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Forslag til vedtak: 
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Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
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/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

  

 

Sammendrag 
Rådmannen foreslår å endre minstearealet for jakt på elg fra 2.500 dekar til 3.000 dekar. 

Minstearealet for elg brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er det viktigste 

virkemiddelet som kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen. Forslag til endring gjøres 

på bakgrunn av «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for 

perioden 2018 til 2022, der mål om en bærekraftig utvikling av elgstammen med god 

bestandskondisjon står sentralt. En endring av minsteareal for elg vil være et virkemiddel for å 

nå dissene målene. 

 

Før en endring av minstearealet må kommunen gjøre vurdering av bestand, beitegrunnlag, 

livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage-, skogbruk, viltpåkjørsler mm. Minstearealet for 

elg har vært uendret siden 2003. Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen det er 

forvaltningsmessig nødvendig med en endring av minsteareal for jakt på elg fra 2500 dekar til 

3000 dekar.  
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Innledning / bakgrunn 

En eventuell endring i minsteareal for elg er tenkt gjeldende fra 2020 i forhold til ny fireårig 

bestandsplanperiode. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt må derfor kommunen 

fremme forslag om nytt minsteareal innen 15. januar 2020 og fastsette forskrift innen 15. mars 

2020. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 

elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antall fellingstillatelser, og er dermed 

det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert 

dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 i hjorteviltforskriften er det kommunen som 

fastsetter minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 2003 

nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

 

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Høringssvarene i første runde besto for det meste i at valdene syntes det 

var en stor endring å gå fra 2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en 

eventuell endring, og ytret et ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles 

var mye elg i deres områder. De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. 

Valdene i Nes pekte også på trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. Viltnemnda 

vedtok 19. februar 2018 å utsette saken med bakgrunn i høringsuttalelsene og i påvente av en 

elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018. 

 

Viltnemnda mener det er behov for en endring, og la derfor saken ut på ny høring sommeren 

2019, men med forslag om en mindre økning i minstearealet enn forrige høringsrunde, da på 

3000 dekar. Høringssvaret fra Fylkesmannen går ikke inn på de faglige vurderingene i saken, 

men påpeker den alvorlige situasjonen man nå har med CWD/skrantesjuke på hjortevilt, og at 

Ringerike fra jakta 2019 er tatt med i prøvetakingsprogrammet for sykdommen. Fylkesmannen 

påpeker også at Ringerikes nabokommune Sør-Aurdal er oppfordret til å halverer sin elg- og 

hjortebestand i forhold til 2016-nivå som et tiltak for å hindre smittespredning. De to øvrige 

høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som har høyest tetthet med elg, Nes i 

Ådal og Sokna, som har utfordringer med trafikk og beiteskader, og som følgelig ønsker en 

videreføring av dagens minsteareal, eller differensiert minsteareal innad i kommunen.  

 

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og aldersgrupper. 

Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først og fremst fra 

valdene uten bestandsplan. 
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 I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at kommunen kan fravike minstearealet med 

opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et virkemiddel som kommunen har brukt aktivt. 

Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud at denne paragrafen kun skal brukes 

unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt at Ringerike kommune bør vurdere 

en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

 

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 

ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 

snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage- 

og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens målsetning. 

 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

 

Forholdet til overordnede planer 

En endring i minsteareal for elg er i tråd med, og et virkemiddel for å oppnå mål som er satt i 

«Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for perioden 2018-

2022, vedtatt av Ringerike kommune 3.mai 2018. 

 

Juridiske forhold  

Saken fremmes med hjemmel i Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven), LOV-1981-05-29-38, 

og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, FOR-2016-01-08-12.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Viltnemnda behandlet sak i møte 18. september 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas.  

I administrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk 

av § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder hvor dette er nødvendig.  
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Alternative løsninger 

 

1. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet og at dagens minsteareal 

videreføres, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Dagens forskrift videreføres med et minsteareal på 2500 dekar for elg.  

 

2. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet, f.eks. øke eller redusere 

minstearealet utover rådmannens forslag, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Det er ønske om at det ses på en justering utover det foreslåtte, og saken sendes 

tilbake til rådmannen for saksutredning. Det er ønske om et minsteareal på ___ dekar. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Bestand og utvikling 

Årlig gjøres det vurderinger av alder og bestand av elg i Ringerike, siste rapport er fra jaktåret 

2018, og dette utarbeides av Faun Naturforvaltning etter oppdrag fra Ringerike kommune.    

 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal. 

 

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. I 

2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. Dette 

tilsvarer 270 felte elg av den totale fellingskvota på 450 dyr. Gapet kan skyldes mindre elg 

og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. 

 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved at 

det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere avvirkning i 

lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  

 

Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. 

Statistikk fra fallviltregisteret viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de 

siste årene, noe som er sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært 

mye snø, slik som i 2018. Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe 

som antas å ha en sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et 

nevneverdig problem. 
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Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

Økning av sykdommer og parasitter på hjortevilt er blitt gjeldende de siste årene. Temaet er i 

liten grad blitt belyst i høringsrundene, men fra hjorteviltjakta 2019 er Ringerike kommune 

pålagt å være med i prøvetakingsprogrammet for skrantesjuke/CWD. I tillegg legges det opp 

til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge smittespredning av denne 

sykdommen. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen ved 

avgjørelse om minstearealet for elg skal endres, og er noe som taler mot en endring av 

minstearealet.  

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  

Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 

forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg.  

 

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man skal 

kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. Dette 

er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, både 

regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 
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Konklusjon 

En videreføring av dagens minsteareal vil etter rådmannens vurdering ikke være i tråd med 

vedtatte målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ringerike kommune. Det synes 

hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. Rådmannen mener det er 

forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 3.000 dekar. 

 

Vedlegg 

Tilleggskommentarer til skogtilstanden.pdf 

Uttalelse, høring ang minsteareal elg, hjort.docx 

Svar på høring – endring av minsteareal for elg 

Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune.PDF 

Sammendrag av tidligere høringsinnspill - utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18 

Høringsdokument – Endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune, 2018-2022 

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud 

Saksliste viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

Referat viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  73/19 

Side 11 av 81   

 

 
Arkivsaksnr.: 18/313-30   Arkiv: PLN 444  

 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 
  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to underjordiskse tunneler. 

Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det 

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og pukk 

forekomstene i området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Vault AS ønsker å tilrettelegge for lager/industri i 

eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et industriområde, hvor nærliggende arealer 

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  
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Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

 
Bilde 1: Planområdet er vist med rosa omriss. Planområdet er ca. 5 km nordvest for Hønefoss, på 
Kilemoen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Vault AS/ Gaute Solheim   
      
Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge 

Bakke  
  

      
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

 
Vault AS 
Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 
fjellhallen  
 
Asle Oppen 
Tekniske anlegg for fjellhallen 
 
Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen 
fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal 

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 
11 og 12.  

 
Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

      
Arealstørrelse  130,4 daa   
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Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1) 
Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 
(vertikalnivå 2) 
Veg – privat  
Veg – offentlig  
Annen veigrunn 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
LNF – skogbruk  

59,5 daa 
4,4 daa 
 
0,5 daa 
1,6 daa 
1,2 daa 
14,3 daa 
48,9 daa 
 

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal 
(BRA) 
 
Planlegges for 4 arbeidsplasser 

  

Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
  

   Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

  

      

 
Bilde 2: Viser tunnelåpningen. Det er kun en inngang som leder inn til begge tunellene.  

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå (vertikalnivå 1). 

 

Overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde». 
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Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som ligger 

under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg på 

bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

  
Figur 3: Kartutsnittet til venstre er fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, planområdet er vist 
med en rød sirkel. Kartutsnittet til høyre fra gjeldene reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, vedtatt 
15.12.05.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken da forslaget for det 

meste er i tråd med kommuneplan. Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i 

Ringerikes Blad 23.04.18 og på kommunens nettside. Varsel om oppstart ble sendt ut til 

offentlige instanser, grunneiere og andre berørte i brev 19.04.18. Det kom inn totalt seks 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varslet innsigelse i brev sendt 28.05.18. Her vises det til innsigelse i 

forbindelse med områderegulering for Follummoen hvor det er krav om planskilt kryss 

mellom fv. 2872 (tidligere fv. 172) og E16. Dette begrunnes med at planforslaget vil 

generere trafikk i et allerede belastet og trafikkfarlig kryss. Det har vært dialog med 

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

vegvesenet 05.10.18. I brev datert 28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det 

kan bli aktuelt med innsigelse. Se vedlegg 11 og 13 for full uttalelse.   

 



  Sak 73/19 

 

 Side 15 av 81   

 

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 er til dels i strid med 

kommuneplanen og legges fram for strategi og plan med innstilling fra HMA, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

legger kun opp til en formålsendring av eksisterende fjellanlegg, og arealbruken på 

terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et mindre område foran inngangen til 

anlegget. Det er foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til 

planområdet. Det er ikke registrert spesielt sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor 

planområdet eller planområdets influensområde, jfr. søk i naturbase og artskart. Det 

konkluderes med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og at planforslaget ikke vil føre til 

miljøforringelse.  

 

Økonomiske forhold  

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

pukkressursen på Vestsiden er sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold 

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

(15.12.05) og Kilemoen sanduttak (06.04.17). I disse planprosessene er de mineralske 

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

Eksisterende reguleringsplan åpner opp for masseuttak så nært fjellanlegget det er mulig å 

gå uten å innløse fjellanlegget. Terrenget over anlegget er regulert til LNF-formål. 

Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av pukkressursen så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Ettersom planforslaget ikke medfører andre virkninger for sand-, grus og pukkforekomstene 

i området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan, er det vurdert at det ikke 

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

Omfanget av merknader er beskjedent, men det har blitt spilt inn viktige momenter i forhold 

til infrastruktur, friluftsområder og råstoffressurser, som omtales videre i vedlegg 6.  
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Forholdet til overordna planer 

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) etter gjeldene rundskriv 

fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det har blitt identifisert 9 aktuelle 

hendelser som har ulik risiko etter å blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens. Fire mulige hendelser med akseptabel risiko (grønn kategori) og fem mulige 

hendelser hvor det må vurderes tiltak (gul kategori). Det er ikke identifisert hendelser med 

uakseptabel risiko (rød kategori). ROS- analysen konkluderer med at mulige farlige forhold 

og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. Dett er ivaretatt ved at 

tiltakshaver utarbeider beredskapsplan/internkontroll for å forhindre og begrense brann, 

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

tillatt av trafikkøkning (ÅDT) og støynivå. Det er også inkludert en henssynssone for 

høyspentlinje.  

 

Rådmannen mener at ROS-analysen har vurdert de temaene som er relevante, og har 

ingen merknader til de vurderingene som er gjort i analysen. Analysen vurderes å 

tilfredsstille de kravene som plan- og bygningsloven stiller til en slik analyse. 

 

Støy 

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den 

trafikkmengden som ny virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte 

trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser. 

 

Samlet vurdering 

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

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

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder areal- og byplan: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen, medsaksbehandler: Halvard Fiskevold  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart, vertikalnivå 1 

3. Forslag til plankart, vertikalnivå 2 

4. Forslag til reguleringsbestemmelser  

5. Forslag til planbeskrivelse, med ROS- analyse 

6. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

7. Uttalelse - Direktoratet for mineralforvaltning 

8. Uttalelse - Norges vassdrags- og energidirektorat 

9. Uttalelse - Buskerud fylkeskommune 

10. Uttalelse - Fylkesmannen i Oslo og Viken, tidligere fylkesmannen i Buskerud  

11. Uttalelse - Statens vegvesen, Region sør 

12. Uttalelse - Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet helsevern 

13. Brev fra Statens vegvesen  

14. Trafikkanalyse 

15. Utsnitt avkjørsel fv. 2872 

16. Prospekt fjellanlegg 
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Arkivsaksnr.: 18/2469-20   Arkiv: PLN 999  

 

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

/ Strategi og plan 20.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen,11.11.2004   

 
 

  

Sammendrag  

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en 

oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd. Eksisterende nærsenter skal rives.  

 

Nytt nærsenter vil legges vest på eiendommen, bort fra eksisterende bebyggelse.  

Ny gang og sykkelveg vil bli fysisk adskilt fra innkjøring og parkeringsarealer. 

Detaljreguleringen legger opp til opprydding av rotete og farlig trafikksituasjon ved 

eksisterende parkering og gang-/sykkelveg. 

 

Boenhetene som ble varslet ved oppstart er tatt ut av planen. Reguleringen vil derfor 

videreføre dagens bruk av eiendommen.  

 

Rådmannen stiller seg positiv til detaljreguleringen, og mener at nytt nærsenter vil bli 

et estetisk løft for Haugsbygd som lokalsentrum.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 
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Bakgrunn  

Området reguleres for å erstatte en eldre reguleringsplan. Hensikten med 

planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter, som skal være en 

oppgradering av eksisterende senter. Eksisterende nærsenter skal rives, 

beliggenheten av nytt bygg blir sør-vest på eiendommen.  

 

Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang- /sykkelvei og 

parkering enn dagens situasjon. Det nye senteret plasseres mot vest på 

eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om å bygge oppunder 

Haugsbygd som et prioritert lokalsamfunn.  
 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller AKA AS v/Rolf Hammerengen og Christine 

Mathiesen (Advokatfirma Buttingsrud) 

  

      
Fagkyndig  Halvorsen og Reine AS v/Aina Lian og Helge 

Martens  

  

    Gbnr. 

Eieropplysninger Klekken Butikkeiendom AS c/o AKA AS 

Ringerike kommune  

Buskerud fylkeskommune/SVV 

Mona Haug  

136/23 

136/27,29,28 

2167/1 

136/1 

      
Arealformål  Forretning/tjenesteyting   

Kjøreveg  

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn/teknisk anlegg  

Naturområde  

2 942 m2 

 

      
Bygningstype Nærsenter; matbutikk, legesenter, frisør etc.    
      
Høyde  Kote +218 moh, tilsvarende 6,0 meter over 

dagens høyde ved innkjøring.  

  

      
Parkering  Minstekrav er en plass pr 100 m2 bruksareal 

for bil, og to plasser for sykkel.  

Prosjektet vil få ca 50 plasser for bil og 18 for 

sykkel. 1/3 av sykkelparkering blir under tak. 

  

      
Arbeidsplasser  20-30 ansatte   
      
Plantype  Detaljregulering    
      
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

  

   Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  
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Illustrasjon av mulig utforming av bygg, bygget vil få ulik gesims (Halvorsen og Reine AS).  

 

Forslagstiller ønsker å holde deler av butikklokalene i drift under byggeperioden, 

deler av eksisterende bygg må rives for å gjøre plass til nytt bygg, resten av 

bygningsmassen rives når nybygg er ferdig. Dette vil føre til drift i et nedskalert 

senter. Under anleggsfase vil blant annet gang- og sykkelvei gå via Toppveien.  

Plan for gjennomføring av dette vil utarbeides og varsles sammen med 

byggesøknaden. 

 

Forslag om boliger er tatt ut av planen etter varsel om oppstart.  

For øvrig informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse og øvrige 

utredninger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak  

27.06.2018 Oppstartsmøte  

18.08.2018  Oppstart varslet i brev til naboer og interessenter og annonsert i 

  Ringblad. Frist for innspill 18.09.2018 

29.08.2019 Informasjonsmøte på Klekken hotell  

 

Medvirkning  

Det ble avholdt informasjonsmøte under oppstartsvarslingen, alle naboer og andre 

interessenter ble invitert i varsel om oppstart.  

 

Under møtet, og i innspill fra naboer oppleves det stort fokus på trafikksituasjonen i 

både Øvre Klekken vei og Fløytingen. Veiene er fylkesveier og forvaltes av 

Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen. På bakgrunn av videreføring av 

eksisterende bruk, og at boligene er tatt ut av planen, vil forhold vedrørende disse 

veiene ikke pålegges utvikler av denne eiendommen direkte.  

 

Kommunen vil ved rullering av ny Kommuneplan vurdere å legge inn forslag til ny 

gang- og sykkelvei langs Fløytingen, samt spille den inn ved ny rullering av 

handlingsplan for fylkesveier.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg; 

merknadsbehandling. 

 

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. 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. 

 

Innenfor planområdet er det gjort observasjoner av blomsten Dragehode, som er 

vurdert som en sårbar art i den nasjonale rødlista. Dragehodeblomsten blir ivaretatt 

med egen hensynssone i planen (H450). 

 

Økonomiske forhold  

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

drift, infrastruktur.  

 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering  
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Rådmannen opplever at de er et stort engasjement for trafikksituasjonen i Fløytingen 

og Øvre Klekkenvei. Forholdet anses også å være knyttet opp ved eventuell annen 

bruk av eiendommen, dette da planen ble varslet med en boligdel i oppstarten. 

Boligandelen er tatt ut, og bruken av eiendommen blir derfor ikke endret 

nevneverdig.  

De trafikale forholdene må følges videre opp på et overordnet nivå, og bør ikke 

knyttes direkte til denne planen.  

 

Rådmannen vil påpeke at planen rydder opp i dagens uryddige gang- og sykkelveg 

mot skolen, øst på eiendommen. Dette vil bli en betraktelig forbedring fra dagens 

farlige situasjon der varelevering, parkering, kjøreveg og gangveg er blandet. Ny 

plan vil resultere i klare skiller mellom disse formålene.    

 

Etablering av møtested utenfor inngangsparti vil gi nærsenteret et naturlig 

samlingssted for innbygger, samt et hyggelig sted å oppholde seg. Et viktig og riktig 

løft for Haugsbygd som lokalsenter.  

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Rådmannen anser nytt nærsenter som et viktig og riktig grep for Haug som 

lokalsenter. Matbutikken vil få betraktelig større lokaler, bedre tilgjengelighet, slik at 

en større brukergruppe kan benytte seg av et lokalt tilbud istedenfor å alternativt 

bruke bilen for å kjøre til matbutikk andre steder i kommunen.  
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Vedlegg 

 

1. Plankart  

2. Planbestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. ROS-analyse  

5. Trafikkrapport, elfa  

6. Støyvurdering, elfa  

7. Fagrapport vann og avløp(overvann), elfa 

8. Merknadsbehandling  

1. Fylkesmannen i Buskerud 

2. Buskerud fylkeskommune 

3. Statens vegvesen 

4. Brakar AS 

5. Den norske kirke 

6. FAU Vang skole  

7. Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 

8. Bjørn Rishovd 

9. Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 

10. Helene Preus 

11. Solveig og Harald S. Hollerud 

12. Ingela Grov og Rikard Strømsodd 

13. Irmelin M. Kårbø 

14. Ivar Marius Nerby 

15. Iver Nerby 

16. Harald Gudim og Guro Michaelsen 

17. Mona Haug 

18. Knut og Runa Olberg 

19. Haakon Saga 

20. Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 

21. Tove og Stein Asle Løkken 

22. Tone og Morten Bråten-Ellingsen 

23. Kommuneoverlegen  

24. Torunn Klækken 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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Arkivsaksnr.: 19/1859-5   Arkiv: GNR 12/38  

 

Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

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

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig på eiendom gnr/bnr 12/38, øst for 

Steinsfjorden. Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er 

oppfylt, og anbefaler at søknaden avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble avholdt et møte 09.04.2019 mellom søker, Gisle Arnesen, advokat Stian 

Hatleberg og byggesaksavdelingen. Søker ønsket veiledning om fremgangsmåte for 

søknad om oppføring av bolig på eiendommen. I tillegg stilte søker og advokat 

spørsmål ved om eiendommen tidligere har blitt benyttet til fritidsbolig, da de mener 

eiendommen tidligere har vært godkjent som bolig.  

 

Advokat Stian Hatleberg har, ved brev mottatt 25.04.2019, argumentert for at 

eiendommen er å anse som en boligeiendom, og ikke en hytteeiendom. Kommunen 

viste til, ved brev datert 06.05.2019, at kommunens vurdering var at eiendommen 

ikke er eller har vært godkjent brukt som boligeiendom. 

 

Kommunen mottok 27.06.2019 søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig på eiendom gnr/bnr 

12/38. Eiendommen er avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsformål) i 

kommuneplanen. 
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Kommunen etterspurte tilleggsopplysninger i foreløpig svar, datert 09.07.2019. Det 

ble sendt inn tilleggsdokumentasjon 16.10.2019 og 17.10.2019. Kommunen mottok 

17.09.2019 uttalelse fra Statens Vegvesen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan og er avsatt til LNF 

(landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. Det er 

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

natur- og friluftsformål, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag og stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1.  

 

I retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 fremgår det at i husklynger med overvekt 

av boliger, kan det vurderes å tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Videre at 

ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre bolig på eiendom gnr/bnr 12/38. 

 

For å gi dispensasjon er det, i følge plan- og bygningsloven § 19-2 (pbl.), 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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling i Ringerike kommune tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

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 

Kommunen mottok 17.09.2019 uttalelse fra Statens Vegvesen. Vegvesenet skriver i 

sitt brev at det ikke vil være behov for ny avkjøringstillatelse i forbindelse med 

søknaden. 

 

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

for behandlingen av denne søknaden. 

 

Det er innhentet uttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i sammenlignbare 

saker tidligere, hvor de har informert om at en tillatelse er i strid med nasjonale 

føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at utbygging bør 

konsentreres til områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

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

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at hensynene bak 

kommuneplanen § 10.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er klart større 

enn ulempene. Det er flere boliger i området sør for eiendom gnr/bnr 12/38, og 

hovedutvalget mener at tiltaket ikke forringer landbrukshensynet. Området vil fortsatt 

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

men etablering av en bolig. Det er positivt at vann og avløp blir koblet til offentlige 

ledninger, og at boligen blir lagt slik at den blir lite synlig blant vegetasjon på 

eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av bolig. Det vil bli 

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

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre bolig på eiendom gnr/bnr 12/38. I 

retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 fremgår det at i husklynger med overvekt 

av boliger, kan det vurderes å tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Videre at 

ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt. 

 

Søkers begrunnelse 

I dispensasjonssøknaden argumenterer søker for at eiendommen ble oppgradert til 

bolig på 1970-tallet, og at eiendommen har blitt benyttet til bolig. Videre at området 

eiendommen ligger i, har boliger rundt seg. Søker viser til at bygningen på 

eiendommen er registrert i matrikkelen som fritidsbolig, og mener at dette skyldes 

feilregistrering. Søker skriver videre at det finnes fritidseiendommer i området, men 

at disse tidligere har vært boliger. Eiendommen ligger i enden av et boligområde og 

har en naturlig tilhørighet til boligstrukturen i området i følge søker. I 

dispensasjonssøknaden blir det vist til at det er skole i Åsa, Montesorrieskolen, og at 

det er adkomstvei til eiendommen. I tillegg skriver søker at vann og avløp nå vil bli 

koblet til offentlige ledninger som legges i Åsa. Søker argumenterer også med at det 

vil bli behov for flere boliger som følge av Ringeriksbanen og ny vei. 

 

Søker viser til at han ønsker en bolig plassert midt på tomta, med bordkledning og 

farger som gjør boligen lite synlig blant vegetasjon på eiendommen. Det er sendt inn 

tegninger som viser fasader på planlagt bolig. 
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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 tiltak i LNF-områder 

- 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. 

 

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, å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder og å sørge for at nye boliger 

etableres i områder avsatt til bolig. Rådmannen har vurdert at tidligere bebyggelse 

på eiendommen er en fritidsbolig. Rådmannen utelukker ikke at det kan ha bodd folk 

på eiendommen i kortere eller lengre perioder, men har ikke klart å finne 

dokumentasjon på at dette var lovlig beboelse. Eiendommen har ikke vært bebodd 

på flere år, og fremstår i dag som en fritidseiendom. Råmannen mener det vil 

medføre økt privatisering å gi tillatelse til dispensasjon for oppføring av bolig. 

Landbruksformålet vil bli forringet ved at det innvilges dispensasjon, og potensielt 

økt konflikt mellom boligbruk og landbruksdrift, særlig øst for eiendommen. På 

nordsiden av eiendommen er det fritidsboliger, og eiendommen vil klart endre 

karakter dersom det gis dispensasjon for oppføring av bolig. Gjeldende 

kommuneplan legger ikke opp til utbygging i området som eiendommen ligger i. Den 

ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med etablert boligområde.  
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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. 

 

Rådmannen viser til at det kan anses som positivt at det er noen boliger i området, 

og at vann og avløp blir koblet til offentlige ledninger. Dersom HMA kommer fram til 

at boligbygging på eiendommen bør tillates, mener rådmannen at det er positivt 

dersom boligen blir lite synlig blant vegetasjon på eiendommen. Dette er imidlertid 

ikke et argument som kan tillegges særlig vekt ved spørsmålet om det skal gis 

dispensasjon. 

 

Rådmannen vurderer at tillatelse til dispensasjon for oppføring av bolig vil medføre 

en økt privatisering av eiendommen. Søker har vist til at det er skole i Åsa, men 

rådmannen bemerker at det ikke er tilstrekkelig med privat skoletilbud. Barn har 

ingen rett til plass på nærmeste privatskole, og det er det offentlige skoletilbudet 

kommunen må legge til grunn når den vurderer om intrastrukturen tilsier at det bør 

tillates nye boliger. Det er ingen offentlig skole i Åsa, og det er heller ikke noe 

satsningsområde i kommuneplanen. Avstanden til skolen i Åsa er ca. 2,5 km på vei 

uten fortau eller gang-/sykkelsti. Eiendommen er avsatt til LNF-område, og 

eiendommen ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et etablert boligområde.  

 

Oppføring av bolig på eiendommen vil kunne svekke videre utbygging og styrking av 

tettstedene. Lokalisering av nye boliger bør primært skje i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønstre i overordnet plan, der kommunen kan vurdere behovet for 

boliger i en større sammenheng. I Åsa styrer kommuneplanen boligutbyggingen ved 

at områder til framtidige boliger er plassert i nordenden der det er barnehage og 

butikk, i tillegg til nevnte skole. En utstrakt bruk av dispensasjoner for nye boliger, vil 

være uheldig for overordnede strategier for utvikling av tettsteder og 

bosettingsmønster i kommunen. Det vil også kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutviklingen som er fastsatt i kommuneplanen. Kommuneplanen har lagt opp 

til en boligutvikling som skal bidra til å sikre bærekraftige tettsteder med trafikksikre 

skoleveier. I tillegg viser rådmannen til at det er andre ledige tomter som er regulert 

til boligbygging i Åsa, så en dispensasjon i dette tilfellet vil ikke være nødvendig for 

å dekke et behov for boligtomter i Åsa. Dersom det skal tillates boligbygging i slike 

områder, bør det primært gjøres gjennom plan. 

 

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. 
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Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig, ikke er oppfylt. 

Landbruksformålet vil bli forringet, og eiendommen vil klart endre karakter dersom 

dispensasjonen innvilges. Oppføring av bolig på eiendommen vil medføre en økt 

privatisering av eiendommen og området, og det er ikke i tråd med den utvikling som 

er ønskelig etter kommuneplanen da eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i 

forbindelse med etablert boligområde. Rådmannen mener en godkjenning vil kunne 

gi en negativ presedensvirkning. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes til 

Gisle Arnesen, Haukemyrveien 14, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Bilder 

Uttalelse til oppføring av ny bolig fra Statens Vegvesen 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Søknad om dispensasjon 

E-post 

Skjøte 

Kart 

Nabovarsel 

Svar vedrørende mulig byggesøknad 

Veiledning angående fremgangsmåte om tiltak på eiendom 

E-post 

Utsnitt av kommuneplankart som angir framtidige byggeområder med gul farge i 

nordenden av Steinsfjorden 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund/Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 17/3993-31   Arkiv: GNR 255/60  

 

Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - 

Haga bru 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket punkt 5 fattet i politisk sak 

69/19. 

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

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA) behandlet i møte 19.08.2019 søknad om 

dispensasjon for diverse tiltak som var oppført uten nødvendige dispensasjoner fra 

byggeforbudet i LNF-områder og i 100-metersbeltet. Søker har klaget på punkt 5 i vedtaket 

fra 19.08.2019: «Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 

for å beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2.» 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 

 

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. 

 

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. 

Byggesaksavdelingen 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. 
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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 

dannet grunnlaget for HMA sin behandling 19.08.2019. Det ble fattet følgende 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. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er klaget på HMA sitt vedtak punkt 5, hvor det ble gitt avslag på å beholde tilbygget til 

båthuset. Klager begrunner i hovedsak klagen med at han vil få enorme problemer med å lagre 

alt som er i tilbygget andre steder. Klager viser også til at han også må rive andre bygningr på 

eiendommen, og at annekset som brukes til lagring er fullt med andre ting som utemøbler, 

madrasser etc., og at det ikke er plass til å lagre utstyret fra tilbygget til båthuset i andre 

bygninger. Klagen inkluderer også en liste over utstyr som klager oppbevarer i tilbygget.  

 

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  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er søker, og part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken ble behandlet i HMA 19.08.2019. Vedtaket som ble fattet da, er referert ovenfor under 

«Innledning/bakgrunn» 

 

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.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

i forbindelse med denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

nye opplysninger, og endrer vedtaket punkt 5 fattet i delegert/politisk sak 69/19. 

2. Søknaden om dispensasjon for tilbygg til båthus innvilges. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener at å ta klagen til følge vil være en sak av prinsipiell karakter, fordi den 

omfatter bygging som ikke er regulert av retningslinjene for dispensasjoner i strandsonen. Det 

vil kunne bli vist til saken av andre med personlige lagerbehov i 100-metersbeltet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført saken nye momenter som tilsier at HMA sitt 

opprinnelige vedtak bør endres, og anbefaler HMA at klagen avslås, og sendes videre til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Klagen er primært begrunnet i at klager ønsker lagringsplass til en del utstyr. Rådmannen 

forstår det som at utstyret primært dekker behovet for lagring på hytteeeindommen (gnr/bnr 

255/25) og delvis for båthuseiendommen (gnr/bnr 255/60). 

 

Rådmannen viser til at retningslinjene for dispensasjonssaker på hytteeiendommer i 100-

metersbeltet, er at det kan tillates inntil 50 m2 BRA(bruksareal) hytte og inntil 10 m2 BRA 

uthus. 

 

Båthuset på gnr/bnr 255/60 er godkjent med 45,8 m2 BYA(bebygd areal). På hytteeiendommen 

er det godkjent hytte med 45,5 m2 BYA, et uthus på 19,2 m2 BYA, en lekestue på 5 m2 BYA 

og en utedo/dusjbod på 8 m2 BYA.  
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Rådmannen viser til at båthuset har lagerarealer i bakre del. På hytteeiendommen er det 

godkjent bygninger med større arealer enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for. Dette 

ble gjort på bakgrunn av en konkret vurdering, hvor blant annet riving av en lovlig platting nær 

vannet og områdets karakter spilte inn.  

 

Rådmannen mener at avveiingen HMA gjorde i den forrige søknadsbehandlingen var riktig, og 

kan ikke se at klagen har tilført saken nye opplysninger som tilsier at opprinnelig vedtak bør 

endres. Klagers ønske om plass til å lagre diverse utstyr var kjent ved den opprinnelige 

behandlingen 19.08.2019, og rådmannen viser til at dette ikke kan veie tyngre enn hensynet til 

å hindre fremtredende bebyggelse i strandsonen. Mengden utstyr klager velger å lagre på 

fritidseiendommen sin, må tilpasses tilgjengelige lagerarealer, og er ikke en grunn for å gi 

dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. 

 

Rådmannen anbefaler HMA at klagen avslås, og at saken sendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

Oversiktskart nr. 1 

E-post vedrørende klage 

Bilder.pdf 

Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for diverse tiltak 

Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

Dispensasjon for diverse tiltak 

Tilbakemeldingsdokumentasjon med bilder 

Tilbakemelding - videre saksgang 

Tilbakemelding etter brev av 28.09.18 

Situasjonsplan m/forklaring 

Oppsummering etter befaring 

Bilde  - 0270 

Bilde - 2044 

Bilde - 2059 

Bilde - 1993 

Bilde - 1987 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 19/763-22   Arkiv: GNR 266/3  

 

Klage - avslag på søknad om fradeling Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 70/19. 

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

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 19.08.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3. Søker klaget på avslaget 08.09.2019. Rådmannen kan 

ikke se at klagen inneholder vesentlig nye opplysninger, og anbefaler at klagen ikke tas til følge 

og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA fattet følgende vedtak i møte 19.08.2019: 

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. 

 



  Sak 77/19 

 

 Side 37 av 81   

 

Søker har klaget på dette vedtaket. Klagen er i hovedsak begrunnet i følgende: 

- Saken er feil fremstilt av byggesakskontoret. 

- Flere lignende saker har fått tillatelse til fradeling, og avslag er forskjellsbehandling. 

- Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun. 

- Avstand til offentlig vei er ikke relevant for saken. 

- Det er feil at kommunen bruker avslaget fra 2012 som et argument for å avslå 

søknaden. 

- Søknaden er ikke realitetsbehandlet. 

- HMA sin behandling var for dårlig. 

- Saken er svært spesiell og vil på ingen måte skape presedens. 

- Bygninger kan rives og atkomsten kan flyttes for å opprettholde større avstand til den 

øvrige gårdsbebyggelsen. 

- Et småbruk av denne størrelsen har på ingen måte behov for en kårbolig når det drives 

med tradisjonell korndrift. 

- Et avslag kan føre til at motivasjonen og innsatsen for driften av gården reduseres. 

 

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  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på dispensasjonssøknaden er et enkeltvedtak, og 

Myhre er søker, og dermed part i saken. 

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klager har klaget innenfor klagefristen. 

 

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. 
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Dispensasjonssøknaden for fradelingen det nå er klaget på ble lagt fram for politisk behandling 

i møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019. Hovedutvalget fattet 

følgende 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. 

 

Rådmannens begrunnelse for dette vedtaket gikk i hovedsak ut på følgende: 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til å gi dispensasjon, og ber kommunen ta hensyn til 

tilgangen til offentlig og privat service, kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i 

tråd med kommuneplanen. I tillegg viste Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et 

tettsted eller i forbindelse med et etablert boligområde, og at det kan oppstå konflikter knyttet 

til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på produksjonsarealer i landbruket. 

Fylkesmannen ba også kommunen om å ta hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er ikke oppfylt. Hovedboligen er å anse som et 

driftsmiddel, og en fradeling vil dermed føre til en forringelse av ressursgrunnlaget for 

eiendommen. Driftsmessig er det ønskelig med 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. Det er heller ikke uvanlig 

med konflikter mellom landbrukseiendommer og boligeiendommer som blir liggende tett på 

hverandre, noe som gjør det til en driftsmessig ulempe å gi fradelingstillatelse. Videre vil man 

få nye eiendomsgrenser inne på tunet, noe som kan virke negativt og førende ved fremtidig 

utvikling av eiendommen.  

 

Vilkårene i pbl. § 19-2 for dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 5.11 er 

ikke oppfylt. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er blant annet å ivareta 

landbruket, og man ønsker derfor å unngå oppstykking av landbrukseiendommer. En fradeling 

vil føre til en ny, fritt omsettelig eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og inne på 

en landbrukseiendom. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt. Hensynet bak forbudet mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å ta vare på 

eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele de opp. En fradeling i dette 

tilfellet vil føre til at landbrukseiendommen deles opp, og hensynet bak forbudet i § 5.11 vil 

dermed bli vesentlig tilsidesatt. Landbrukseiendommen vil også miste noe av 

inntektsgrunnlaget ved at våningshus og kårbolig blir fradelt på hver sin eiendom. Vilkårene for 

dispensasjon fra §§ 10.1 og 5.11 er dermed ikke oppfylt, og søknaden om dispensasjoner fra 

plan- og bygningsloven må dermed avslås.  

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 
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Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av denne klagen. For øvrig kan ikke 

rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Før den opprinnelige behandlingen i HMA ble søknaden sendt til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse. Fylkesmannen anbefalte at det ikke ble 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 viste Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i forbindelse med et 

etablert boligområde. Det ble 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 ble vist til 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd. 

2. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanbestemmelsene § 5.11 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 

21-4. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget kan mene at klagen har tilført nye momenter, og derfor ta klagen til følge. 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt, og at 

fradelingen vil være positiv 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 kommuneplanbestemmelsene §§ 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 mener at saken vil ha presendensvirkning for andre saker som gjelder fradeling av 

våningshus i LNF-områder. I tilsvarende saker vil det kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som tilsier at klagen bør tas til 

følge, og anbefaler HMA å opprettholde avslaget og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres 

nærmere. 
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Sakframstilling 

Klager skriver i klagen at saken er fremstilt feil fra byggesakskontoret. Klager mener at det er 

feil at den eiendommen som søkes fradelt, ligger midt inne på gårdstunet for avgivende 

eiendom, og at den ligger i umiddelbar nærhet til to driftsbygninger. Klager mener at saken er 

fremstilt feil både for Fylkesmannen og for HMA.  

 

Rådmannen viser til at eiendommen det er søkt om fradeling for ville blitt liggende med 

atkomst gjennom gårdstunet til avgivende eiendom, og at avstand fra ny eiendomsgrense til 

nærmeste driftsbygning ville vært cirka 15 meter. Rådmannen mener derfor at saken ikke har 

vært fremstilt feil, og viser for øvrig til at både Fylkesmannen og HMA har hatt tilgang på 

kartgrunnlag som viste omsøkte eiendom. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager mener at et avslag på søknaden om fradeling utgjør usaklig forskjellsbehandling, og 

viser til andre eiendommer som har fått tillatelse til fradeling med formål som bolig. 

Rådmannen viser til sitt tidligere notat, hvor det ble redegjort for eiendommene klager viser til.  

 

På generelt grunnlag viser rådmannen til at sakene er behandlet etter kommuneplanen fra 2007. 

Her var forbudet mot fradeling av kårbolig en retningslinje til bestemmelsen om byggeforbud i 

LNF-områder etter § 2.1. Retningslinjene var kun veiledende, og kunne ikke brukes som 

selvstendig begrunnelse for vedtak. I ny kommuneplan, vedtatt 31.01.2019, ble det tatt inn et 

forbud mot fradeling i de juridisk bindende bestemmelsene i § 5.11. Ved vedtakelsen av ny 

kommuneplan 31.01.2019 ble adgangen til å fradele kårbolig strammet kraftig inn, ved at det 

nå er et direkte forbud gjennom kommuneplanbestemmelsene. Dette betyr at saker fra før 

vedtakelsen av ny kommuneplan har begrenset betydning for denne saken. Rådmannen kan 

ikke se at hensynet til likebehandling gjør at klagen må tas til følge. 

 

Realitetsbehandling 

Klager skriver i klagen at søknaden hans ikke har vært realitetsbehandlet. Rådmannen viser her 

til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor det ble vurdert om vilkårene for å gi dispensasjon både 

etter jordloven og etter plan- og bygningsloven var oppfylt. Rådmannen kom til at vilkårene 

ikke var oppfylt, og kom på dette grunnlag til at søknaden måtte avslås. HMA fulgte 

rådmannens forslag til vedtak, og avslo søknaden. Søknaden er dermed realitetsbehandlet. 

 

Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun 

Søker mener at våningshuset som søkes fradelt ikke ligger midt inne på et gårdstun, og viser til 

at bygningen er bygget som en erstatningsbolig i 2010. Søker viser også til et kart som viser at 

bygningen som ble revet etter at det ble bygget erstatningsbolig i 2010, lå nærmere kårboligen 

på eiendommen. 

 

Rådmannen viser til søkers kart, og at ny eiendom ville blitt liggende med atkomst gjennom 

gårdstunet til avgivende eiendom, og med en avstand fra eiendomsgrense til nærmeste 

driftsbygning på cirka 15 meter. Rådmannen mener dermed at det er riktig å si at ny eiendom 

vil bli liggende inne på gårdstunet, noe som også fremgår av søkers kart med forslag til ny 

eiendom. For øvrig viser rådmannen til at det ikke er den eksakte avstanden til nærmeste 

driftsbygning som var avgjørende for at søknaden ble avslått, men at ny eiendom samlet sett 

fremsto som en dårlig løsning. 
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HMA sin behandling 

Klager stiller seg også kritisk til HMA sin behandling 19.08.2019, og skriver at han mener det 

er uheldig at søknaden hans ble presentert som en omkamp av utvalgsleder. Rådmannen viser 

til at rådmannens opprinnelige saksframlegg gjengir begrunnelsen for vedtaket. Det er dermed 

denne begrunnelsen HMA har lagt til grunn for sitt vedtak, og rådmannen kan ikke se at 

eventuelle uttalelser i møtet gjør at det er begått saksbehandlingsfeil ved behandlingen av 

fradelingen. 

 

Presendensvirkning 

Klager viser til at rådmannen viste til at saken kunne danne presendens for senere saker. Klager 

mener at dette er en svært spesiell sak, og at den på ingen måte vil medføre presedens.  

 

Videre viser søker til at nærmeste driftsbygning kan flyttes, at atkomsten til eiendommen kan 

endres og at eiendomsgrensene kan flyttes slik at eiendommen grenser mot nabo. Disse 

forholdene mener klager at vil føre til at saken ikke danner presedens. 

 

Rådmannen viser til at disse løsningene ikke har vært lansert av søker tidligere, og de har 

dermed ikke vært vurdert ved den opprinnelige søknadsbehandlingen. Uavhengig av dette kan 

rådmannen uansett ikke se at dette ville endret saken. Søknaden gjelder fradeling av 

våningshus, noe som etter rådmannens syn rammes av forbudet i kommuneplanbestemmelsene 

§ 5.11 om fradeling av kårbolig, da resultatet uansett blir at våningshus og kårbolig blir 

liggende på forskjellige eiendommer. Fradeling vil dermed føre til at det blir en fritt omsettlig 

eiendom på gårdstunet. Eiendommen ligger også i et LNF-område. Rådmannen viser til at det 

etter jordloven er et mål om å verne om arealressursene, og at det etter 

kommuneplanbestemmelsene er et ønske om å unngå fradeling av gårdsbebyggelse. En 

fradeling vil svekke gårdens ressurs grunnlag, da våningshuset regnes som en del av dette. En 

fradeling vil også føre til en ny boligtomt, og etter kommuneplanen er det lagt opp til at nye 

boligtomter skal etableres i områder som er satt av til boligbebyggelse. En tillatelse til fradeling 

i dette tilfellet kan skape stor presedens for andre søknader om fradeling av enten våningshus 

eller kårbolig på en gårdseiendom. Rådmannen ser ikke dette som en ønsket utvikling, og viser 

til forbudet i kommuneplanbestemmelsene § 5.11, som ble vedtatt 31.01.2019. 

 

Manglende behov 

Klager mener at en eiendom på den størrelsen avgivende eiendom har, ikke har behov for noen 

kårbolig når det drives tradisjonell korndrift. Rådmannen viser til at det er en dårlig løsning at 

det gis tillatelse til at eiendommer med et allerede begrenset driftsgrunnlag gis tillatelse til å 

dele fra våningshuset, og dermed miste deler av ressursgrunnlaget for gården. Videre er det 

ønskelig med oppbygging av større driftsenheter, og en fradeling vil her føre til at driftsenheten 

gnr/bnr 266/3 reduseres. Dette vil være i strid med både nasjonale og lokale føringer for 

landbruket. Videre viser rådmannen til at en eventuell fremtidig omlegging av gårdsdriften kan 

føre til endrede behov på gården. 

 

Redusert motivasjon 

Klager skriver at et avslag vil føre til redusert motivasjon og innsats for driften av gården. 

Rådmannen presiserer at kommunen ikke har anledning til å innvilge dispensasjoner 

utelukkende basert på søkers individuelle motivasjoner, og at kommunen må forholde seg til 

gjeldende lovverk. 

 

Konklusjon 
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Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor han har vurdert at vilkårene for 

fradeling etter jordloven § 12 eller dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 

5.11 ikke er oppfylt. Rådmannen kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen 

som endrer denne vurderingen, og anbefaler hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men 

oversende den til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Rune Myhre, Nakkerudgata 48 A, 3533 TYRISTRAND 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

momenter som tilsier at vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 bør endres 

 

2. Klagen fra Per Bye AS tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 

opprettholdes. 

 

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

  

 

Sammendrag 

Det er i delegasjonssak nr: 448/19 datert 14.08.19 gitt tillatelse til bruksendring fra 

forretning til kafé. Eiendommen ligger i et område som på vedtakstidspunktet var 

omfattet av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss sentrum Kvartal 42. I 

reguleringsbestemmelsene § 2 er det oppgitt at bebyggelsen kan nyttes til butikker 

med tilhørende lager og verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, 

lettere industri o.l. samt til boliger. Det ble søkt om og innvilget dispensasjon fra 

regulert formål. I den nylig vedtatte områdereguleringen for Hønefoss sentrum 

omfattes eiendommen av reguleringsbestemmelsene § 5.4 Sentrumsformål. 

Sentrumsformål omfatter blant annet bevertning. Etter dagens regler er altså kafé i 

tråd med reguleringsformålet. 

 

Det har kommet klage fra nabo Per Bye AS. Rådmannen anbefaler å ikke ta klagen 

til følge.  

 

Innledning / bakgrunn 

Søknad om bruksendring fra forretning til kafé ble mottatt 22.07.19, og søknad om 

dispensasjon fra reguleringsformålet «forretning, kontor», ble mottatt 14.08.19. Nabo 

Per Bye AS, gnr/bnr 318/22 hadde merknader til tiltaket. Merknadene omfattet 

privatrettslige forhold som blant annet avfallshåndtering og veirett. Ansvarlig søker 

og hjemmelshaver kommenterte merknadene, og administrasjonen anså derfor 

nabomerknadene som avklart. 
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Nabo Metodistkirken i Norge opplyser i brev datert 09.08.19 at de ikke mener at 

avfallssortering har vært et problem når det gjelder eksisterende serveringssteder, 

og at det ikke har vært problemer med vond lukt eller insekter. 

 

På søknadstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan 64 Hønefoss 

sentrum Kvartal 42. Eiendommen var regulert til formål forretning, kontor.  

 

I reguleringsbestemmelsene § 2 er det oppgitt at bebyggelsen kan nyttes til butikker 

med tilhørende lager og verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, 

lettere industri o.l. samt til boliger. 

 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at de forutsetter at 

benevnelsen hoteller, o.l., vil kunne gjelde for restaurantvirksomhet og kafé. Det er 

allerede etablert et stort antall kaféer og serveringssteder i Hønefoss sentrum. I 

samme bygning har det også vært drevet serveringsvirksomhet de siste 30 årene. 

Forretningslokalene er på gateplan med god tilgjengelighet og trinnfri adkomst, og 

med kort vei til offentlig kommunikasjonsmidler.  

 

Formålet med regulert formål forretning, kontor, er å sikre lokaler til 

næringsvirksomhet i Hønefoss sentrum.  

 

Administrasjonen vurderte blant annet søknaden slik i godkjenningen i 

delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19: 

«Da reguleringsplan 64 Hønefoss sentrum ble vedtatt i 1976, var 

serveringsvirksomhet et eget formål, og omfattet da ikke av formål Forretning, 

kontor. I reguleringsbestemmelsene § 2 er det listet opp hva bebyggelsene kan 

nyttes til. Til slutt i oppramsingen står det «og lignende». Dette tyder på at listen ikke 

er uttømmende. Hotell er tillatt ifølge § 2. Et hotell kan ha kafé. Det er etablert 

tilsvarende bedrifter i samme planområde. Fordelene med å gi dispensasjon er at det 

blir utvikling i sentrum. Lokalet blir ikke stående tomt, og virksomheten er en 

publikumsrettet virksomhet.» 

 

Administrasjonen vurderte at hensynene bak regulert formål Forretning, kontor ikke 

ble vesentlig tilsidesatt og at fordelene var klart større enn ulempene, og godkjente 

søknad om bruksendring og dispensasjon. Tillatelsen omfatter ikke uteservering.  

 

Beskrivelse av saken 

Nabo Per Bye AS klaget på godkjenning av bruksendring og dispensasjon 06.09.19. 

Klager mener at avfallshåndtering og eiendom gnr/bnr 318/22 sin veirett er en 

ulempe ved tiltaket som det er gitt dispensasjon for. Ansvarlig søker opplyser at 

avfallshåndteringen vil utføres forskriftsmessig og forsvarlig.  

 

Forholdet til overordnede planer 

På søknadstidspunktet lå eiendommen i et område som ble omfattet av 

reguleringsplan nr. 64 Hønefoss sentrum Kvartal 42, og var avsatt til Forretnings- og 

kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det:  

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom 

nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» 
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Eiendommen omfattes nå av plan 431 Områderegulering Hønefoss, og er avsatt til 

Sentrumsformål. Sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning. Men det er 

bestemmelsene på vedtakstidspunktet 14.08.19 som gjelder i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Klager er nabo til eiendom gnr/bnr 318/63 og part i  

saken. 

 

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

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Skulle hovedutvalget ta klagen til følge, vil det være klagerett på avslaget. Det vil 

også kunne sendes inn ny søknad for behandling etter den nylig vedtatte 

områdereguleringen for Hønefoss sentrum. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bruksendring og dispensasjon ble godkjent i delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19. 

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

 

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

vesentlig nye opplysninger, tar klagen til følge og opphever vedtaket fattet i 

delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19 sak 19/1986, jf. fvl. § 33.. 

2. Søknad om dispensasjon avslås.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken ikke berører spørsmål av prinsipiell betydning, da 

klagen gjelder dispensasjon fra en plan som nå er opphevet.  
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Rådmannens vurdering 

Klager mener at avfallshåndteringen er en ulempe ved tiltaket som det er gitt 

dispensasjon til. Ansvarlig søker opplyser at avfallshåndteringen vil utføres 

forskriftsmessig og forsvarlig. Det er ikke vist plassering av avfallsbeholdere, men 

det kommer fram i følgeskriv fra Espresso House Norge AS, datert 04.07.19, at felles 

avfallshåndtering i bakgården skal benyttes.  Rådmannen legger til grunn at det er 

tilstrekkelig ivaretatt, og at så lenge avfallshåndteringen er forskriftsmessig er det 

ikke en ulempe ved tiltaket. Når tiltaket sammenlignes med virksomheter som er 

tillatt, og allerede holder til i kvartalet, vurderer rådmannen at det ikke er vesentlig 

forskjell på forventet avfallstype og -mengde.  

 

Så langt rådmannen forstår, så vil ikke bruksendringen ha noe å si for veiretten til 

nabo Per Bye AS.  

 

Vedlagt følger et utsnitt av tegnforklaringen for reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum. Den viser at det ikke er angitt servering/bevertning noe sted i sentrum. 

Dette formålet er ikke brukt i denne planen. Slik rådmannen tolker det har nok 

formålet forretning, kontor blitt brukt som sentrumsformål. Rådmannen er av den 

oppfatning at det ikke var meningen å ikke ha serveringssteder i sentrum, og det vil 

derfor ikke være en tilsidesettelse av formålet med reguleringen å gi dispensasjon til 

kafé.  

 

I den nylig vedtatte områdereguleringen for Hønefoss sentrum omfattes 

eiendommen av reguleringsbestemmelsene § 5.4 Sentrumsformål. Sentrumsformål 

omfatter blant annet bevertning. Etter dagens regler er altså kafé i tråd med 

reguleringsformålet. 

 

Fordelene med å innvilge dispensasjonen er blant annet at en kafé vil bidra til 

verdiskapning og arbeidsplasser. I tillegg vil det føre til aktivitet i sentrum, og bidra til 

byutvikling. Kafévirksomhet er en fornuftig utnyttelse av næringslokaler på gateplan i 

sentrum 

 

Konklusjon 

Klagen har ikke tilført saken vesentlig nye opplysninger.  Rådmannen vurdere at 

formålet med reguleringen ikke blir tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn 

ulempene. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ikke å 

ta klagen til følge. 

 

Utskrift sendes 

Roar Jørgensen AS, Hvervenmoen 33, 3511 Hønefoss 

Espresso House Norge AS, postboks 2086 Vika, 0128 Oslo 

Tt Consult AS, Kongens gate 13, 3510 Hønefoss 

Per Bye AS, c/o Jan Petter Lilja Bye, 3512 Hønefoss 
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Vedlegg 

Tittelfelt og tegnforklaring for reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum 

Reguleringsplankart plan 64-02 Hønefoss sentrum  

Situasjonskart fra søknad om bruksendring 

Oversiktskart 1:8 000 

Oversiktskart 1:2 000 

Søknad om bruksendring 

- Følgeskriv 

- Søknad om bruksendring 

- Nabomerknad 

- Kommentar til nabomerknad 

- Plantegninger 

Tilleggsinformasjon søknad om bruksendring 

- Følgeskriv 

- Nabomerknad 

- Kommentar til nabomerknad 

- Revidert plantegning 

- Bekreftelse fra Espresso House AS 

Brev fra nabo Metodistkirken i Norge 

Søknad om dispensasjon 

Godkjenning av bruksendring 

Klage på godkjenning av bruksendring 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Arkivsaksnr.: 19/1186-8   Arkiv: GNR 179/2  

 

Klage på avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 

179/2,3 og 4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

52/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019 

79/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

HMA behandlet sak 52/19 den 01.07.2019, søknad om konsesjon fra Holmetjernskogen AS, 

på erverv av eiendommen Holmetjern skog med gnr 179 bnr 2,3 og 4. Konsesjon ble, etter 

rådmannens anbefaling, ikke gitt. Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin påklager, på vegne av 

Holmetjernskogen AS, Ringerike kommunes avslag på søknad om konsesjon på erverv av gnr 

179 bnr 2,3 og 4 i Ringerike kommune. Klager mener et eierskap av fast eiendom i form av et 

AS vil by på fordeler sammenlignet med tradisjonell eierform, i dette tilfellet personlig 

eierskap. Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken, og anbefaler 

derfor at HMA´s vedtak av 01.07.2019 opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for videre behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA behandlet i sak 52/19 søknad om konsesjon til Holmetjernskogen AS, for erverv av gnr 

179 bnr 2,3 og 4. Det ble enstemmig avslag på søknaden, i tråd med rådmannens anbefaling.  

Holmetjernskogen AS v/ Kolbjørnsen Cyvin (heretter kalt klager) påklager vedtaket om avslag 

på konsesjonssøknaden. Klager mener rådmannen har satt en for høy terskel for at et AS kan få 

konsesjon på eiendommen. Bakgrunnen for denne oppfatningen er at rådmannen skrev i 

saksframlegget ved forrige gangs behandling: «Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen 

åpenbare fordeler ved overføring av skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis 

konsesjon til Holmetjernskogen AS.» Med ordvalget «åpenbare», mener søker at rådmannen 

tolker konsesjonsloven for strengt, siden det ikke står noe der om at en fordel ved å gi 

konsesjon skal være «åpenbar». 
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Klager mener videre at ervervet vil gi driftsmessig god løsning for eiendommen. Bakgrunnen 

for dette er at Holmetjernskogen AS eies 100 % av Holmetjern Invest AS, som igjen eies 

71,25 % av Kolbjørn Opsahl Selmer gjennom sitt heleide Selmer Holding AS.  

23,25 % av Holmetjern Invest AS eies av Karl Albrecht Opsahl Selmer gjennom sitt heleide 

Snowy Invest AS. Kolbjørn Opsahl Selmer og Karl Albrecht Opsahl Selmer er sønner av 

dagens eier, Herborg Opsahl Selmer, og er oppvokst på gård i Trondheim.  

5 % av Holmetjern Invest AS eies av advokat Endre Kolbjørnsen, gjennom hans heleide 

selskap Singsaker Eiendom AS. 

Klager mener at AS´ene med sine eiere har betydelig finansielle muligheter til å utføre tiltak på 

eiendommen. 

 

Juridiske forhold  

Regler om konsesjon er hjemlet i Konsesjonsloven, og loven har som formål å regulere og 

kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.  

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klager v/ Kolbjørnsen Cyvin ble underrettet om 

vedtaket 03.07.2019. Klage ble mottatt 19.08.2019. Grunnet ferieavvikling, ser vi at selv om 

klagen rent juridisk kom inn for sent, jfr Forvaltningsloven § 29, velger vi å ta klagen opp til 

behandling. Ringerike kommune gir oppreisning for klagefrist jf. § 31 i forvaltningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om konsesjon ble behandlet 01.07.2019 i HMA i sak 52/19, og det ble fattet følgende 

vedtak: 

«Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune». 

 

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», jfr 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 

  

 

Alternative løsninger 

Hvis HMA ønsker å ta klagen til følge, kan nytt vedtak lyde: 

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og opphever 

vedtaket fattet i politisk sak 52/19.   

2. Holmetjernskogen AS gis herved konsesjon for eiendommen 179/2,3 og 4 i Ringerike 

kommune, jf. konsesjonslovens § 9, 3. ledd.   
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Prinsipielle avklaringer 

Hvis HMA velger å gi konsesjon til Holmetjernskogen AS, vil man med det kunne legge 

føringer for lignende saker i fremtiden. Som klager skriver i sin klage, har AS´ene gode 

økonomiske muligheter for å utføre tiltak på eiendommen, for eksempel bygging av vei fram til 

hytte som ligger på eiendommen. Som regel vil et AS ha bedre økonomisk handlingsrom enn 

en privatperson. Skal man la det komme søker til gode i denne saken, vil det kunne oppfattes 

som at eierskap av landbrukseiendommer i form av AS er å foretrekke, siden tiltak da i større 

grad kan gjennomføres på en eiendom. 

 

Rådmannens vurdering 

Klager mener rådmannens krav om «åpenbare fordeler» ved konsesjon, er en for streng 

tolkning av regelverket. Ser man på bestemmelsen i Konsesjonslovens § 9, 2. ledd, står det at 

«konsesjon skal i allminnelighet ikke gis dersom det oppstår sameie, eller antallet sameiere 

økes». Skal man følge denne bestemmelsen, er rådmannen av den oppfatning at det må være 

klare fordeler med å gi konsesjon til et AS, som i dette tilfellet igjen er eid av flere AS. 

Rådmannen kan ikke se at det skal gi noen fordeler, annet enn at et aksjeselskap kan ha større 

økonomisk handlingsrom.  

Klager mener at det økonomisk romslige handlingsrommet til et AS er gunstig for å kunne 

gjennomføre tiltak på eiendommen. Rådmannen er kjent med at eiendommen er lagt ut for 

vurdering til frivillig vern. Inngår grunneier avtale om frivillig vern, vil det si at skog og utmark 

blir varig vernet mot en avtalt erstatning. Det vil da ikke være noe behov for betydelige 

investeringer på eiendommens skog eller utmark. 

 

Generelt arbeider kommunen for å redusere eiendommer med flere eierparter, som er i tråd 

med intensjonen i lovverket, da dette erfaringsvis gir lavere aktivitet i driften av eiendommene. 

 

I et AS vil antall eiere kunne variere. Antall eiere av eiendommen vil kunne øke vesentlig med å 

gi konsesjon til et AS fremfor dagenes personlige eneeier. Brødrene Opsahl Selmer er arvinger 

til denne eiendommen, så de kan overta eiendommen via arv/overdragelse dersom de tar over 

eiendommen med personlig eierskap. Det synes derfor unødvendig at eiendommen da skal eies 

av et aksjeselskap med potensielt ubegrenset antall eiere.  

 

Når det gjelder skikkethet til å overta eiendommen, ser ikke rådmannen spesielle mangler for 

brødrene Opsahl Selmer eller advokat Endre Kolbjørnsen som sådan, men det er eierformen og 

søkers ønske om å gå fra dagens personlige eneeierskap til eierskap gjennom et AS, rådmannen 

ikke anser som fornuftig.  

 

Et av hovedhensynene i konsesjonsloven er at det er fysiske personer som skal eie og drive og 

selv bo på landbrukseiendommer. Det som er utfordrende med en eierform som AS er at et AS 

i sin helhet kan selges videre til andre personer og at konsesjonsregelverket settes til side. 

Dette fordi kommunen da ikke har anledning til å føre kontroll over hvem som faktisk eier 

landbrukseiendommen eller antall eiere. 

 

Ut fra vurderingene over, kan ikke rådmannen se at det har kommet nye momenter i saken som 

skulle tilsi at et AS innvilges konsesjon for erverv av fast eiendom. En særlig grunn til dette er 

at man vil gå fra én personlig eier til potensielt ubegrenset antall eiere av en eiendom. 
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Vedlegg 

Foreløpig svar 

Klage på politisk vedtak 

Melding om politisk vedtak 

Saksprotokoll 

Saksframlegg med egne vedlegg, sak 52/19 

Foreløpig svar 

Søknad om konsesjon 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/2761-2   Arkiv: 205  

 

Søknad om endring av bomsatser på Aklangsveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner HMA de omsøkte endringer av bomsatser for 

Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   

 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i Askseterveien v/Fredrik Løvenskiold søker om å heve satsene for bomavgifter på 

Askseterveien. Strekningen bomsatsene gjelder for, er fra Hjellebråten ved Ask, forbi Aklangen 

og inn til Skjærsjøen. Tidligere kunne man kjøre videre inn til Asksetra, men en stengt bom er 

nå satt opp ved Skjærsjøen. Bomsatsene ble sist regulert januar 2011. Løvenskiold mener 

bomsatsene er lave på denne veien, sammenlignet med tilsvarende veier i distriktet. Videre er 

det økt trafikk, noe som gir økte vedlikeholdskonstnader på veien. Regnskapet viser et 

akkumulert underskudd på kr 245 888,- i årene 2014-2018. Rådmannen ser at dette er en reel 

problemstilling, og anbefaler at HMA godkjenner de omsøkte endringer av bomavgiftssatsene. 

 

Beskrivelse av saken 

Askseterveien blir mye brukt av publikum for å komme inn til populære frilufts- og 

rekreasjonsområder ved Aklangen, Skjærsjøen og østre del av Holleia. Askseterveien er totalt 

7 km lang, men den er i dag kun åpen for trafikk mot betaling fram til Skjærsjøen, en strekning 

på 4,8 km. Veistyret ser at det er stadig økende trafikk på veien året rundt, med størst slitasje 

på sommerstid. Veistyret mener videre at dagens satser er nokså lave i forhold til tilsvarende 

veier i distriktet, og ønsker å ha satser som harmonerer mer med disse veiene. Veistyret tar 
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også med satser for tømmertransport i sin søknad om endringer, men det er opp til veieierne å 

fastsette internt, så det er ikke tema for kommunens behandling av saken.  

 

Veitstyret Askseterveien ønsker følgende justering av satsene: 

  
Dagens satser, 
kr Endring % 

Nye satser, 
kr 

Motorsykkel 10 33 15 

Traktor 30 33 40 

Personbil 30 33 40 

Personbil med 
henger/campingvogn 45 33 60 

Lastebil 70 33 100 

Buss 70 33 100 

Årskort personbil 
u/hytte 350 25 440 

Årskort personbil 
m/hytte 485 20 580 

 

 

Juridiske forhold  

Bestemmelser om innkreving av bomavgift på private skogsbilveier, som er åpne for 

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedstyret for fysisk miljø og formannskapet behandlet søknad om endring av bomavgiftene 

på denne veien i januar 2002. Det ble da gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. 

Bomavgiften gjaldt da en strekning på 7 km.  

 

Alternative løsninger 

Om HMA ikke imøtekommer veistyrets søknad om endringer av dagens bomsatser, kan et 

vedtak lyde slik:  

Med hjemmel i veglovens § 56 finner ikke HMA grunnlag for å endre dagens bomsatser for 

Askseterveien. Søknad om endring avslås. 

 

Rådmannens vurdering 

Sentralt i denne saken, er at de tidligere bomsatsene gjaldt en strekning på 7 km. Når veistyret 

nå ønsker å øke satsene, samtidig som at strekningen det kan kjøres på, er kortere, kan dette 

oppfattes ulogisk. Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier 

med noenlunde lik standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2011, 

og det ønskes en endring på + 20 – 33 %, avrundet til runde beløp. 
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Regnskapet for de siste fem år for veien, viser et akkumulert underskudd på kr 245 888,-. Det 

vil si et gjennomsnittlig årlig underskudd på ca kr 50 000,- Inntektene gjennom årskort og 

bomavgift ligger nokså stabilt på rundt 110 000,-. I tillegg kommer tømmeravgift som 

skogeiere betaler inn i kasse ved tømmertransport. Denne inntekten varierer veldig, alt fra kr 

0,- til ca kr 57 000,- de siste fem årene. Utgiftene varierer også, og det har sammenheng med 

når man utfører større vedlikeholdsarbeider. Regnskapet viser at tre av de siste fem årene er 

driftsutgiftene på rundt kr 85- 95 000,-. To av årene (2014 og 2018), er kostnadene på kr 300 

-400 000,-. Dette gir over tid en negativ økonomi. 

 

Søker ønsker også å heve satsene for tømmerkjøring. Heving av disse satsene er opp til 

veistyret å fastsette.  Heving av tømmersatsene vil, sammen med heving av øvrige satser, bidra 

til en mer robust økonomi i veien, slik at det ikke bygger seg opp et enda større underskudd 

over tid. Det vil kunne bli bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og uplanlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

Prisutviklingen har også vært markant for drift og vedlikehold av veier. I snitt viser 

kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier at prisutviklingen har vært på ca. 4,5 % årlig 

siden 2011. Til sammenligning så har konsumprisindeksen i snitt har vært på rundt 2,1 % i 

samme perioden.  

 

Rådmannen anser de foreslåtte satsene som fornuftige, med tanke på kostnader på sommer- og 

vintervedlikehold på denne type vei. De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på 

tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen anbefaler at søknad om endring av bomsatser 

godkjennes. 

 

Vedlegg 

Søknad med regnskap for veien 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/4215-3   Arkiv: K40  

 

Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune til ny viltforskrift  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om 

bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften): 

 

Ringerike kommune mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig 

forskrift der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Vi har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor 

beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

 

 

 

  

Sammendrag 

Miljødirektoratet har forelått ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Høringsfristen var 1. oktober 2019. Forslag 

til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt av Ringerike viltnemnd 18.09.19, og sendt til 

høringsinstansen før fristen, med forbehold om senere behandling i Hovedutvalg for miljø og 

areal.  
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Rådmannen mener det er positivt at fire forskifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift 

der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres, men mener forskriften bør justeres på to 

punkter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Direktoratet samler fire eksisterende 

forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, 

til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i 

den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert 

forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og 

fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om 

fremmede organismer.  

 

Høringsfrist var 1. oktober 2019. På grunn av kommunevalget ble det et opphold i politiske 

møter. Forslag til høringsuttalelse var til behandling i Ringerike viltnemnd 18.09.19, og ble 

enstemmig vedtatt. Høringsttalelsen ble sendt inn med forbehold om senere behandling i 

Hovedutvalg for miljø og areal.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye viltforskriften samler alle bestemmelsene som omhandler forvaltning av vilt, unntatt 

bestemmelsene om høsting (jakt og fangst), om forvaltning av rovvilt og om fremmede 

organismer. 

Forskriftene som nå foreslås revidert og samlet er vedtatt i perioden 1997 – 2004. Etter den tid 

har flere tilgrensende regelverk trådt i kraft. Dette gjelder blant annet naturmangfoldloven som 

trådte i kraft 1. juli 2009, dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar 2010, forskrift om 

fremmede organismer som trådte i kraft 1. januar 2016 og forskrift om dyrevelferd ved 

fremvisning av dyr som trådte i kraft 1. januar 2017. De fire gjeldende forskriftene er ikke 

fullstendig harmonisert med ovennevnte regelverk, verken språklig eller innholdsmessig.  

Ved utforming av den nye forskriften har formålet vært å gi et klarere regelverk, og å bidra til 

at bestemmelsene blir mer oversiktlige og lettere tilgjengelig både for publikum og brukere i 

forvaltningen. I noen tilfeller er konsekvent og langvarig forvaltningspraksis nedskrevet som 

bestemmelser.  
 

Følgende forskrifter samles i viltforskriften:  

- forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 

reduserer andre viltarters reproduksjon (skadefellingsforskriften),  

- forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 

område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt (holdforskriften),  

- forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller 

andre særlige formål (innfangingsforskriften), og  

- forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt (fallviltforskriften). 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Saken ble behanldet i Viltnemnda 18.09.19: 

«Forslag til vedtak: 

Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider administrasjonen en høringsuttalelse basert på 

vurderingene i saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak.  

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kopi av høringsinnspill sendes viltnemnda.» 

 

 

Økonomiske forhold 

Forskriften vil i begrenset utstrekning gi kostander for kommuner og enkeltpersoner knyttet til 

rapportering av skadefelt vilt. Det antas at de miljømessige fordelene ved forbedret regelverk 

vil veie opp for de begrensede konstandene som et nytt regelverk medfører.  

 
 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift 

der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Rådmannen har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor 

beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 
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Vedlegg 

Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark. 

Høringsnotat viltforskrift 

Foreløpig høringsuttalelse til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning dyrepark (Viltforskriften) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4271-2   Arkiv: X45 &13  

 

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

82/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Bakgrunnen for forslaget er i hovedsak to problemstillinger som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har blitt oppmerksom på:  

1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra 

årsskiftet 2019/2020. KMD foreslår derfor en endring i tinglysingsforskriften knyttet til 

nedetid for grunnboken.  

2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, 

Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, Skatteetaten og Kartverket. 

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall, gjennom digitalisering 

og deling av data, i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. KMD 

foreslår her en endring i forskriften om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken 

og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger om avdødes eiendommer.  
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I tillegg foreslår KMD to mindre endringer i forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra 

grunnboken og matrikkelen, der bruksenhetsnummer og framsatt krav om sak for 

jordskifteretten blir opplysninger som er åpne og kan utleveres til enhver. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

 Strenging av tinglysing i spesielle tilfeller 

Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge tinglysingen» 

i spesielle tilfeller. Departementet foreslår at det med hjemmel i tinglysingsloven § 38 inntas en 

ny bestemmelse i tinglysingsforskriften § 22a, som gir tinglysingsmyndigheten en generell 

adgang til å stenge for mottak av både elektroniske dokumenter og papirdokumenter til 

tinglysing i en periode ved større vedlikehold eller omlegginger. Denne muligheten er tenkt 

brukt i helt spesielle tilfeller der viktige hensyn gjør det nødvendig, og bare under forutsetning 

av at nedetiden blir varslet i god tid. Endringene i forbindelse med kommune- og 

regionreformene er et eksempel på en situasjon der det er behov for å stenge mottaket av 

dokumenter til tinglysing. 
 

 Oppgjør etter dødsfall 

Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde sin 

eiendom. Dagens ordning bidrar til at eiendommer blir stående registrert på avdøde personer 

uten at arvingene er klar over dette. Dette er uheldig fordi det reduserer registerets kvalitet og 

svekker samfunnets samlede oversikt over hvem som eier hva. 
 

 Åpen informasjon angående bruksenhetsnummer og jordskiftesaker 

Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av opplysningene som 

er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd. I § 3 i dagens forskrift er 

«bruksenhetsnummer» og «framsatt krav om sak for jordskifteretten» opplysninger listet opp i 

tredje ledd. Det innebærer at disse opplysningene kun kan utleveres ved forespørsel dersom 

den som etterspør informasjonen kan vise til en berettiget interesse. «Bruksenhetsnummer» er 

en opplysning om f.eks. hvilken leilighet det gjelder, og er en del av den offisielle adressen. 

Den offisielle adressen brukes i dag av mange aktører som har behov for hele den offisielle 

adressen for å utføre sine tjenester. Dette er virksomheter som benytter seg av tjenester som 

leverer åpne adressedata. Siden bruksenhetsnummeret er en del av tekststrengen som utgjør 

den offisielle adressen (både vegadressen og matrikkeladressen), kan de som benytter seg av 

tjenestene som leverer åpen adresseinformasjon få utlevert denne opplysningen i dag. Reglene 

burde derfor tilpasses slik at bruksenhetsnummer omfattes av § 3 andre ledd som åpen 

informasjon. 

 

Når det gjelder «framsatt krav om sak for jordskifteretten», mener departementet at 

informasjonen om dette burde flyttes til § 3 andre ledd og bli tilgjengelig for enhver. På lik linje 

med «erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane», er dette en opplysning som etter sin 

hensikt bør være åpen i matrikkelen. 
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Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4696-2   Arkiv: L31 &13  

 

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre 

forslag til endringer i matrikkelforskriften  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 
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Innledning / bakgrunn 

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a. 

innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere og åpning for å registrere 

geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen. De viktigste endringene i forskriften er 

bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre 

oppmålingsforretninger.  

 

Beskrivelse av saken 

Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om formelle krav til kvalifikasjoner for 

landmålere i lov og forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå ansvarlig for alle typer 

oppmålingsforretninger etter matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i oppmålingsarbeidet og 

bidra til å heve kvaliteten i matrikkelen. Departementet er opptatt av å legge forholdene til 

rette for et kompetanseløft, men likevel slik at eksisterende kompetanse blir ivaretatt og 

videreført. Videre er det nødvendig å ha regler som sikrer at behovet for landmålere etter 

matrikkellova til enhver tid blir dekket. 

 

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med 

landmålerbrev for hver oppmålingsforretning. Kommunene må ha ansatt landmåler med 

landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med 

landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil 

kommunene trenge noe tid for å kunne klare å oppfylle lovens krav. 

 

Ringerike kommne har følgende innspill til høringen: 

 

 Erstatte gjeldende forskrift med helt ny forskrift 

Rådmannen er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil være mest 

hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende nummerering av alle 

paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a,b, c… osv. 

 

 Innføring av autorisasjonsordning 

Det er foreslått å innføre en autorisasjonsordning for landmålere som utfører 

oppmålingsforretning. Hovedregelen er at utførende landmåler skal ha landmålerbrev. For å få 

landmålerbrev foreslås det at en må ha kompetanse på bachelornivå og 2 års relevant praksis 

etter endt utdanning. Det gis eksempel på hva som skal regnes som relevant erfaring. Det 

legges også opp til at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å få 

landmålerbrev. Det foreslås at hjemmeeksamen er tilstrekkelig, og at den skal kunne 

gjennomføres via Altinn. Det stipuleres et gebyr på 15 000 kroner for autorisasjonsprøven, og 

Statens kartverk foreslås som autorisasjonsmyndighet.  

 

Rådmannen mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å bygge 

kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 Overgangsordning 

Det legges til grunn fra departementets side at dagens utøvere jevnt over er kompetente, og at 

manglende formell utdanning er kompensert med langvarig relevant praksis og etterutdanning. 

Det legges derfor opp til at disse utøverne kan få autorisasjon uten å måtte dokumentere 

samme formelle utdanning som nye utøvere. For kommunale landmålere med minst åtte års 

sammenhengende relevant praksis foreslås det at de kan tildeles landmålerbrev uten at kravene 

til erfaring og utdanning er oppfylt.  
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Det foreslås videre at kommunen fram til 1. desember 2022 kan utpeke landmålere uten 

landmålerbrev til å holde og gjennomføre oppmålingsforretninger. 

 

Rådmannen mener de foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan 

gjennomføre kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og at en samtidig vil være i stand 

til å utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 Tilbaketrekking av landmålerbrev 

Det foreslås at Statens kartverk kan trekke tilbake landmålerbrevet dersom det viser seg at 

landmåler er uskikket til oppgaven. En egen paragraf med regler for dette er foreslått. 

 

Rådmannen mener at en sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en 

naturlig del av ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener rådmannen er tilstrekkelig. 

 

 Begrepet landmåler 

Dagens matrikkelforskrift definerer «landmåler» som den som bestyrer 

oppmålingsforretningen. Departementet skriver at de har vurdert andre betegnelser, bl.a. 

«eiendomslandmåler», «ansvarlig landmåler», «autorisert landmåler» og «bestyrer», men har 

kommet til at en vil videreføre dagens betegnelse.   

 

Rådmannen mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår derfor at 

betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Registrering av rettigheter 

Det åpnes for å registrere referanse til stedbundne rettigheter i matrikkelen. Ordningen foreslås 

å være frivillig, noe som betyr at den blir svakere enn den ordningen som var frem til 18. april 

2017 da det var et ubetinget krav om stedfesting for å få slike rettigheter tinglyst. Regelen den 

gang var at «Rettigheter og heftelser som er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal 

stedfestes. Stedfesting kan skje ved tekstlig beskrivelse eller ved anmerkning på tegning eller 

kart.».  

 

Rådmannen mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør rettigheten også 

registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning der. 

 

Økonomisk og administrative konsekvenser 

For kommunen vil forskriftsendringene medføre kostnader i forbindelse med eventuell 

etterutdanning av landmålerne, vedlikehold av kompetanse og gebyr i forbindelse med 

autorisasjonsprøven. Kostnadene vil tas innenfor eget budsjett for enheten Miljø- og 

arealforvaltning. 

 



  Sak 83/19 

 

 Side 66 av 81   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 15/3467-136   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn i området Krokskogen nord  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringkollveien 

2. Langtjernveien 

3. Øvre Flagveien 

4. Nedre Flagveien 

5. Borgerseterveien 

6. Gamle Høgåsveien 

7. Høgkollen 

8. Høgåsen 

9. Ringkollseterstien 

10. Ringkolltoppen 

11. Håvardssetra 

12. Jaklefoss 

13. Røstjernveien 

14. Brodahlgrenda 

15. Rognestein 

16. Marteseterveien 

17. Damåshøgda 

18. Honerudseterveien 

19. Bølgensetra 

20. Stigsrudsetra 

21. Gulbrandstjern 

22. Ringkollia 

23. Kolltjern 

24. Gamle Ringkollvei 

25. Svein Gulbrandsens vei 

26. Øyangen 

27. Østerdamsveien 

28. Nyseterveien 

29. Djupvatnet 

30. Mosjøen 

31. Uglaveien 

32. Vambuveien 

33. Steinbuveien 
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34. Tvetjerna 

35. Svarttjerna 

36. Store Sindera 

37. Katnosvegen 

38. Fagerliveien 

39. Spålen 

 

 

  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Krokskogen. Det er til sammen 39 

veier/områder som skal tildeles adressenavn i området «Krokskogen – nord». 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene 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 08.04.2015 (15/3467-1) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 29. mai 

2015. Det kom i overkant av 100 tilbakemeldinger. 
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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. 

 

Stedsnavntjenesten gav en samlet tilbakemelding i brev datert 09.03.2016. Her orienterte de 

om at det ble reist formell navnesak for en del av navnene. Kartverket reiste offisell navnesak i 

brev datert 09.09.2016 (16/4920-1), og i brev datert 06.05.2019 (16/4920-16) kom vedtak i 

navnesaken. 

 

Adresseparseller i området «Krokskogen nord»: 

 

Innenfor dette området er en del navn på veier og områder 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: 

 
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.  

 

I denne saken vil hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ta stilling til hele 39 adressenavn. 

Rådmannen har valgt å kun presentere hovedtrekkene for hver adresseparsell, for å unngå at 

saksframlegget blir altfor omfattende. Det vises til vedlegg om «Innspill og vurderinger til de 

ulike adresseparsellene for området Krokskogen nord» for å se fullstendige saksutredning, bl.a. 

med kart over området, innspill som har kommet og hvordan dette har blitt vurdert.  
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1. Ringkollveien. Dette er hovedatkomstveien til området fra Haugsbygd. Veien har i 

dag dette navnet fra Klekken til parkeringen ved Jaklefoss. Oppmålingsavdelingen 

mener at Ringkollveien er et så innarbeidet navn i dag at en anbefaler at det brukes helt 

frem til Jonsetangen, slik at hele veien fra Klekken til Jonsetangen gis navn 

Ringkollveien. 

 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringkollveien. 

 

2. Langtjernveien. Veien tar av fra Ringkollveien ved Jaklefoss, og går til 

«Langtjernparkeringen». Det kom ingen innsigelser til dette navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernveien. 

 

3. Øvre Flagveien. Veien tar av fra «Langtjernparkeringen» og går sørover på vestsiden av 

Langtjern og ender på østsiden av Gullovtjern. Navnet foreslås etter innspill fra blant 

annet styret i Øvre Flagveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Øvre Flagveien. 

 

 

4. Nedre Flagveien.  Veien tar av fra Langtjernveien kort tid etter Jaklefoss.  

 

Navnet foreslås etter innspill gitt fra brukere av veien. Ulike skrivemåter er foreslått, men 

det foreslås å bruke skrivemåten med en «g» med bakgrunn i forklaringen av ordet flag – 

bergvegg, nakent fjell, bergstup. Siden det allerede er en vei som foreslås kalt Øvre 

Flagveien, foreslår Oppmålingsavdelingen at denne veien tildeles adressenavnet Nedre 

Flagveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nedre Flagveien.  

 

 

5. Borgerseterveien. Veien går østover fra Langtjernparkeringen til Borgersetermyra hvor 

Borgersetra tidligere lå. Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i tillegg gitt som 

innspill i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn.  
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Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Borgerseterveien. 

 

 

6. Gamle Høgåsveien. Veien starter ved Langtjernparkeringen og går langs kraftlinjen over 

til Seterroa ved Storflåtan. Flere ønsker Høgåsveien som navn. Det navnet er allerede i 

bruk som adressenavn på Hallingby, og en kan ikke ha to identiske navn innenfor samme 

kommune. Et av de alternative navnene som foreslås er Gamle Høgåsveien. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten, men skriver at 

siden det kan være fare for sammenblanding med Høgåsveien ved Hallingby vil de tilrå 

Seterroveien.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Gamle Høgåsveien. 

 

Alternativt vedtak: 

Som skrevet i vedlegg 3 er det ikke ønskelig å omadressere Høgåsveien på Hallingby siden 

den har eksistert og brukt som bostedsadresse siden 2000. På grunn av at Hågåsveien 

finnes både på Hallingby og i Hole kommune kan det være fare for forveksling ved bruk av 

Gamle Høgåsveien. Oppmålingsavdelingen vil derfor foreslå Seterroveien som et alternativt 

vedtak til adressenavn. Det er et adressenavn som ikke er i bruk i dag, er knyttet til veiens 

endepunkt og er et kjent stedsnavn i området.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener navnet bør ha skrivemåten Seterroveien. Når et 

navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte 

endelsen bort.  

 

 Rådmannen går inn for at veien får navnet Seterroveien. 

 

 

7. Høgkollen. Området ligger mellom Borgersetermyra og «Gamle Høgåsveien». Navnet 

foreslås i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn. 

  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgkollen. 

 

 

8. Høgåsen. Området ligger sørøst for Høgkollen. Navnet er foreslått i forbindelse med at 

kommunen ønsket forslag til veinavn. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  
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Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgåsen. 

 

 

9. Ringkollseterstien. Delvis kjerrevei og sti fra Langtjernveien, forbi Håvardsetra og 

Ringkollsetra mot Ringkolltoppen. Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i 

tillegg gitt som innspill i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte, men 

kommenterer at etterleddet alternativt kan skrives –stigen. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkollseterstien. 

 

 

10. Ringkolltoppen. Adresseområdet dekker selve toppen på Ringkollen.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkolltoppen. 

 

 

11. Håvardssetra. Fra Langtjernveien går det vei inn til Håvardssetra. Hyttene som har 

atkomst fra denne veien vil få Håvardssetra som adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de forventer skrivemåten Håvardssetra med 

binde-s. Kartverket vedtok i 2019 Håvardssetra som skrivemåten i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16). 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Håvardssetra. 

 

 

12. Jaklefoss. Adresseområdet ligger på østsiden av Langtjernveien ved Jaklefoss. De 

nærmeste hyttene langs Langtjernveien adresseres til denne, mens de som ligger lenger øst 

gis eget adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Jaklefoss. 

 

 

13. Røstjernveien. Veien tar av mot nord rett etter bommen til Ringkollveien, og går inn til 

sørvestre del av Røstjern. Ulike navneforslag er foreslått. Oppmålingsavdelingen foreslår 

etter en samlet vurdering Røstjernveien. 

 



  Sak 84/19 

 

 Side 73 av 81   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Røstjernveien. 

 

 

14. Brodahlgrenda. Området ligger mellom Ringkollveien og Mosetjern. Navnet er 

foreslått for å hedre Trygve Brodahl med et adressenavn i området.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener at kommunen bør vurdere å finne et annet 

navnemotiv for dette navnet. De skriver «…Vi gjør oppmerksom på at konstruksjonen 

etternavn + grend ikke er vanlig. Ettersom Trygve Brodahl allerede er foreslått oppkalt i 

navn nummer 13 ovenfor, bør kommunen vurdere å heller finne et annet navnemotiv 

fordette navnet, for eksempel noe innen natur eller lokale aktiviteter….».  

 

Rådmannen foreslår Røstjernveien for vei nummer 13. Mange av de som eventuelt vil bli 

tildelt adressenavnet Brodahlgrenda er også de som har foreslått navnet. Selv om 

Stedsnavntjenesten uttaler at etternavn + grend er en uvanlig sammenstilling foreslår 

likevel Oppmålingsavdelingen at en følger ønsket fra hytteeierne i området. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Brodahlgrenda. 

 

 

15. Rognestein. Området definerer en samling hytter/eiendommer vest for Store Røstjern. 

Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i tillegg gitt som innspill til adressenavn 

for området. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at navnet ikke er registrert i SSR.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Rognestein.  

 

 

16. Marteseterveien. Veien som er en kombinert traktorvei og sti tar av fra Ringkollveien 

ved Martesetervelta, og går inn til Martesetra sørøst for Ringkollsetra. Navnet er i bruk i 

dag, og er etter Marthe Andersdatter Thoen som var gift med Engebret Klekken, eier av 

Martesetra. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ber Kartverket reise navnesak på 

skrivemåten Marte- eller Marthe-. Kartverket vedtok i 2019 Martesetra som skrivemåten i 

navnesak 2016/6051 – Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).  De begrunner det med at 

« … Skrivemåten Martesetra uten h er best i samsvar med gjeldende 

rettskrivingsprinsipper i norsk. Som Stedsnavntjenesten er inne på, er det vanlig at muntlig 

traderte (overleverte, saksbehandlers tilføying) stedsnavn følger gjeldende 

rettskrivingsnormer selv om personene de har navn etter, brukte en annen skrivemåte. 

Dette står i motsetning til nyere oppkallingsnavn, der man kaller opp et navneobjek til 

minne om en person, for da skal man som regel benytte den skrivemåten personen selv 
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brukte. Skrivemåten Martesetra fastsettes med utgangspunkt i uttalen, og i samsvar med 

gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk. …». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Marteseterveien. 

 

 

17. Damåshøgda. Adresseområdet ligger øst for Honerudseterveien med en stikkvei inn i 

området. Oppmålingsavdelingen foreslo Damåshøgda siden dette navnet er brukt på åsen 

i adresseområdet. Det kom ingen merknader til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Damåshøgda. 

 

18. Honerudseterveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går til Glisetra og Honerudsetra. 

Navnet brukes også på veien i dag, og er i tråd med Oppmålingsavdelingens forslag til 

adressenavn. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

nevner at «…Forleddet Hone- kommer trolig av det norrøne mannsnavnet Húni…». 

Kartverket vedtok i 2019skrivemåten Honerudsetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia 

Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Honerudseterveien. 

 

 

19. Bølgensetra. Setra og adresseområdet ligger om lag 500 meter nord for 

Ringkollparkeringen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Bølgensetra. Det kom 

ingen merknader til navneforslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navnet eller skrivemåten. De 

skriver at «…Gårdsnavnet Bølgen kommer fra norrønt Belgvin, en sammensetning av 

ordene belgr ‘belg, skinnsekk’ + vin ‘naturlig eng, beite’. …». Kartverket vedtok i 2019 

skrivemåten Bølgensetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-

16).   

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Bølgensetra. 

 

20. Stigsrudsetra. Adresseområdet ligger omlag 600 meter nordøst for Bølgensetra.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Stigsrudseter med «g» ut fra at det er Stigsrud som er 

brukt som navn på gårdene i Åsbygda og på Stigsrudveien. Opprinnelig ble det også 

foreslått «-seter», men ut fra en ny vurdering vil vi foreslå bestemte form som for 

Bølgensetra.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) viser til at de har bedt Kartverket reise navnesak på 
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skrivemåten. Kartverket vedtok i 2019 skrivemåten Stigsrudsetra i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Stigsrudsetra. 

 

21. Gulbrandstjern. Oppmålingsavdelingen har definert dette adresseområdet til å dekke 

området rundt og i nærheten av Gulbrandstjern. Atkomst til hyttene innenfor dette 

området vil være både Ringkollveien og Østerdamsveien.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Gulbrandstjern. 

 

22. Ringkollia. Området ligger ved foten av nordhellinga til Ringkolltoppen, og 

Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Ringkollia med begrunnelse i at hyttene dette 

gjelder ligger i lia opp mot Ringkolltoppen.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkollia. 

 

23. Kolltjern. Adresseområdet dekker hyttene rundt og sør for Kolltjern.  

 

Oppmålingsavdelingen foreslo opprinnelig Kolltjernveien. På grunnlag av innspill foreslår 

Oppmålingsavdelingen at en kun bruker Kolltjern som adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Kolltjern. 

 

24. Gamle Ringkollvei. Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at veien som tar 

av fra Ringkollveien ved hoppbakken og går opp til og forbi kapellet skulle kalles 

Ringkollkapellveien. Tilbakemeldingene viser at flere ønsker et annet navn. 

Oppmålingsavdelingen har på grunn av innspillene vurdert denne adresseparsellen på nytt, 

og har kommet frem til at en ønsker å forlenge Gamle Ringkollvei slik at denne blir en 

sammenhengende adresseparsell fra dagens Gamle Ringkollvei via Gamlebakka, forbi 

Ringkollkapellet til Ringkollveien. Gjennom det har en gitt gamleveien et samlet navn fra 

Gjermundboveien i Haugsbygd til Ringkollen.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Gamle Ringkollvei. 
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25. Svein Gulbrandsens vei. Veien går fra Ringkollparkeringen til Ringkollstua, og forslaget 

er innsendt for å hedre Svein Gulbrandsen som omkom i en arbeidsulykke ved Høgås i 

mars 2014 62 år gammel.  

 

Barna til Svein Gulbrandsen er forespurt, og det var ok for de at navnet hans ble brukt i 

adressesammenheng (15/3467-115). Det samme gjelder tidligere kone (15/3467-137) og 

samboer (15/3467-139). 

 

Oppmålingsavdelingen støtter innkommet forslag, og bemerker at det har gått over 5 år 

siden dødsfallet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten. Men de 

presiserer at helst bør det gå fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å ta 

i bruk personnavnet som del av adressenavn. Bakgrunnen er at omdømme kan endre seg 

over tid. Prinsippet er i samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av United 

Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) på en konferanse i Berlin 

2002.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Svein Gulbrandsens vei. 

 

26. Øyangen. Adresseområdet dekker hyttene/eiendommene som ligger i og rundt Øyangen, 

unntatt de som adresseres til veiene langs Øyangen. Oppmålingsavdelingen foreslo 

adressenavnet Øyangen.  Hyttene/byggene på holmene er tenkt gitt oddetall, mens de 

som ligger på «land» vil få partall. Ola Myklebost og Sissel Rogne (15-3467-11) mener at 

alle hyttene på Sovarodden bør få dette navnet som adressenavn.  

 

Oppmålingsavdelingen er enig i at det ville være en mulighet å la Sovarodden være en 

egen adresseparsell, men siden hyttene på Sovarodden ikke er knyttet til noen kjørbar vei, 

slik de andre hyttene som ikke får navnet Øyangen, vil vi fortsatt anbefale at hyttene på 

Sovarodden gis adressenavn Øyangen. Atkomsten sommertid vil for de fleste være med 

båt. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Øyangen. 

 

27. Østerdamsveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går langs Øyangen til Mosjødammen 

i nordenden av Mosjøen. Oppmålingsavdelingen foreslo Østerdamveien. Det ble spilt inn 

at binde-s var uteglømt i forslaget. I tillegg kom det ønsker om å gi egne navn på noen 

stikkveier  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn, men kommenterer at 

bruken av binde-s bør følge den lokale uttalen. I herredsregisteret er det registrert flere 

tilsvarende navn i Buskerud der binde-s er brukt. 
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Rådmannen går inn for at veien får navnet Østerdamsveien. 

 

28. Nyseterveien. Veien tar av fra Østerdamsveien og går bratt vestover. Veien brøytes i dag 

på vinterstid. Navnet er i bruk på veien i dag. 

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at hyttene som låg til denne veien 

skulle adresseres til Østedamsveien, men ser at det enkelt kan forsvares å gi denne veien 

et eget adressenavn, og dermed danne en egen adresseparsell for veien. Slik blir 

seternavnet Nysetra ivaretatt i adressesammenheng.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nyseterveien. 

 

29. Djupvatnet. Adresseområdet ligger rundt Djupvatnet sør for Mosjøen. Per Ole Rønning 

(15/3467-56) foreslår Djupvannet som adressenavn. Djupvannet er et stort vatn, et 

markert område og henger ikke naturlig sammen med noen av de andre områdenavnene i 

nærheten. Oppmålingsavdelingen er enig. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at både Djupvannet og Djupvatnet er 

godkjente skrivemåter i SSR, slik at begge skrivemåtene må kunne godtas, jf. uttalen –

vatn(et) i tilgrensende områder i Nordmarka. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Djupvatnet. 

 

30. Mosjøen. Adresseområdet ligger rundt Mosjøen.  Oppmålingsavdelingen foreslo 

Mosjøen fordi det sier tydelig hvor disse adressene ligger. Det kom ingen merknader til 

navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Mosjøen. 

 

31. Uglaveien. Veien går fra parkeringen ved Jonsetangen og helt til Ugla. Sven Berg, 

styremedlem i Vambu – Uglaveien, (15/3467-89) viser til at veien fra Jonsetangen til der 

veien tar av til Vambu (Sølebekken) kalles av veistyret for Vambu-Uglaveien. Veien som 

går derifra til Vambu kalles Vambuveien, og veien til Ugla kalles Uglaveien. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker ikke å dele opp en sammenhengende vei i flere 

adresseparseller dersom det ikke er naturlig. Derfor foreslås ett navn på veien fra 

Jonsetangen til Ugla, Uglaveien. Det er et navn som brukes i dag om hele veien, og vil i 

adressesammenheng bli en naturlig parsell 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ville ventet «…skrivemåten Ugleveien, jf. 
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sammensetningen /ug`LəKȩnna/ i herredsregisteret. Men dersom den foreslåtte 

skrivemåten Uglaveien er i samsvar med lokal uttale, må den kunne godtas. Ugla kan 

opprinnelig ha vært navn på det største av vannene, på bekken eller på hele vassdraget, og 

inneholder trolig fuglenavnet ugle. …». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Uglaveien. 

 

32. Vambuveien. Veien tar av fra Uglaveien i krysset ved Sølebekken og går videre til 

Vambu. Navnet Vambuveien er i bruk på veien i dag.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader. Som en forklaring av navnet 

skriver de at «…Forleddet kan være det norrøne ordet vǫmb ‘vom, mage’, som 

opprinnelig kan ha vært navn på (del av) tjernet.». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Vambuveien. 

 

33. Steinbuveien. Veien tar av fra Uglaveien og går inn til Steinbusetra med sidevei til 

Steinbutjern og mot Øyangsrøysa. Oppmålingsavdelingen foreslo Steinbuveien som 

adressenavn. Styret i Steinbuveien foreslår det samme navnet.Oppmålingsavdelingen ser 

det som hensiktsmessig å adressere de hyttene som ligger til Steinbuveien med stikkveier 

samlet, og tildele de adressenavnet Steinbuveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Steinbuveien. 

 

 

34. Tvetjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu. 

Oppmålingsavdelinegn foreslo opprinnelig at adresseområdet med dette navnet skulle 

dekke et område som gikk nord for Svarttjerna til sør for Tvetjerna. Det er ikke et samlet 

stedsnavn som dekker dette området. Oppmålingsavdelingen har derfor i ettertid vurdert 

å dele området i Svarttjerna og Tvetjerna i tråd med stedsnavnene i området. Tvetjerna er 

ikke brukt som adressenavn andre steder kommunen, men på Vikerfjell har en allerede 

adressenavnet Svarttjernskollen i bruk. Det kan argumenteres for at Svarttjerna og 

Svarttjernskollen er såpass like navn at de kan misforståes ved at begge har «Svarttjern» i 

navnet. Men Oppmålingsavdelingen mener at de er såpass ulike at det kan forsvares å 

dele opp dette området i Tvetjerna og Svarttjerna slik at adressene blir knyttet til brukte 

stedsnavn i området. Oppmålingsavdelingen velger derfor å foreslå, Tvetjerna, for det 

østre området. Det kom ingen merknader til forslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Tvetjerna. 
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35. Svarttjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu og 

dekker området rundt Svarttjerna. Oppmålingsavdelingen valger derfor å foreslå, 

Svarttjerna, for dette området.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Svarttjerna. 

 

36. Store Sindera. Adresseområdet ligger langs Sindera fra Store Sindera til nordenden av 

Spålen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Store Sindera. Løvenskiold- 

Vækerø v/Carl Gustaf Rye-Florentz (15/3467-91) skriver at navet er ok. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. Som 

forklaring av navnet skriver de at «…Navnet kommer trolig av ordet sind(e)r ‘jernslagg’, 

og har da sammenheng med smelting av myrmalm.». 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Store Sindera. 

 

37. Katnosvegen. Veien har allerede fått navnet Katnosvegen i Lunner kommune og er en 

forlengelse av denne veien inn i Ringerike. Løvenskiold- Vækerø v/Carl Gustaf Rye-

Florentz (15/3467-91) foreslår Katnosaveien. Oppmålingsavdelingen mener derimot at det 

eneste logiske og fornuftige er å bruke samme navn som Lunner kommune allerede har 

tildelt denne veien, Katnosvegen, selv om en i Ringerike kommune stort sett bruker «-

veien» som skriftform.   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ikke hadde merknader til navnet 

Katnosvegen i forbindelse med høring fra Lunner kommune.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Katnosvegen. 

 

38. Fagerliveien. Veien går vestover fra Katnosvegen ved Lenseløken. Adressenavnet 

Fagerliveien allerede i bruk på Sollihøgda i Hole kommune, og en prøver å unngå 

samme navn som allerede er i bruk i nabokommunen. Men i dette tilfellet har ikke 

Oppmålingsavdelingen funnet et annet godt navn enn det som brukes i dag. 

Oppmålingsavdelingen foreslår derfor, etter ønske fra Løvenskilold Vækerøe og Atle 

Graff, at det opprettes en egen adresseparsell som tildeles adressenavnet Fagerliveien. 

 

Stedsnavntjenesten har ikke uttalt seg om dette navnet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Fagerliveien. 

 

 

39. Spålen. Adresseområdet dekker området rundt Spålen, innbefattet Finnerudsetra. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Spålen som adressenavn på området. Det kom ingen 

merknader til forslaget. 
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Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver at«…Navnet kommer trolig av norrønt spǫlr ‘spile, stang’.». 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Spålen. 

 

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 
Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

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

uttalelser fra grunneiere og stedsnavntjenesten.  

 

 



  Sak 84/19 

 

 Side 81 av 81   

 

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 adresseparsellene 1 – 35 ligger 

2. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellene 36 – 39 ligger 

3. Innspill og vurderinger til de ulike adresseparsellene for området Krokskogen nord 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

  

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/548 06.06.2019 DS  290/19 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

18/548 06.06.2019 DS  291/19 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

19/2647 08.07.2019 DS  385/19 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

17/2996 22.07.2019 DS  422/19 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

19/3358 06.08.2019 DS  436/19 R/TEK/INGRIS GNR 244/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

19/3406 09.08.2019 DS  440/19 R/TEK/KRIGRO GNR 1/64 

Olav Sødal  

Dispensasjon Gnr/bnr 1/64 - Busundveien 9 

 

19/3470 12.08.2019 DS  441/19 R/TEK/KRIGRO GNR 134/95 

Aina Marlen Olsen  

Bygging av carport Gnr/bnr 134/95 - Løkenåsen 6 

 

19/2867 12.08.2019 DS  442/19 R/TEK/KARSPI GNR 284/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 284/29 - Ådalsveien 453 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/3039 12.08.2019 DS  443/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Rehabilitering - HC-rampe - Løftebord Gnr/bnr 318/437 - Søndre Torv 8 

 

19/3369 12.08.2019 DS  444/19 R/TEK/ELIPAU GNR 303/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 303/27 - Østsideveien 7 

 

19/3165 12.08.2019 DS  445/19 R/TEK/AEMYH GNR 89/143 

Hilde Madelen Bråthen  

Garasje Gnr/bnr 89/143 - Olamoen 8 

 

19/3372 13.08.2019 DS  446/19 R/TEK/ELIPAU GNR 303/35 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 303/35 - Ådalsveien 1163 

 

19/3137 14.08.2019 DS  447/19 R/TEK/N03 GNR 171/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 171/7 

 

19/1986 14.08.2019 DS  448/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/63 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

19/1353 15.08.2019 DS  449/19 R/TEK/HALA GNR 318/65 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 318/65 - Storgata 6 

 

19/3217 15.08.2019 DS  450/19 R/TEK/HALA GNR 32/19, 32/25 

Sven-Erik Sjøblom  

Garasje Gnr/bnr 32/19, 32/25 

 

19/3503 16.08.2019 DS  452/19 R/TEK/HALA GNR 1/86 

Hans-Erik Sjølander  

Dispensasjon for å bygge carport/garasje i LNF-område Gnr/bnr 1/86 - Bjørkemoen 

22 

 

19/3511 16.08.2019 DS  453/19 R/TEK/BERLE GNR 271/78 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 271/78 - Hensveien 166 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

19/2357 19.08.2019 DS  454/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/82 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/82 - Moltelia 29 

 

19/3497 19.08.2019 DS  455/19 R/TEK/HALA GNR 12/107 

  

Riving av eiendom Gnr/bnr 12/107 

 

19/2818 19.08.2019 DS  456/19 R/TEK/BERLE GNR 274/128 

Jan Egil Frog  

Bygging av vinterstue Gnr/bnr 274/128 - Moseveien 7 

 

18/5399 19.08.2019 DS  457/19 R/TEK/KARGRA GNR 294/114 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 294/114 - Blåbærhaugen 

 

19/3512 20.08.2019 DS  458/19 R/TEK/AEMYH GNR 252/9 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 252/9 - Pjåkaveien 70 

 

19/3563 20.08.2019 DS  459/19 R/TEK/AEMYH GNR 261/355 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 261/355 - Schjongs gate 16 

 

19/3332 20.08.2019 DS  460/19 R/TEK/ANEWEB GNR 45/347 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 45/347 - Vinterroveien 4 A 

 

17/278 20.08.2019 DS  461/19 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Opparbeidelse av vei Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetra 

 

19/135 21.08.2019 DS  462/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

19/3039 21.08.2019 DS  463/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Rehabilitering - HC-rampe - Løftebord Gnr/bnr 318/437 - Søndre Torv 8 

 

19/2752 21.08.2019 DS  464/19 R/TEK/HALA GNR 52/61 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Ny bolig med garasje og adkomstvei Gnr/bnr 52/61 - Heradsbygdveien 29 B 

 

19/763 21.08.2019 DS  465/19 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

Rune Myhre  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

19/3362 21.08.2019 DS  466/19 R/TEK/KARSPI GNR 159/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 159/9 - Bergsjøstøa 132 

 

19/3130 22.08.2019 DS  467/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/493 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/493 - Sundgata 5 

 

19/3564 22.08.2019 DS  468/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/119 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 

19/3624 22.08.2019 DS  469/19 R/TEK/AEMYH GNR 146/32 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 146/32 - Bråtasida 341 

 

19/326 22.08.2019 DS  470/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Skilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 

 

19/3581 23.08.2019 DS  471/19 R/TEK/INGPRE GNR 246/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 246/1 - Nedre Hovin 

 

19/3481 23.08.2019 DS  472/19 R/TEK/INGPRE GNR 244/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/7 - Engen 

 

19/1884 23.08.2019 DS  473/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/401 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 305/401 - Bautaveien 

 

19/3580 23.08.2019 DS  474/19 R/TEK/BERLE GNR 102/48 
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Garasje Gnr/bnr 102/48 - Øvre Klekkenvei 31 

 

19/3519 23.08.2019 DS  475/19 R/TEK/HALA GNR 271/391 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 274/391 - Røsslyngveien 6 

 

19/3273 26.08.2019 DS  476/19 R/TEK/ELILUN GNR 255/56 

Torgrim Rian  

Dispensasjon Gnr/bnr 255/56 - Haga bru 

 

19/1885 26.08.2019 DS  477/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/396 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 305/396 - Bautaveien 

 

19/3030 26.08.2019 DS  478/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/97 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/97 - Skåpmyrveien 20 

 

19/2946 26.08.2019 DS  479/19 R/TEK/ELILUN GNR 100/111 

  

Tomannsbolig og garasjer Gnr/bnr 100/111 - Klekkenveien 

 

19/2897 26.08.2019 DS  480/19 R/TEK/KARSPI GNR 278/256 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/256 - Bjørntjernslia 14 

 

19/3668 26.08.2019 DS  482/19 R/TEK/BERLE GNR 103/205 

Rolf Hammerengen  

Terrasse/isolert hagestue Gnr/bnr 103/205 - Øvre Nordbergveien 4 

 

19/135 27.08.2019 DS  483/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

19/3598 28.08.2019 DS  484/19 R/TEK/HALA GNR 38/204 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 38/204 - Hvervenenga 20 

 

19/3403 28.08.2019 DS  485/19 R/TEK/KRIGRO GNR 47/68 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Riving av hus og uthus og bygging av ny tomannsbolig Gnr/bnr 47/68 - Markveien 

4 

 

19/3180 29.08.2019 DS  486/19 R/TEK/N03 GNR 161/61 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 161/61 - Gamle Hallingdalsvei 86 

 

19/3707 29.08.2019 DS  487/19 R/TEK/HALA GNR 50/103 

Svein Roger Eriksen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/103 - Nedre Begnamoen 4 b 

 

19/327 30.08.2019 DS  488/19 R/TEK/KRIGRO GNR 317/174 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/174 - Hønengata 25 

 

19/3500 02.09.2019 DS  489/19 R/TEK/HALA GNR 244/449 

  

Oppføring av 6 mannsbolig, carporter og uteboder Gnr/bnr 244/449 - Kindsveien 4 

A,B,C og D 

 

19/3655 02.09.2019 DS  490/19 R/TEK/KARGRA GNR 293/186 

  

Anneks til fritidsbolig Gnr/bnr 293/186 - Killingtjernveien 39 

 

16/6400 02.09.2019 DS  491/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

19/3133 03.09.2019 DS  492/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/357 

  

Ombygging Gnr/bnr 318/357 - Kvernberggata 5 

 

19/2710 03.09.2019 DS  493/19 R/TEK/ANEWEB GNR 105/129 

Svein Oscar Sundal  

Dispensasjon fra markaloven § 5 - parkeringsplass/snuplass Gnr/bnr 105/129 - 

Ringkollveien 

 

19/3794 04.09.2019 DS  494/19 R/TEK/BERLE GNR 250/34 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 250/34 - Holleiaveien 195 
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19/1041 04.09.2019 DS  495/19 R/TEK/HALA GNR 282/4 

Finn Renna  

Bygging av tilbygg til bolig Gnr/bnr 282/4 - Ådalsveien 292 

 

19/3517 04.09.2019 DS  496/19 R/TEK/KARGRA GNR 305/10 

Iver Bye Rosendal  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/10/7 - Knappåsen 

 

18/1821 05.09.2019 DS  497/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/3599 05.09.2019 DS  498/19 R/TEK/HALA GNR 39/97 

Nils Røer Thorsen  

Bygging av garasje og bruksendring Gnr/bnr 39/97 - Alf Westerns gate 13 

 

19/3828 05.09.2019 DS  499/19 R/TEK/KARGRA GNR 38/6, 38/63 

  

Igangsetting av midlertidig anleggsvirksomhet - styrt boring under Storelva 

Hønefoss Gnr/bnr 38/6, 38/63 - Osloveien 1 

 

18/5410 05.09.2019 DS  500/19 R/TEK/KARGRA GNR 87/115 

Joacim Holmen  

Bruksendring Gnr/bnr 87/115 - Kringlemoveien 6 

 

16/5018 05.09.2019 DS  501/19 R/TEK/OLEMOS GNR 265/5 

Malvin Johan Vigdal  

Gamle biler på gårdsbruk Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

19/3894 06.09.2019 DS  502/19 R/TEK/HALA GNR 82/15 

Øystein Smith Aune  

Riving av uthus og bygging av garasje Gnr/bnr 82/15 - Ekornrudveien 9 

 

19/3869 06.09.2019 DS  503/19 R/TEK/INGRIS GNR 102/79 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/79 - Borgergrenda 92 

 

19/3885 06.09.2019 DS  504/19 R/TEK/BERLE GNR 29/18 

  

Piperehabilitering - Krokskogen Gnr/bnr 29/18 - Knausen 
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19/3956 09.09.2019 DS  505/19 R/TEK/HALA GNR 86/488 

Johan Eskelund  

Tilbygg Gnr/bnr 86/488 - Slyngveien 1 

 

19/3301 09.09.2019 DS  506/19 R/TEK/KARGRA GNR 273/117 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 273/117 - Høgåsveien 11 

 

19/3964 09.09.2019 DS  507/19 R/TEK/HALA GNR 49/169 

Luan Shala  

Bruksendring Gnr/bnr 49/169 - Vestliveien 13 

 

19/3110 09.09.2019 DS  508/19 R/TEK/KRIGRO GNR 279/114 

Arne Gunnar Foshaugen  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 279/114 - Vestre Ådal 

243 

 

19/3075 10.09.2019 DS  509/19 R/TEK/KARSPI GNR 66/12 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 66/12 - Gardhamar 

 

19/3920 10.09.2019 DS  510/19 R/TEK/BERLE GNR 47/44 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 47/44 - Skogveien 5 

 

19/3445 10.09.2019 DS  511/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/7 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

17/3842 11.09.2019 DS  513/19 R/TEK/HALA GNR 39/58 

  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, påbygg samt tilbygg (carport). Gnr/bnr 

39/58 - Harald Hardrådesgate 6 

 

19/3409 12.09.2019 DS  514/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/7 

  

Oppføring av låve Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

19/3988 12.09.2019 DS  515/19 R/TEK/INGRIS GNR 111/7 
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Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgata 8 

 

19/1687 12.09.2019 DS  516/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/188 

Harald Gårdvik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/188 - Mosseveien 1 

 

19/3261 12.09.2019 DS  517/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/178 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/178 - Killingtjern - tomt 111 

 

19/3789 13.09.2019 DS  518/19 R/TEK/KRIGRO GNR 102/41 

  

Bygging av tilbygg og endring av fasade Gnr/bnr 102/41 - Borgergrenda 71 

 

19/1703 16.09.2019 DS  519/19 R/TEK/KRIGRO GNR 14/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 14/9 - Stubdalsveien 273 

 

19/4073 16.09.2019 DS  520/19 R/TEK/HALA GNR 317/57 

Arve Nordskog  

Garasje Gnr/bnr 317/57 - Wahlstrøms gate 2 

 

19/3980 17.09.2019 DS  521/19 R/TEK/HALA GNR 38/6 

Statens vegvesen, Vegavd. Buskerud PIM  

Dispensasjon Gnr/bnr 38/6 - Osloveien 1 

 

19/3723 18.09.2019 DS  522/19 R/TEK/ELILUN GNR 50/121 

Nina Svensbråten  

Terrasse Gnr/bnr 50/121 - Ludvig Grønvolds vei 43 

 

19/3725 19.09.2019 DS  523/19 R/TEK/ELILUN GNR 161/5 

Bjørn Erik Jørgensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 161/5 - Gamle Hallingdalsveien 106 

 

19/350 19.09.2019 DS  524/19 R/TEK/HALA GNR 316/34 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 316/34 - Vesterngata 12 

 

19/3957 19.09.2019 DS  525/19 R/TEK/KARGRA GNR 8721 

Gabriel Gheorghe Ciur  

Tak på terasse Gnr/bnr 87/21 - Rabbaveien 71 A 
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19/3263 20.09.2019 DS  526/19 R/TEK/ELILUN GNR 12/67 

  

Dispensasjon - Tilbygg til garasje Gnr/bnr 12/67 - Gunnerengveien 43 

 

19/4020 23.09.2019 DS  527/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Rive eksisterende og bygge nytt tak over bensinpumper m.m. Gnr/bnr 317/3 - 

Ullerålsgata 2 

 

19/2933 23.09.2019 DS  531/19 R/TEK/ELILUN GNR 102/58 

  

Tomannsbolig med garasjer Gnr/bnr 102/58 - Klekkenveien 

 

19/4152 23.09.2019 DS  532/19 R/TEK/BERLE GNR 244/130 

Kai Tore Braathen  

Oppføring av bod og lager Gnr/bnr 244/130 - Støaveien 73 

 

19/4157 24.09.2019 DS  533/19 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Etablering av ladestasjoner Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 15 

 

19/3870 25.09.2019 DS  534/19 R/TEK/INGPRE GNR 50/337 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 

19/3211 25.09.2019 DS  535/19 R/TEK/KNUKOL GNR 62/51 

Harald Fagerås  

Driftsbygning/redskapshus og riving av eksisterende uthus Gnr/bnr 62/51 - 

Vemeveien 185 

 

19/4206 25.09.2019 DS  536/19 R/TEK/HALA GNR 273/86 

  

Tilbygg av inngangsparti og garasje som tilbygg til bolig Gnr/bnr 273/86 - 

Damtjernveien 12 

 

19/4021 25.09.2019 DS  537/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/15 - Østbyveien 72 

 

19/4248 25.09.2019 DS  538/19 R/TEK/INGRIS GNR 121/2 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 og 57 

 

19/4254 25.09.2019 DS  539/19 R/TEK/ELIPAU GNR 3053/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 3053/1 

 

19/4221 26.09.2019 DS  540/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Virksomhetsskilt Gnr/bnr 317/3 - Ullerålsgata 2-4 

 

19/4256 26.09.2019 DS  541/19 R/TEK/ELIPAU GNR 3053/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 3053/1 

 

19/4205 26.09.2019 DS  542/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/127 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/127 - Tosseviksetermyrene 45 

 

17/4957 26.09.2019 DS  543/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

18/2920 26.09.2019 DS  544/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnold Dybjords vei 1 

 

19/2105 26.09.2019 DS  545/19 R/TEK/HALA GNR 305/253 

  

Drivstoffanlegg - Valdresporten Gnr/bnr 305/253 - Ådalsveien 1365 

 

19/4176 26.09.2019 DS  546/19 R/TEK/BERLE GNR 87/202 

Max Anders Gösta Nensén  

Bygging av garasje Gnr/bnr 87/202 - Trulserudveien 11 

 

19/4158 26.09.2019 DS  547/19 R/TEK/HALA GNR 38/202 

  

Oppsetting av fasadeskilt Gnr/bnr 38/202 - Hvervenmoen 45 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4286 27.09.2019 DS  548/19 R/TEK/HALA GNR 54/26 

Erik Josephson  

Utvidelse av veranda Gnr/bnr 54/26 - Ve Terrasse 7 

 

19/4281 27.09.2019 DS  549/19 R/TEK/HALA GNR 293/180 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/180 - Killingtjernveien 29 - tomt 117 

 

19/4184 27.09.2019 DS  550/19 R/TEK/BERLE GNR 86/685 

  

Utskifting av stålskorstein Gnr/bnr 86/685 - Hengsleveien 139 

 

19/4209 27.09.2019 DS  551/19 R/TEK/BERLE GNR 275/40 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 275/40 - Oddaveien 5 

 

19/3568 30.09.2019 DS  552/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/1,32 - Storsteinmyrveien 10 

 

19/4251 30.09.2019 DS  553/19 R/TEK/BERLE GNR 38/165 

Else Ragnhild Bockmann  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/165 - Ståle Kyllingstads vei 11 

 

19/4020 30.09.2019 DS  554/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Rive eksisterende og bygge nytt tak over bensinpumper m.m. Gnr/bnr 317/3 - 

Ullerålsgata 2 

 

19/4191 30.09.2019 DS  555/19 R/TEK/BERLE GNR 318/293 

Trond David Nagy  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/293 - Roald Amundsens gate 5 

 

19/4293 01.10.2019 DS  556/19 R/TEK/HALA GNR 274/434 

  

To lavblokker i 3 etasjer Gnr/bnr 274/434 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4252 01.10.2019 DS  557/19 R/TEK/OLEMOS GNR 282/1, 282/2 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 282/1/2 - Langtangen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4048 01.10.2019 DS  558/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/10 - Østbyveien 100 

 

19/4165 02.10.2019 DS  559/19 R/TEK/HALA GNR 280/8 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 280/8 - Vestre Ådal 91 

 

19/4292 02.10.2019 DS  560/19 R/TEK/HALA GNR 303/34 

  

Tilbygg til eksisterens bygning/fabrikk Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 

 

19/3879 03.10.2019 DS  561/19 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/57 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/57 - Veslefjell - Ringerudåsen 

 

19/1884 03.10.2019 DS  562/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/401 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 305/401 - Bautaveien 

 

19/1885 03.10.2019 DS  563/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/396 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 305/396 - Bautaveien 

 

19/4345 03.10.2019 DS  564/19 R/TEK/BERLE GNR 52/4 

Helgerud Skole  

Oppsetting av gapahuk Gnr/bnr 52/4 - Oppenåsen 

 

19/4335 04.10.2019 DS  565/19 R/TEK/HALA GNR 278/129 

  

Oppføring av dobbelgarasje Gnr/bnr 278/129 - Vestre Ådal 286 

 

19/3034 07.10.2019 DS  566/19 R/TEK/ANEWEB GNR 303/20 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 303/20, 303/35, 303/27, 3026/1 - Ådalsveien 1169, 1163 

og Østsideveien 7 

 

19/4214 09.10.2019 DS  567/19 R/TEK/HALA GNR 278/256 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/256 - Bjørntjernlia 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4429 09.10.2019 DS  568/19 R/TEK/INGRIS GNR 21/1 

  

Midlertidig utslippstillatelse Gnr/bnr 21/1 

 

19/4088 09.10.2019 DS  569/19 R/TEK/KARGRA GNR 125/5 

Bjørn Hagen  

Dobbel garasje og utestue Gnr/bnr 125/5 - Åsterudbakken 3 

 

19/4414 09.10.2019 DS  570/19 R/TEK/ANEWEB GNR 50/337 

Fmv 69 AS  

Midlertidig driftslokale Gnr/bnr 50/337- Follummoveien 69 

 

19/2569 11.10.2019 DS  571/19 R/TEK/HALA GNR 87/538, 87/540 

  

Tennishall Gnr/bnr 87/538, 87/540 - Tyrimyrveien 5 

 

19/4480 11.10.2019 DS  572/19 R/TEK/BERLE GNR 34/7 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

19/4453 14.10.2019 DS  573/19 R/TEK/KARGRA GNR 45/302 

Grethe Stensland  

Bruksendring Gnr/bnr 45/302 - Vinterroveien 13 B 

 

16/5666 14.10.2019 DS  574/19 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

13 Eneboliger - Tre 4-mannsboliger - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

18/4202 14.10.2019 DS  575/19 R/TEK/ELILUN GNR 244/444 

  

Oppføring av enebolig med utleieenhet Gnr/bnr 244/444 - Vikersundveien 144 

 

19/4270 15.10.2019 DS  577/19 R/TEK/KARGRA GNR 316/128 

Knut Reinhart Bråthen  

Bruksendring Gnr/bnr 316/128 - Nansenveien 15 

 

16/5488 16.10.2019 DS  578/19 R/TEK/HALA GNR 102/80 

  

Tilbygg veranda og ark Gnr/bnr  102/80 - Borgergrenda 63 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4582 16.10.2019 DS  579/19 R/TEK/HALA GNR 274/419 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 274/419 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4527 16.10.2019 DS  580/19 R/TEK/KARGRA GNR 317/122 

Rikke Alvilde Kristensen  

Bruksendring Gnr/bnr 317/122 - Bekkegata 14 

 

19/4399 17.10.2019 DS  581/19 R/TEK/HALA GNR 87/277 

  

Bolig Gnr/bnr 87/277 - Harald Hårfagres vei 32 

 

19/4488 17.10.2019 DS  582/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/263 

Jan Gulbrandsen  

Innbygging av terrasse Gnr/bnr 318/263 - Oscarsgate 37 

 

19/2647 18.10.2019 DS  584/19 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

19/4484 18.10.2019 DS  585/19 R/TEK/BERLE GNR 271/8 

  

Delvis takoverbygg og rehabilitering av terrasse Gnr/bnr 271/8 - Hensmoen 

 

19/4579 18.10.2019 DS  586/19 R/TEK/HALA GNR 244/466 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 244/466 - Øvre Fegrihellinga 22 

 

18/1821 21.10.2019 DS  587/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/4592 21.10.2019 DS  589/19 R/TEK/HALA GNR 134/140 

  

Oppføring av enebolig og garasjeplassering Gnr/bnr 134/140 - Hvalsveien 

 

19/2620 21.10.2019 DS  590/19 R/TEK/INGPRE GNR 102/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 102/2 - Klekken gartneri 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/4957 22.10.2019 DS  591/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/4497 22.10.2019 DS  592/19 R/TEK/ANEWEB GNR 274/302 

Per Tormod Hallum  

Bruksendring Gnr/bnr 274/302 - Åsliveien 9 

 

16/4033 22.10.2019 DS  593/19 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

19/4649 22.10.2019 DS  594/19 R/TEK/HALA GNR 3000/1 

  

VA-sanering Gnr/bnr 3000/1 - Ringeriksgata og Schjongs gate 

 

19/4618 22.10.2019 DS  595/19 R/TEK/BERLE GNR 279/48 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/48 - Vestre Ådal 103 

 

19/4618 22.10.2019 DS  596/19 R/TEK/BERLE GNR 279/48 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/48 - Vestre Ådal 103 

 

19/4620 23.10.2019 DS  597/19 R/TEK/BERLE GNR 3/73 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 3/73 - Norderhovsveien 33 

 

15/9051 23.10.2019 DS  598/19 R/TEK/MATHOG PLN 414 

  

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata  

 

19/335 24.10.2019 DS  599/19 R/TEK/HALA GNR 111/7 

  

Enebolig og garasje Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgate 8 

 

19/4641 24.10.2019 DS  601/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/184 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/184 - Killingtjernveien 26 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4731 25.10.2019 DS  604/19 R/TEK/ELILUN GNR 262/22 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 262/22 

 

19/4257 25.10.2019 DS  605/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/63 

  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/63 

 

19/4292 25.10.2019 DS  606/19 R/TEK/HALA GNR 303/34 

  

Tilbygg til eksisterens bygning/fabrikk Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 

 

19/2298 25.10.2019 DS  607/19 R/TEK/KARSPI GNR 255/108 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/108, 255/21, 255/55 - Haga Bru 76, 78 og 

fritidsbolig 

 

19/3788 28.10.2019 DS  608/19 R/TEK/ELILUN GNR 275/54 

Marit Høgalmen Uppstad  

Dispensasjon Gnr/bnr 275/54 

 

19/4153 28.10.2019 DS  609/19 R/TEK/HALA GNR 132/213 

  

Oppføring av terrengmur Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

19/4645 30.10.2019 DS  610/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/89 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/89 - Skarrudveien 85 

 

19/3100 30.10.2019 DS  611/19 R/TEK/KARSPI GNR 85/7 

  

Utslippstilatelse Gnr/bnr 85/7 - Askveien 312 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Kai Arne Ramsland          

Loveien 28 

 

3514 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 291/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-50 26244/19 L70 &59  14.08.2019 

 
 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 

 
 

Vedtak: 
Kai Arne Ramsland ilegges et overtredelsesgebyr på kr 10 000 for uaktsomt 

overtredelse av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 og tillatelse gitt i 

delegasjonssak 195/09 datert 07.05.09, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og 

bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2 og 

bokstav c, punkt 2.  

Oppfyllelsesfristen er 20.09.2019, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd. Faktura ettersendes. 

 
 

Saken gjelder: 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en 

tomannsbolig på eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 

31 Haldenjordet, A. Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: «Bebyggelsen skal være 

åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en garasje.»  

 

I punkt 4 står det blant annet:  

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.»  

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert:  

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 

enheter ville vært det. Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig 

gesimshøyde som er i samsvar med punkt 4. Når det gjelder utnyttingsgraden vil 

denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for overskridelsen og som særlige 

grunner opplyses følgende:  
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BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 

m² stor terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse 

istedenfor utearealer på bakkenivå.  

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er 

nødvendig. Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det 

tilregnelig og føre opp omsøkte bolig på eiendommen, men under visse 

forutsetninger som er nevnt i rapport fra Multiconsult.  

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er 

opplyst. Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i 

kommuneplanens § 1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet 

foran oppramsingen, og vi mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon  

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi 

dispensasjon.  

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.»  

 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som 

firemannsbolig. Eierne av eiendommen ble tilskrevet, og det ble raskt opprettet 

kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OCF Prosjekt AS (ansvarlig søker for søknad om endring til 

firemannsbolig) deltok og ett hvor også eierne deltok i tillegg til ansvarlig søker. 

Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for etablering av 

firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18.  

 

I delegasjonssak nr. 287/18 datert 05.07.18 ble bruksendring fra tomannsbolig til 

firemannsbolig godkjent etter vedtak i møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 28.06.18 i sak 50/18. 

 

I brev datert 31.10.18 ga bygningsmyndigheten tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og 

Robert Sundby, forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr fordi boligen på 

eiendom gnr/bnr 87/568 ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent.  

I en felles uttalelse fra tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og Robert Sundby, kommer 

det fram at de ønsket utleiehybler i kjelleren, og fjernet trappene for å utnytte 

rommene bedre. De forklarer at de ikke visste at det var søknadspliktig å etablere ny 

boenhet i kjelleretasjen. Videre mener de det er urimelig at de skal ilegges 

overtredelsesgebyr når de har innrømmet feil og rettet opp.  

 

Begrunnelse for ileggelse av overtredelsesgebyr: 

Overtredelsesgebyr kan kun ilegges dersom overtredelsen er ”forsettlig eller 

uaktsom”, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst 

eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-

2008) s. 355 at ”aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å 

konstatere om en av bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av 

tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å 

være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.”  
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Bygningsmyndighetene er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er 

uaktsom fordi boligen ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent, og fordi 

tiltakshaverne burde ha skjønt at etablering av nye boenheter er søknadspliktige. Det 

var gitt tillatelse til oppføring av tomannsbolig i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. I tillatelsen er det presisert at mer enn to boenheter ville vært i strid med 

reguleringsplanen for området. Vi er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle 

er uaktsom fordi dere har etablert to nye boenheter uten å innhente nødvendig 

tillatelse på forhånd. Det ville vært enkelt å undersøke om tiltaket er søknadspliktig, 

ved enten å undersøke reglene eller ta kontakt med byggesaksavdelingen, direkte 

med saksbehandler eller vår byggesaksvakt. 

 

Vi ser alvorlig på at boenhetene er etablert uten tilstrekkelig tillatelse fordi dette 

kunne ha medført fare for de som har bodd og oppholdt seg i bygningen. 

Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Forholdet er i strid med pbl. § 20-2, og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. Ulovlig etablering og bruk av nye boenheter ilegges overtredelsesgebyr jf. 

pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-

1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, punkt 2. 

 

Størrelse på gebyret 

Beløpets størrelse beror på en rimelighetsvurdering, og kommunen kan legge vekt 

på momentene i SAK 10 § 16-2. 

 

 Bruk av leilighet uten nødvendig tillatelse til varig bruksendring 

Bygningsmyndigheten ilegger Kai Arne Ramsland gebyr fordi han har latt bruke en 

leilighet uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig bruksendring, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2.  

 

Den ulovlige bruken kunne ha ført til fare for personskade fordi leilighetene ikke var 

godkjente som egne boenheter. Det er særlige tekniske krav som trer inn når man 

etablerer en egen boenhet. Søknadsbehandlingen og godkjenningen i en slik sak, er 

viktig som en kontroll av at disse forholdene er tatt hensyn til i prosjektering og 

utførelse. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte 

leiligheter. Det er formildende at arealene som ble tatt i bruk var godkjent som 

oppholdsrom.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved manglende tillatelse. 

Gebyret er satt til kr 5000. 

 

 Utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

Bygningsmyndigheten ilegger Kai Arne Ramsland gebyr fordi han har utført tiltak 

som er i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven § 

20-1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav c, punkt 2.  

 

Etablering av ny boenhet er søknadspliktig. Opprinnelig godkjenning gjaldt en 

tomannsbolig, og fordi antall boenheter ble tatt opp i den opprinnelige godkjenningen 
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av tomannsboligen, burde dere ha vært kjent med at det å etablere flere boenheter 

var i strid med plan og et søknadspliktig tiltak. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og 

hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Det at dere har vist stor vilje til å rette opp forholdet når det ble påpekt er tatt med i 

vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved større avvik fra krav i lov 

og/eller tillatelse. Gebyret er satt til kr 5000.  

 

Totalsum overtredelsesgebyr: kr 10 000 

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eiers / tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, 

herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.  

 

Vurderingen av om det skal bli gitt et overtredelsesgebyr er gjort uavhengig av at 

dere har søkt og fått tillatelse til firemannsbolig i ettertid. Overtredelsesgebyr er en 

etterfølgende negativ reaksjon på brudd på plan- og bygningsloven.  

 

Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag 

for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.  

 

 
 

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 for byggesak 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
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Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Robert Sundby          

Liaveien 6 

 

3525 HALLINGBY 

 

Delegasjonssak nr: 290/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-49 26240/19 L70 &59  14.08.19 

 

 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 

 
 

Vedtak: 
Robert Sundby ilegges et overtredelsesgebyr på kr 10 000 for uaktsomt overtredelse 

av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 

datert 07.05.09, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, 

punkt 2.  

Oppfyllelsesfristen er 20.09.2019, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd. Faktura ettersendes. 

 
 

Saken gjelder: 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en 

tomannsbolig på eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 

31 Haldenjordet, A. Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: «Bebyggelsen skal være 

åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en garasje.»  

 

I punkt 4 står det blant annet:  

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.»  

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert:  

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 

enheter ville vært det. Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig 

gesimshøyde som er i samsvar med punkt 4. Når det gjelder utnyttingsgraden vil 

denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for overskridelsen og som særlige 

grunner opplyses følgende:  
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BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 

m² stor terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse 

istedenfor utearealer på bakkenivå.  

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er 

nødvendig. Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det 

tilregnelig og føre opp omsøkte bolig på eiendommen, men under visse 

forutsetninger som er nevnt i rapport fra Multiconsult.  

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er 

opplyst. Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i 

kommuneplanens § 1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet 

foran oppramsingen, og vi mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon  

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi 

dispensasjon.  

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.»  

 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som 

firemannsbolig. Eierne av eiendommen ble tilskrevet, og det ble raskt opprettet 

kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OCF Prosjekt AS (ansvarlig søker for søknad om endring til 

firemannsbolig) deltok og ett hvor også eierne deltok i tillegg til ansvarlig søker. 

Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for etablering av 

firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18.  

 

I delegasjonssak nr. 287/18 datert 05.07.18 ble bruksendring fra tomannsbolig til 

firemannsbolig godkjent etter vedtak i møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 28.06.18 i sak 50/18. 

 

I brev datert 31.10.18 ga bygningsmyndigheten tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og 

Robert Sundby, forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr fordi boligen på 

eiendom gnr/bnr 87/568 ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent.  

I en felles uttalelse fra tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og Robert Sundby, kommer 

det fram at de ønsket utleiehybler i kjelleren, og fjernet trappene for å utnytte 

rommene bedre. De forklarer at de ikke visste at det var søknadspliktig å etablere ny 

boenhet i kjelleretasjen. Videre mener de det er urimelig at de skal ilegges 

overtredelsesgebyr når de har innrømmet feil og rettet opp.  

 

Begrunnelse for ileggelse av overtredelsesgebyr: 

Overtredelsesgebyr kan kun ilegges dersom overtredelsen er ”forsettlig eller 

uaktsom”, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst 

eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-

2008) s. 355 at ”aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å 

konstatere om en av bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av 

tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å 

være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.”  
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Bygningsmyndighetene er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er 

uaktsom fordi boligen ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent, og fordi 

tiltakshaverne burde ha skjønt at etablering av nye boenheter er søknadspliktige. Det 

var gitt tillatelse til oppføring av tomannsbolig i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. I tillatelsen er det presisert at mer enn to boenheter ville vært i strid med 

reguleringsplanen for området. Vi er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle 

er uaktsom fordi dere har etablert to nye boenheter uten å innhente nødvendig 

tillatelse på forhånd. Det ville vært enkelt å undersøke om tiltaket er søknadspliktig, 

ved enten å undersøke reglene eller ta kontakt med byggesaksavdelingen, direkte 

med saksbehandler eller vår byggesaksvakt. 

 

Vi ser alvorlig på at boenhetene er etablert uten tilstrekkelig tillatelse fordi dette 

kunne ha medført fare for de som har bodd og oppholdt seg i bygningen. 

Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Forholdet er i strid med pbl. § 20-2, og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. Ulovlig etablering og bruk av nye boenheter ilegges overtredelsesgebyr jf. 

pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-

1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, punkt 2. 

 

Størrelse på gebyret 

Beløpets størrelse beror på en rimelighetsvurdering, og kommunen kan legge vekt 

på momentene i SAK 10 § 16-2. 

 

 Bruk av leilighet uten nødvendig tillatelse til varig bruksendring 

Bygningsmyndigheten ilegger Robert Sundby gebyr fordi han har latt bruke en 

leilighet uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig bruksendring, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2.  

 

Den ulovlige bruken kunne ha ført til fare for personskade fordi leilighetene ikke var 

godkjente som egne boenheter. Det er særlige tekniske krav som trer inn når man 

etablerer en egen boenhet. Søknadsbehandlingen og godkjenningen i en slik sak, er 

viktig som en kontroll av at disse forholdene er tatt hensyn til i prosjektering og 

utførelse. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte 

leiligheter. Det er formildende at arealene som ble tatt i bruk var godkjent som 

oppholdsrom.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved manglende tillatelse. 

Gebyret er satt til kr 5000. 

 

 Utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

Bygningsmyndigheten ilegger Robert Sundby gebyr fordi han har utført tiltak som er i 

strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav c, punkt 2.  

 

Etablering av ny boenhet er søknadspliktig. Opprinnelig godkjenning gjaldt en 

tomannsbolig, og fordi antall boenheter ble tatt opp i den opprinnelige godkjenningen 
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av tomannsboligen, burde dere ha vært kjent med at det å etablere flere boenheter 

var i strid med plan og et søknadspliktig tiltak. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og 

hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Det at dere har vist stor vilje til å rette opp forholdet når det ble påpekt er tatt med i 

vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved større avvik fra krav i lov 

og/eller tillatelse. Gebyret er satt til kr 5000.  

 

Totalsum overtredelsesgebyr: kr 10 000 

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eiers / tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, 

herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.  

 

Vurderingen av om det skal bli gitt et overtredelsesgebyr er gjort uavhengig av at 

dere har søkt og fått tillatelse til firemannsbolig i ettertid. Overtredelsesgebyr er en 

etterfølgende negativ reaksjon på brudd på plan- og bygningsloven.  

 

Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag 

for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.  

 

 
 

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 for byggesak 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hilde Brørby Fivelsdal / Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra:  Byggesaksavdelingen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
14/957-73 36134/19 GNR 163/10,14,15,22 19.08.2019 

 

Orientering til HMA - spørsmål fra Anders Braaten  

Gjenoppbygging etter brann, avløpsanlegg, forurenset grunn, midlertidig 

lagring av masser - Bergland Sokna 

 

Viser til epost fra Anders Braaten mottatt 14.august: 

 
Fra: Anders Braaten <anders.braaten@haukedalen.no>  
Dato: 14.08.2019 16:17 (GMT+00:00)  
Til: sek@ringerike.kommune.no, Arnfinn Baksvær <Arnfinn.Baksvaer@glitreenergi.no>  
Ko: Marit Simensen <Marit.Simensen@ringerike.kommune.no>  
Emne: Bergland hotell  
  
Hei! 
Til neste møte i HMA 19. august ønsker jeg en orientering om status i kommunens oppfølging av 
Bergland-saken. 
Situasjonen pt er at byggetillatelsen har falt automatisk bort i og med det ikke har vært byggeaktivitet 
de siste tre år. Formelt sett er det vel da ikke lenger en byggeplass og sikring av eiendommen må 
vurderes på nytt i lys av dette. 
Det er derfor ønskelig å få en konkret vurdering av kommunens virkemidler for videre oppfølging av 
Bergland-saken etter plan- og bygningsloven. 
Mvh 
Anders Braaten 
 
 

Kommunens oppfølging av Bergland-saken. 
Berglandsaken består av flere saker som har forskjellige saksbehandlere. 
 
Saknr. 14/957 – Byggesak gjenoppbygging 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn: 
Vedtak om tvangsmulkt – månedsmulkt på kr 15 000,- ble fattet 12.7.18. 
Månedsmulkt på kr 15 000,- har løpt siden 01.09.2018.  
 
Til orientering tilfaller tvangsmulkter gitt etter forurensningsloven staten.  
 
I epost til kommunen den 3.9.18 fremmet Befa (Tiltakhaver) utsettelse av tvangsmulkt til det avklart 
forhåpentlig i løpet av september 2018.  



 

Kommunen svarte Befa 5.9.18 at vi ikke kan gi utsatt frist når kravet var oversendt Statens 
Innkrevingssentral. I tillegg hadde klagefristen gått ut. Tvangsmulkten stopper så raskt vi mottar 
dokumentasjon på sluttrapport.  
 
I e-post til saksbehandler 29.5.19, skriver Jan Martin Opsahl (Befa): 
«Hei, jeg viser til tidligere mail vedr. sluttrapport av forurenset masse etter brann. Vi har tatt 5 nye 
prøver av massene i uke 20 i samme forhold som tidligere gjort fra Asplan-Viak. Prøvene er sendt inn 
til Eurofins Environment Testing Norway AS og vi regner med å ha svar tilbake i uke 22/23. 
Vi vil umiddelbart oversende resultater til dere slik at det blir utferdiget en sluttrapport. 
Håper dette er tilfredsstillende og vil holde dere underrettet». 
 
Vi etterspurte analysesvar og sluttrapport i e-post 19.6.19. På grunn av virusangrep hos Eurofins, 
hadde de ikke mottatt svar på analysene. 
 
Vi har ikke fått svar på vår siste e-post av 20.6.19, med spørsmål om når analyseresultatene og 
sluttrapport kan forventes mottatt. 
 
Pr i dag 19.august er det ikke innbetalt noe tvangsmulkt i saken. 

Vi vil fortsette å purre på analyseresultatene og sluttrapport. 
 
 
Saknr. 19/903-3 - Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning 
Brev til Befa As og Jan Martin Opsahl den 1.4.19. Vi informerte om at vi hadde registrert informasjon 
på eiendommen om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning. Sluttrapport/dokumentasjon 
etter opprydning av forurenset grunn er ikke mottatt. Det betyr at tomten blir liggende i databasen for 
grunnforurensning med påvirkningsgrad «X - Mistanke om forurensning», inntil det foreligger 
dokumentasjon. Det skal sendes inn en ny tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før det kan 
gjennomføres terrenginngrep på eiendommen. 
 
 
Saknr. 14/957 – Byggesak gjenoppbygging 

Sikring av byggeplass:  
Viser til vår redegjørelse til møtet 3. desember 2018.  
«Byggesaksavdelingen befarte plassen 23.mai, og beskrev dette i notat til HMA referert i møte 
28.06.2018. Byggesaksavdelingen vurderte da at plassen var sikret tilsvarende som ved befaring i 
januar. Det har siden ikke vært noe kontakt med tiltakshaver eller ansvarlig søker i saken. Det er ikke 
mottatt noen meldinger om uønsket aktivitet eller hendelser på plassen hverken fra hjemmelshaver 
eller naboer.  
… 
Byggesaksavdelingen kontaktet tiltakshaver Befa AS v /Jan M Opsahl på telefon fredag 30.nov.  
Han opplyste at de er mye plaget med innbrudd og tyverier, låser blir brutt opp, og gjerder blir klippet. 
Sist uke ble en konteiner borte.  
De har en lokal kontaktperson som ser til eiendommen ved anledning og behov. Han setter gjerder på 
plass og stenger porter og dører ved behov etter innbrudd.  
Pr d.d har de ingen planer om videre fremdrift i byggearbeidene.» 
 
Det er ikke mottatt meldinger om uønsket aktivitet eller hendelser på plassen siden siste 

redegjørelse i desember.  
 
 
Avløpsanlegg:  
Viser til vår redegjørelse til møtet 3. desember 2018: 
Saken om det midlertidige avløpsanlegget for brakkeriggen på Bergland har også blitt tatt opp i 
tidligere HMA-møter i 2017 og 2018. Det ble da rettet spørsmål om avløpet var forskriftsmessig og om 
det forelå utslippstillatelse.  
Forurensningsmyndigheten fattet 12.12.17 vedtak om pålegg om å tømme avløpstanken og sende inn 
dokumentasjon på at vann- og avløpsledninger var frakoblet. 12.3.18 mottok Kommunen komplett 
dokumentasjon på dette, og saken ble avsluttet. 
 



 

Annet 
Tiltakshaver har i september 2018 opplyst at de har fremmet spørsmål om kommunen har interesse 
for en overtagelse av eiendommen. 
Byggesaksavdelingen behandler ikke denne forespørselen. 
Spørsmål om kommunal overtakelse må rettes til Eiendomsforvaltningen. 
 

 
 

 

Kommunens virkemidler for videre oppfølging 
 
Etter plan- og bygningsloven er det de samme kravene til sikring av eiendom både mens det er en 
byggetomt og i tiden etterpå. Eier, eller den ansvarlige, plikter i begge tilfeller å sørge for at 
byggverket ikke fører til fare for skade på personer, eiendommer eller miljøet. Det er derfor ikke noen 
særlige krav til sikring som må vurderes på nytt hvis byggetillatelsen ikke lenger er gyldig. 
 
Bortfall av tillatelse Pbl. § 21-9 «Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.» 
 
Det at byggetillatelsen ikke lenger er gyldig, betyr at man må søke ny byggetillatelse for å gjøre 
arbeider på eiendommen. Dette gjelder både for riving og videre bygging. Dersom kommunen mener 
det er hensiktsmessig å pålegge riving av bebyggelsen på eiendommen, må man skille mellom den 
delen som er bygget opp igjen etter brannen, og den delen som sto igjen etter brannen. Kommunen 
har ingen aktuelle virkemidler for å pålegge ferdigstillelse. Pålegg om riving vil bare være et 
hensiktsmessig virkemiddel der den ansvarlige har gjennomføringsevne til å oppfylle pålegget. 
 
Riving av byggetiltaket (den delen som har blitt bygget opp igjen etter brannen) Pbl. § 21-9 
Der et byggetiltak er innstilt i mer enn 2 år, kan kommunen forlange at tiltaket helt skal fjernes og 
grunnen ryddes. «Tiltaket» vil her være gjenoppbyggingen. Det vil si at bestemmelsen kan brukes for 
å kreve fjernet de endringene som er gjort på eiendommen etter at eksisterende bygningsmasse 
brant. Bestemmelsen kan ikke brukes for å kreve at de delene av bebyggelsen som sto igjen etter 
brann, fjernes.  
 
Riving av bebyggelsen som sto igjen etter brannen - Pbl. § 31-5 
Dersom kommunen mener at bygningen ikke kan settes i stand uten hovedombygging, kan 
kommunen kreve at byggverket blir fjernet og tomten ryddes dersom hovedombyggingen ikke 
gjennomføres innen en rimelig frist som kommunen setter. Pålegg om riving av eksisterende 
bebyggelse mot eierens vilje er et så inngripende tiltak at det bør brukes med varsomhet, og normalt 
bare etter grundig utredning av alternativer til riving. 
 
 



       
       
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: 

  30.08.2019  2019/26019 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  10.04.2019  15/7430 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Vilde Midthjell Teigen, 69 24 75 52 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannens vedtak - Ringerike kommune - gbnr 278/165 - Vestre Ådal – 
pålegg om retting og tvangsmulkt 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 10.04.2019. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage over kommunens pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt i forbindelse med 
avslag på søknad om dispensasjon for husvogn og bod.  
 
Administrasjonen i Ringerike kommune fattet vedtak om pålegg om retting og vedtak om 
tvangsmulkt, datert 21.02.2019. Kommen ga pålegg om retting jf. plan- og bygningsloven § 32-3 med 
frist for å fjerne husvogn og utebod med tilhørende fundament innen 1. juli 2019. Hvis fristen i 
pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt jf. plan- og bygningsloven § 32-5. 
Tvangsmulktens størrelse ble satt til kr. 500,- per virkedag som løper etter fristens utløp uten at 
pålegget etterkommes.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Jonny Angell, på vegne av tiltakshaver, i brev datert 04.03.2019.  
 
Klagen ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte 08.04.2019 sak 31/19. 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kunne ikke se at det hadde fremkommet vesentlig nye 
opplysninger, og opprettholdt tidligere vedtak. Saken ble derfor oversendt til Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse.  
 
Etter e-post fra tiltakshavers advokat datert 24.06.2019 har kommunen i brev datert 26.06.2019 gitt 
utsatt frist for gjennomføring av pålegget til 01.09.2019. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven § 1-9 til Fylkesmannen.  
 

Kommunens vedtak av 21.02.2019 i sak  96/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Eiendommen ligger i et uregulert område. Området er i kommuneplanens arealdel (2007-2019) 
vedtatt 30.08.07, avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) samt reindrift jf. plan- og 
bygningsloven § 11-7 nr. 5.  
 
Tiltakshavers advokat anfører i klagen at kommunens håndtering av ileggelse av pålegg om retting 
og tvangsmulkt er i strid med rekkefølgebestemmelsene. Det kreves at Ringerike kommune 
tilbakekaller sitt vedtak og innretter sin saksbehandling etter at Fylkesmannens avgjørelse foreligger.  
 
Det er uklart hvilke rekkefølgebestemmelser klager viser til. Fylkesmannen tolker klagers anførsler 
slik at kommunen ikke kunne fatte pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt før saken var 
ferdigbehandlet hos Fylkesmannen da dette strider med saksgangen.  
 
Som påpekt av kommunen er det hverken i plan- og bygningsloven eller forvaltningsloven satt 
begrensninger mot å fatte vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt i saker der vedtaket er 
påklaget.  
 
Fylkesmannen fattet endelig vedtak i sak vedrørende dispensasjon for husvogn og bod den 
11.06.2019, hvor vi stadfestet kommunen vedtak av 04.12.2018 i sak 92/18. Vedtaket var endelig og 
kunne ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Fylkesmannen mottok den 13.06.2019 en omgjøringsbegjæring, datert 07.06.2019, på vårt vedtak av 
11.06.2019. Denne er nå ferdig behandlet, og det fremgår av vårt brev av 30.08.2019 at 
Fylkesmannen ikke tar omgjøringsanmodningen til følge.   
 
Kommunens hjemmel for å ilegge pålegg om retting følger av plan- og bygningsloven § 32-3 første 
ledd:  
 

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør 
av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.» 

 
Hverken kommunen eller Fylkesmannen har innvilget dispensasjon i dette tilfellet, og tiltaket er 
dermed i strid med bestemmelse gitt i medhold av lov jf. plan- og bygningsloven § 12-4 annet ledd. 
Vilkåret for å ilegge tiltakshaver pålegg om retting er derfor oppfylt.  
 
Kommunens hjemmel for fastsetting av tvangsmulkt følger av plan- og bygningsloven § 32-5 første 
ledd: 
 

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en 
særskilt frist. Tvangsmulkt fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra 
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det 
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.» 

 
Tvangsmulkten er satt til kr. 500,- for hver virkedag som går etter fristen for å oppfylle pålegget er 
ute. Fristen var opprinnelig satt til 1. juli 2019, men ble i brev av 26.06.2019 utsatt til 01.09.2019. 
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Forvaltningens reaksjoner og sanksjoner skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd jf. plan- og 
bygningsloven § 32-10 første ledd første punktum. Fylkesmannen anser at tvangsmulktens beløp i 
seg selv er rimelig og står i forhold til det mål som søkes oppnådd.  
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 21.02.2019 i sak 96/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ellen Margrethe Biribakken Tennesveien 284 9050 STORSTEINNES 
Gro Myrvang Rørvik Vestre Ådal 307 3516 HØNEFOSS 
Thomas Rytter Bull Vestre Ådal 303 3516 HØNEFOSS 
Advokatselskapet Angell AS Postboks 488 9255 TROMSØ 

 
 



       
       
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: 

  30.08.2019  2019/13914 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.06.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Vilde Midthjell Teigen, 69 24 75 52 
  
 
 
  

Advokatselskapet Angell AS 
Postboks 488 
9255 TROMSØ 
 
 

  
 

Fylkesmannens svar på begjæring om omgjøring – Ringerike kommune - 
Vestre Ådal - gbnr. 278/165 

 
Vi viser til deres oversendelse datert 07.06.2019.  

 
Sakens bakgrunn  
Fylkesmannen viser til deres brev, datert 07.06.2019, hvor dere anmoder Fylkesmannen om å 
omgjøre vårt vedtak datert 04.06.2019. Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med saken, og 
gir derfor ikke ytterligere referat fra saken.   
 
Det anføres at vedtaket er i strid med forvaltningsloven § 17, forvaltningsorganets utrednings- og 
informasjonsplikt, samt saksbehandlingsreglene gjengitt i plan- og bygningsloven.  
 
Dere anfører i hovedsak at vedtaket må omgjøres fordi: 

- Kommuneplanen det ble søkt om dispensasjon fra ble vedtatt etter overskjøtingen av 
eiendommen.  

- Tiltaket er oppført i henhold til Ringerike kommune sin anbefaling.  

Dere har anmodet om en befaring da den vil kunne gi de svar som er påkrevd for en forsvarlig 
saksbehandling. Fylkesmannen har etter en nærmere vurdering ikke funnet dette nødvendig da vi 
mener saken er godt nok opplyst. Vi mener vi har den dokumentasjon som er nødvendig for å 
vurdere saken.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Fylkesmannen behandler henvendelsen som en anmodning om å omgjøre vårt vedtak med hjemmel 
i forvaltningsloven § 35 andre ledd. Etter denne bestemmelsen kan Fylkesmannen på visse konkrete 
vilkår omgjøre vårt vedtak. For at Fylkesmannen skal kunne omgjøre, må betingelsene i 
forvaltningsloven § 35 første ledd være oppfylt. Det aktuelle alternativet i denne saken er 
forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c. Vilkåret her er at Fylkesmannens vedtak er ugyldig.  

Fylkesmannen kan ikke se at vilkårene for omgjøring etter forvaltningsloven § 35 er 
oppfylt. 
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Fylkesmannen presiserer innledningsvis at vi i revidert vedtak av 11.06.2019 stadfestet kommunens 
avslag på dispensasjon for husvogn. Vi viser til at vi i vedtaket ikke fant feil ved kommunen vurdering 
av dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at anførslene i omgjøringsbegjæringen tilsier at vårt vedtak er ugyldig. Vi 
kan heller ikke se at det fremkommer noen nye saksopplysninger i omgjøringsbegjæringen som ikke 
tidligere er blitt vurdert. Vi viser derfor til vår vurdering i vedtak av 11.06.2019.  
 
Konklusjon 
Vi kan ikke se at opplysninger og anførsler som fremkommer i omgjøringsbegjæringen er av en slik 
karakter at de gir grunnlag for å endre vårt vedtak med hjemmel i forvaltningsloven § 35. 
Omgjøringsbegjæringen tas derfor ikke til følge.  
 
Vi gjør oppmerksom på at vår beslutning om å ikke ta omgjøringsanmodningen til følge ikke er et 
enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.  
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Gro Myrvang Rørvik Vestre Ådal 307 3516 HØNEFOSS 
Ellen Margrethe 
Biribakken 

Tennesveien 284 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull Vestre Ådal 303 3516 HØNEFOSS 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

 
 



@ Fylkesmannen i osto og Viken Vår dato: Vår ref:

2019/905727.09.2019

Deres dato: Deres ref:

17.01.2019 18/2575

Saksbehandler, innvalgstelefon

Jacob Andreas Søreide, 69247553

RINGERIKE KCIMI'{[JNE

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dokid:
1 91 1 71 43
(1 8t2575-63)

0 1 oKT 2019

DokumentsenteretOpph6ver kommunens vedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak i klagesak - Gnr 31 8 bnr 429 -
Søndre Torg 2 i Ringerike kommune

Vi viser til kommunens oversendelse datert 17.01.2019

Kommunens vedtak av 05.11.2018 i sak 84118 oppheves. Klagen har ført frem.
Kommunen må behandle saken på nytt.

Sakens bakgrunn

Saken g1'elder søknad om bruksendring til kafe/bar/pub med dispensasjon fra formålet forretnings-
og kontorbebyggelse i reguleringsplan for kvartal 16.

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune innvilget søknaden mot 4 stemmer
den 05.1 1 .2018. Dispensasjon ble gitt fra formålet angitt i plan.

Vedtaket ble påklaget av Bryggerigården boligsameie i brev daten 23J1.2018. I klagen anføres det
blant annet at tiltaket vil innebære stØy.

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge mot tre
stemmer i møte den 14.01 .2019. Saken ble oversendt Fylkesmannen 17.01.2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans til
Fylkesmannen etter plan- og bygningsloven 5 1-9.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere
sa ksreferat.

Fylkesmannen ser slik på saken

E-posta dresse:
fm ovoost@f,il kesma nnen.no
Sikker melding:
www.fvlkesma n nen. no/melding

Postadresse:
Pb 32s
1 502 Moss

Besøksadresse:

Moss: Vogts gate 1 7

Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate '12

Telefon: 69 2470 OO

www.rylkesma nnen. no/ov

Org.nr. 974 761 319
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Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for kvartalet 15 vedtatt 24.03.1988. I reguleringsplanen

er eiendommen avsatt til formål for forretninger/ kontorer. Reguleringsplanens 5 2 sier at

<[b]ebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for driften, til

kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger>'

Kommunen har vurdert at det omsøkte tiltaket, bruksendring til kafe/barlpub, faller utenfor

formålet med reguleringsbestemmelsen. Bruksendringen er avhengig av at dispensasjon gis etter

pbl. 5 1 e-2.

Generelt om vilkårene for dispensasjon og om kravet til begrunnelse

Plan- og bygningsmyndigheten kan gi dispensasjon, dersom de to vilkårene i pbl. 91 9-2 er oppfl7lt.

Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den/de

bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, Det andre vilkåret som

må være oppfylt er at fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en

samlet vurdering. Miljøverndepartementet uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr.32 (2007-2008)

side242, at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak

Spørsmålet om å dispensere fra arealplaner reiser særlige spørsmå|. Planer er blitt til gjennom en

omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunes øverste folkevalgte organ,

kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et

bestemt område, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. En dispensasjon vil lett

kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag: Ut fra hensyn til offentlighet,

samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom

en keltdispensasjoner.

Etter fu|. 5 24 skal enkeltvedtak grunngis. Fvl. 5 25 stiller visse krav til begrunnelsens innhold

<l begrunnelsen skalvises til de reglervedtaket bygger på, med mindre parten kjenner

reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket,

skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger

på.

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de

faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er

en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til

parten vedlegges kopi av framstillingen.
<De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig slgønn, bør

nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjØnnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til

retningsli njene være tilstrekkelig.>

Sivilombudsmannen uttaler seg om kravet til begrunnelse av dispensasjon etter pbl. 5 19-2 i sak

201 1/2812:

<Det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. 5

19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner

vurderingene munnet ut i.>

Tiltakets forhold til plan
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Vurderins av kommrrnen vedtak om disoensasion

I Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning sitt vedtak av 05.1 1 .20i8 står det:

<1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i 5 2 i

reguleringsplan 64 Kvartal '16 Hønefoss sentrum ikke blir vesentlig tilsidesatt og at
det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknad om
dispensasjon.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 19-2, gis det dispensasjon fra regulert
formå1 .

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke
4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute.
5. Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppfØres
vindfang/lydsluse til loka let.
6. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen.
7. Se orientering om klageadgang.>

Vedtaket er i tråd med rådmannens forslag til vedtak. Det er derf,or naturlig å se hen til rådmannens
saksfremlegg. I saksfremlegget står det under overskriften <<Juridiske forhold> generelt om vilkårene
for å innvilge dispensasjon etter pbl. 1 9-2. Under overskriften <Rådmannens vurdering> er den
konkrete saken vurdert. Det konkluderes med at bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og at fordelene er klart større enn ulempene. I vurderingen er de to
vurderingstemaene ikke delt opp. Det ervanskeligfor Fylkesmannen å se om hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet planbestemmelsen, i det hele tatt er vurdert, I

saksfremlegget ser vi at det legges vekt på at <Rådmannen vurderer at en kafe/bar/pub ikke er
vesentlig annerledes enn virksomhetene sorn er listet opp i r:eguleringsbestemmelsene S 2>,
herunder hotell, med hensyn til at hoteller ofte har en bar. Det legges videre vekt på at utviklingen
med tiltak som medfører støy er å anse som påregnelig i Hønefoss sentrum, samt at det ikke er
snakk om en bakgård for Bryggerigården boligsameies bakgård siden området er offentlig gang- og
sykkelvei. Sistnevnte kan forstås som argumentasjon for at ulempene er begrenset, men det
kommer ikke frem hvordan kommunen konkret harvurdert de ulemper som er anførti klagen, og
om det er kort avstand mellom utgang fra pub, og eller nærmeste soveromsvindu.

Videre har ikke kommunen presisert hvilke klare fordeler tiltaket innebærer. Ansvarlig søker har
generelt vist til utviklingen i området, med flere møteplasser i sentrum og at dette er i tråd med
målsettinger i det pågående byplanarbeidet. Dersom kommunen konkret har vektlagt slike
planhensyn i selve dispensasjonsvurderingen, mener vi kommunen burde ha presisert dette i

vedtaket.

I klagebehandlingen legges det vekt på at det ikke har kommet frem nye momenter i forbindelse
med klagebehandlingen, og det understrekes av kommunen at dette er en utvikling som er
påregnelig i Hønefoss sentrum. Ellers vises det til saksfremlegget i forbindelse med behandlingen av
søknaden om bruksendring med dispensasjon.

Det skal slik vi ser det, fremgå av vedtaket at de to kumulative vilkårene i pbl. 5 19-2 er vurdert
konkret og oppfylt. Det foreligger her ingen grundige vurderinger av hensynene for og mot
dispensasjon. Det er en mangel ved vedtaket, at de konkrete vurderingene av om vilkårene for å

innvilge dispensasjon er oppfylt, ikke kommer frem.

Gyl d igh etsvu rderi nge n
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Fylkesmannen finner at kommunens vedtak må bli å oppheve som følge av at avgSørelsen anses

mangelfullt begrunnet. Feilen kan ha hatt betydning for resultatet. Saken sendes tilbake til

kommunen for ny behandling, jf. fu|. 5 34 siste ledd.

Fylkesmannen vil presisere at vi verken har vurdert og eller konkludert med om dispensasjon fra

planen i dette konkrete tilfellet kan gis.

Kommunen må i den fornyede behandlingen vise tilfordelene ved dispensasjonen og aweie disse

mot ulempene som er anført i klagen, mht at det er kort avstand mellom utgang fra pub, og

nærmeste soveromsvindu.

Konklusjon
Kommunensvedtakav05.1 l.2018isak84/18 oppheves. Klagen harførtfrem. Kommunen må

behandle saken på nytt.

Fylkesmann en gør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært

nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven. 5 35. Kravet må sendes til

Fylkesmannen innen 3 uker.

Med hilsen

Odd Meldal

seksjonssjef

Kopitil:
Anita Borge Bryggerigården boligsameie

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS

City-Gården AS

Hege Rasch-Engh

seniorrådgiver

Saksbehandlers telefontid: mandag kl, 1 2.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00

D oku m e ntet e r e I e ktro n isk god ki ent

Søndre Torv 2 B

Fossveien 5

Fossveien 5

HØNEFOSS

HØNEFOSS

HØNEFOSS

351 0

351 0

351 0



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2721-101 46577/19 PLN 436  18.10.2019 

 

Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen - utvidet grusuttak 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles en planutvidelse som vist på kartutsnitt 

under. Utvidelsen berører eiendommen gnr.3 bnr.3.  

 

Figur 1: utvidet planområde er vist med skravur i kartutsnittet. 
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Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ble vedtatt fremmet for offentlig ettersyn etter 

1. gangsbehandling i Formannskapet 21.05.19 Sak 59/19. Fylkesmannen kom i sin uttalelse 

(20.08.19) med innsigelse til planen: 

«Ut fra nasjonale og internasjonale miljøverdier fremmer vi innsigelse til planforslaget for 

manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot naturreservatet i form av en 

vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre må dagens uttaksområde innlemmes i planen for å 

sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette området. Den delen av planen som inngår i 

naturreservatet må bli tatt ut av planen. Når det gjelder hensynet til den kritisk truede arten 

reliktjordbie, mener vi at dette området må reguleres til naturvernformål eller annet 

grøntformål med tilhørende bestemmelser som sikrer dette naturområdet og arten.»  

For å best imøtekomme forholdene i innsigelsen er det vurdert som hensiktsmessig å utvide 

planområdet til å omfatte eksisterende masseuttak/mottak. Ved å innlemme dagens 

uttaksområde i planen lages det en helhetlig plan som sikrer tilbakeføring av området til LNF- 

formål og en vegetasjonsskjerm mot Lamyra Naturreservat.  

For mer informasjon se tilgjengelige saksdokumenter på www.ringerike.kommune.no  

(https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-

oppstart/346_lamoen_utvidet/) 

 

Innspill 

Merknader og innspill til planutvidelsen sendes innen 19. november 2019 til Ringerike 

kommune, Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no. 

De enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Innspillene behandles i 

saken sammen med andre innkomne innspill. Hvordan innspillene er blitt behandla vil fremgå av 

dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling av planforslaget. Dette gjelder også for innspill 

som ble sendt inn ved høring og offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling.  

 

 

Med hilsen 

 

Hanne Christine Wilhelmsen 

arealplanlegger 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Byggesaksavdelingen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/2116-9 47104/19 K11 &58 23.10.2019 

Status - Områdetilsyn i strandsonen Haga Bru 

 

Viser til vedtak i sak 51/19 i møte 03.06.2019 hvor hovedutvalget vedtok at 

byggesaksavdelingen skulle gjennomføre et områdetilsyn i strandsonen ved Haga Bru. Dette 

notatet er ment for å gi hovedutvalget en oppdatering på status i dette arbeidet.  

 

Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. I forkant av tilsynet ble det sendt ut brev til 

samtlige hjemmelshavere med informasjon om tilsynet og muligheten til å være tilstede. Under 

tilsynet tok byggesaksavdelingen bilder av eiendommene og gjorde registreringer. Arbeidet 

med videre oppfølging i etterkant av tilsynet pågår, og byggesaksavdelingen har gjennomgått 

omtrent halvparten av eiendommene per 23.10.2019. Arbeidet vil fortsette utover høsten og 

vinteren. 

 

På noen eiendommer har det blitt oppdaget tiltak som skulle vært søkt om. I plan- og 

bygningsloven har man mulighet til å søke om godkjenning i ettertid. Der vi mottar slike 

søknader som ikke er kurante, vil de bli lagt fram til politisk behandling. Dette kan blant annet 

gjelde saker hvor det er bygget større enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for. Det kan 

også bli aktuelt at hovedutvalget får saker som gjelder privatisering av strandsonen etter 

friluftsloven til behandling. 

 

I møtet 03.06.2019 ble det også vedtatt at det skal utarbeides en plan for videre tilsyn. 

Byggesaksavdelingen vil komme tilbake med denne planen når vi har fått erfaringer fra tilsynet 

sommeren 2019. Det kan også være aktuelt å se på samarbeid opp mot Hole kommune i 

områder hvor vi deler strandsone. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll 

Områdetilsyn (saksframlegg) 

Kart Haga Bru/Hollerudhagen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-2  Arkiv: K11 &58  

 

Sak: 51/19 

 

Saksprotokoll - Områdetilsyn i strandsonen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
2. Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forsalg til nytt pkt. 2: 

«Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



       
       
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: 

  31.10.2019  2019/44015 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    16/5628-141 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Idunn Flood, 69 24 75 30. 
  
 
 
  

RINGERIKE KOMMUNERINGERIKE KOMMUNE 
Postboks 123 SentrumPostboks 123 Sentrum 
35023502 HØNEFOSSHØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avvisning av klage - 
pløying av veitrase- gbnr. 29/1 med flere- i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 26.08.2019.  

 
 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage over vedtak om avvisning av klage på kommunens saksbehandling, herunder 
avgjørelse om å avstå fra ulovlighetsoppfølgning på eiendom gbnr. 29/1. Saken har en lengre 
forhistorie og vi viser til kommunens gjennomgang av dette i oversendelsen.  
 
Eier av gbnr. 29/6, Sylvian Dahlberg Bye, ba kommunen i brev av 27.06.2018 om å opprette 
ulovlighetssak i forbindelse med fjerning av vei på gbnr. 29/1, for å sikre adkomst til sin eiendom på 
gbnr. 29/6. Kommunen skriver i sitt vedtak av 02.05.2019 at det har vært omfattende 
korrespondanse i saken og at kommunen flere ganger har gitt uttrykk for at det på nåværende 
tidspunkt ikke er aktuelt å opprette ulovlighetssak i forbindelse med pløying i veitraseen.  
 
Kommunen, ved kommunalsjef samfunn, avviste klagen på manglende ulovlighetsoppfølgning for 
pløying av veitrase i vedtak av 02.05.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Kjersti Fossum Engnæs, på vegne av Sylvian Dahlberg Bye, i brev 
datert 22.05.2019. Klager anfører i hovedsak at manglende søknad om tillatelse til fjerning av vei ikke 
kan anses som en overtredelse av mindre betydning etter pbl. § 32-1. Klager viser til at veien er den 
eneste kjørbare adkomst til en bebygd eiendom. Manglende adkomstvei er en klar ulempe for Bye 
og kan utgjøre en fare med tanke på framkommelighet for utrykningsfartøyer. Videre påstår klager 
at saksbehandlingstiden er i strid med forvaltningsloven (fvl.) § 11 a og at kommunen ikke har 
vurdert klagers påstander knyttet til habilitet. Klager har tidligere anført at Ringerike kommune er 
inhabile til å behandle sak om fjerning av vei. Vi forstår klager som at hun mener at kommunen er 
inhabile til å fatte vedtak om å avvise klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. 

Kommunens vedtak av 02.05.2019 i sak 16/5628 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
19.08.2019 (sak 63/19) og oversendte saken til Fylkesmannen. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen har mottatt tilleggskommentarer fra advokat Kjersti Fossum Engnæs, på vegne av 
Bye, i epost av 29.10.2019. Klager ber om at habilitetsinnsigelser behandles. Videre anfører klager at 
kommunen har tatt utenforliggende hensyn og at avvisningsvedtaket ikke er saklig begrunnet. Det 
vises til at veien ikke er gjenopprettet og at dette har store konsekvenser for klager. Videre viser 
klager til at det er manglende sammenheng i kommunens argumentasjon. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Innledende bemerkninger 
 
Ordlyden i kommunens vedtak av 02.05.2019 er noe uklar. Det kan synes som at kommunen i 
samme vedtak har fattet både en beslutning om å ikke forfølge en ulovlighet og et vedtak om å 
avvise klage på kommunens beslutning om å avstå fra å forfølge ulovligheten. Kommunen skriver i 
vedtaket at kommunen har i kommunikasjon med partene i saken gitt muntlig uttrykk for at det på 
nåværende tidspunkt ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak. Kommunen kunne med fordel 
gjort sin beslutning om å ikke forfølge ulovligheten skriftlig. Ved en klage på kommunens beslutning 
kunne kommunen ha spisset vedtaksteksten til at kommunen fatter vedtak om å avvise klage på 
manglende ulovlighetsoppfølgning.  
 
Fylkesmannen tolker imidlertid kommunens vedtak av 02.05.2019 som at det er et avvisningsvedtak. 
Vi forstår kommunens slik at en beslutning om ikke å forfølge en ulovlighet ikke et enkeltvedtak som 
kan påklages, og at kommunen har truffet vedtak om å avvise klage på kommunens beslutning om å 
avstå fra å forfølge en ulovlighet.  
 
Fylkesmannen viser innledningsvis til at saken gjelder klage over vedtak om avvisning av klage over 
kommunens beslutning om å avstå fra ulovlighetsoppfølgning av oppløying av del av veitrase. Det er 
dermed i utgangspunktet en klage over kommunens muntlige beslutning om å ikke å opprette 
ulovlighetssak i forbindelse med pløying av trase over gbnr. 29/1.  
 
Saksbehandlingsfeil 
 
 Inhabilitet 
 
Klager har tidligere fremsatt påstand ved flere anledninger om at Ringerike kommune er inhabil til å 
behandle saker knyttet til inngrep i veitrase over gbnr. 29/1. Klager har tidligere vist til at Heidi 
Skagnæs er part i saken, og at hun er leder for enhet Miljø- og arealforvaltning. Byggesakskontoret 
inngår i enheten for miljø- og arealforvaltning. Fylkesmannen tolker anførselen slik at kommunen er 
inhabil til å fatte vedtak om avvisning av klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. 
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Bestemmelsene om inhabilitet følger av fvl. § 6. Fylkesmannen viser til at generelt er ikke en 
kommune inhabil i en forvaltningssak som følge av at en ansatt i kommunen har egeninteresser i 
saken. Fylkesmannen anser at Skagnæs ikke er part i saken. Vi viser til at Heidi Skagnæs er eier av 
gbnr. 29/3, naboeiendommen til klagerens eiendom gbnr. 29/6. Fylkesmannen legger imidlertid til 
grunn at Skagnæs er inhabil til å fatte vedtak om avvisning av klage på ulovlighetsoppfølgning da det 
foreligger «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet jf. fvl. § 6 andre 
ledd. Vi viser til at Skagnæs har vært og er part i flere saker hos kommunen hvor klager også har 
vært part, samt at både klager og Skagnæs har vært parter i sak om veirett hos Jordskifteretten. 
Skagnæs kan derfor ikke tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i saken.  
 
Avgjørelsesmyndigheten kan imidlertid legges til en person som er overordnet den inhabile. Videre 
kan saken tilrettelegges av en person som er underordnet den inhabile, men den underordnede vil 
ikke kunne treffe avgjørelse i saken. Dette følger av forvaltningsloven § 6 tredje ledd.  
 
I vedtak om avvisning av klagen av 02.05.2019 tar ikke kommunen stilling til anførselen om 
inhabilitet, og dette kommenteres heller ikke i saksfremlegget til klagebehandlingen av vedtaket i 
hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. I epost fra kommunens byggesaksbehandler i 
kommunen, Ane Marie Rydland, til sekretariatet for hovedutvalget av 19.08.2019 står det: 
 

«Sylvian Dahlberg Bye har tidligere tatt opp habilitetsspørsmål knyttet til håndtering av sak 
om inngrep i veitrase ved flere anledninger. Ringerike kommune har tidligere forespurt 
Fylkesmannen i Buskerud om å opprette settekommune i en annen sak om søknad om 
bygging av landbruksvei. Leder for enhet miljø- og arealforvaltning var part i saken og 
Fylkesmannen har vurdert at kommunen kan fatte vedtak i saken når en overordnet over 
enhetsleder for miljø- og arealforvaltning behandler saken. Enhetsleder for miljø- og 
arealforvaltning deltar ikke i noen behandling av saken.»  

 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurderinger. Vi viser til at vedtaket om avvisning av 
02.05.2019 er fattet av kommunalsjef samfunn, Hilde Fivelsdal og vedtaket er forberedt av 
byggesakskontoret. Organisasjonskartet for Ringerike kommune, før august 2019, viser at enhet for 
miljø- og arealforvaltning er underordnet kommunalsjef Samfunn, som igjen er underordnet 
rådmann. Vi er på denne bakgrunn kommet til at Hilde Fivelsdal er habil til å fatte vedtak om 
avvisning, og at det ikke foreligger en saksbehandlingsfeil.  
 
 Saksbehandlingstid 
 
Klager anfører at kommunens saksbehandling har vært under enhver kritikk og at 
saksbehandlingstiden er i strid med fvl. § 11 a. Det følger av fvl. § 11 a at kommunen «skal forberede 
og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». Plan og bygningsloven har ikke egne 
saksbehandlingsfrister for ulovlighetsoppfølgning.  
 
Klager ba kommunen i brev av 27.06.2017 om opprettelse av ulovlighetssak. Ut fra Fylkesmannen 
kjennskap til saken har det vært en god del kommunikasjon mellom partene frem til kommunens 
avvisningsvedtak av 02.05.2019. Kommunen har opplyst i vedtaket at de flere ganger ha gitt uttrykk 
overfor partene at det på nåværende tidspunkt ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak. 
Kommunen har i brev av 02.10.2017 opplyst at saksbehandlingen utsettes på grunn av 
privatrettslige prosesser. Fylkesmannen stiller spørsmål ved hvorfor kommunen ikke på et tidligere 
tidspunkt fattet vedtak om å avvise klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. Fylkesmannen 
finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere endelig på om lang saksbehandlingstid er en 
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saksbehandlingsfeil. Lang saksbehandlingstid kan uansett ikke hatt betydning for resultatet i saken,  
jf. fvl. § 41.  
 
Klage på manglende ulovlighetsoppfølging  
 
Klagemulighetene etter plan- og bygningsloven reguleres av fvl., jf. pbl. § 1-9. Hva som kan påklages 
følger i utgangspunktet av fvl. § 28 første ledd som fastsetter at «[e]nkeltvedtak» kan påklages av en 
part eller annen med rettslig klageinteresse. Enkeltvedtak defineres i fvl. § 2 første ledd bokstav b), jf. 
bokstav a) som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter» «til en eller flere bestemte [private] 
personer». Avgjørelser som gjelder avvisning vil også regnes som enkeltvedtak, jf. § 2 tredje ledd.  
 
Ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven er regulert i lovens kapittel 32. Av betydning for 
denne saken er § 32-1, som lyder slik:  
 

«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven.  

 
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.»  

 
Spørsmålet om det er klagerett på kommunens unnlatelse av å foreta ulovlighetsoppfølgning, og i 
hvilken utstrekning Fylkesmannen skal prøve kommunale vedtak der slike klager avvises, har vært 
omdiskutert. Som følge av det han oppfattet som ulik forvaltningspraksis, avga Sivilombudsmannen 
en uttalelse om disse problemstillingene den 28. februar 2019. Fra Sivilombudsmannens konklusjon 
siterer Fylkesmannen følgende:  
 

«Ombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om forståelsen av pbl. § 32-1 om 
kommunenes ulovlighetsoppfølging med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det 
første spørsmålet saken reiser, er om det er klagerett på beslutningene kommunene fatter 
etter pbl. § 32-1. Det andre spørsmålet gjelder hva fylkesmennene skal prøve ved klager på 
kommunenes manglende ulovlighetsoppfølging.  
 
På bakgrunn av ordlyden i pbl. § 32-1 og lovbestemmelsens forarbeider mener 
ombudsmannen at kommunenes beslutninger om å forfølge ulovligheter, eller la det være, 
etter § 32-1 første og annet ledd ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Borgerne 
har da ikke klagerett på slike beslutninger etter forvaltningsloven § 28.  

 
Når kommunene avviser klager fra borgerne på manglende ulovlighetsoppfølging, er dette 
avvisningsvedtak som kan påklages til fylkesmennene, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd. 
Når fylkesmennene mottar klager på slike avvisningsvedtak, skal fylkesmennene prøve om 
det var riktig av kommunene å avvise klagene, det vil si om beslutningene det klages på er 
enkeltvedtak som er undergitt klagerett. For å ta stilling til dette er det – etter 
ombudsmannens syn – ikke nødvendig for fylkesmennene å prøve om det foreligger en 
ulovlighet og om denne eventuelt er av «mindre betydning», jf. pbl. § 32-1 annet ledd.»  
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Fylkesmannen slutter seg til Sivilombudsmannens rettsforståelse på dette punkt, og viser til den 
begrunnelse som gis i uttalelsen1. Dette innebærer at det ikke er klagerett på beslutninger om å 
foreta eller ikke foreta ulovlighetsoppfølgning etter pbl. § 32-1.  
 
Dersom det klages på slike beslutninger skal kommunen avvise klagen. Vedtaket om å avvise klagen 
kan påklages, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Ved prøvingen av slik klage skal Fylkesmannen kun vurdere om 
beslutningen det opprinnelig ble klaget på er et enkeltvedtak. Dersom denne beslutningen gjelder 
ulovlighetsoppfølgning etter § 32-1 skal kommunens avvisning følgelig stadfestes. Fylkesmannen 
skal dermed ikke prøve kommunens vurdering om at ulovligheter ikke foreligger eller eventuelt er av 
mindre betydning.  
 
I denne saken er det på det rene at klagen som ble avvist den 02.05.2019 knyttet seg til kommunens 
beslutning om å avstå fra å foreta ulovlighetsoppfølgning etter pbl. § 32-1 av pløying av veitrase. Det 
var dermed riktig av kommunen å avvise klagen da beslutningen ikke er et enkeltvedtak.  
 
Fylkesmannen bemerker at vi har forståelse for at klager ønsker at vi foretar en prøving av klagens 
anførsler, men påpeker at vi ikke kan ta stilling til disse i forbindelse med behandling av klage på 
vedtak om avvisning. 
 
Fylkesmannens egen ulovlighetsoppfølging og eventuelle lovlighetskontroll  
 
Fylkesmannen bemerker til sist at vi, i særlige tilfeller, kan følge opp ulovligheter etter plan- og 
bygningsloven på eget initiativ, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 352. Det vil for eksempel være tilfellet 
hvis de lokale myndighetene ikke selv følger opp et ulovlig forhold etter klageorganets omgjøring av 
en uhjemlet tillatelse, jf. NOU 2005: 12 s. 536.  
 
Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger slike særlige grunner i denne saken her. Klager har i klagen 
og i epost av 29.10.2019 vist til at manglende vei er en stor ulempe for klager og en fare for klager og 
hennes omgivelser. Samtidig fremkommer det av epost av 29.10.2019 at jordskifteretten har hatt 
sak om veirett til gbnr. 29/6 over 29/1 til behandling, og at ankesaken skal behandles i Borgarting 
lagmannsrett i mai 2020. Kommunen har i saksfremlegget vist til at eiendommen ikke er bebodd og 
at veiens tilstand er gjenopprettet. Etter en konkret vurdering finner vi ikke grunn til å ta opp saken 
til lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven. Vi viser til at terskelen for å ta opp en 
avgjørelse til lovlighetskontroll på Fylkesmannens eget initiativ er høy og at denne myndigheten skal 
brukes med varsomhet.2  
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 02.05.2019 i sak 16/5628 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og fvl. § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 

  
 
 

 
1 Uttalelsen er tilgjengelig på Sivilombudsmannens nettsider, saksnr. 2018/4398.   
2 Veileder om lovlighetskontroll, H-2299 side 28. 
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Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

 
 
Idunn Flood 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
advokatfirma Kongsvik Postboks 7052 0130 OSLO 
ADVOKAT KJERSTI FOSSUM ENGNÆS AS Postboks 313 3502 HØNEFOSS 
Leif Ole Bjørnstad Fleskerudveien 22 3512 Hønefoss 
Advokatfirmaet Kongsvik Postboks 7052 0130 OSLO 
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 Hønefoss 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-1   Arkiv: K11 &58  

 
 

Områdetilsyn i strandsonen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har en god del bebyggelse som ligger i 100-metersonen til vann 

og vassdrag. Av de sakene administrasjonen får inn, ser vi at det er mye 

misforståelser av regelverket. Plan- og bygningsloven § 1-8 har bestemmelser for 

dette arealet, blant annet at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I den nye kommuneplanen er 

regelverket strammet inn med tanke på 100-metersonen. Det er også større statlig 

fokus på strandsonen. Den nye Fylkesmannen i Oslo og Viken, har vist seg å være 

tilbakeholden med å anbefale å gi dispensasjoner i strandsonen.  

 

Byggesaksavdelingen har i 2019 organisert saksbehandlerne i team. Det er et eget 

team med 4 medlemmer som behandler søknader om tiltak i strandsonen. Teamet 

følger også opp ulovligheter i samme område. Ulovligheter i strandsonen blir i dag i 

hovedsak oppdaget i forbindelse med søknader og saksbehandling av tiltak, og etter 

tips fra naboer e.l.. 

 

I følge plan- og bygningsloven kapittel 25, skal kommunen skal føre tilsyn slik at 

regelbrudd avdekkes.  

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ønsker å føre tilsyn med bolig- og fritidsboligeiendommer som 

ligger i 100-metersonen til vann. De vil ta for seg ett og ett avgrenset område, og 

planlegger å starte med området HagaBru/Hollerudhagen som ligger langs 

Tyrifjorden. Arbeidet vil bestå av å sjekke gamle og nye flyfoto mot arkivet, og 

vurdere lovligheten av bebyggelse og andre tiltak. Selve tilsynet vil så bli 

gjennomført etter at det er sendt ut varsel og gitt hjemmelshaverne anledning til å 

være tilstede. I etterkant av tilsynet vil hjemmelshaverne bli gitt anledning til 



- 

eventuelt søke om tiltak, som mangler tillatelse, i etterkant. Søknadene vil behandles 

etter dagens regler. Eventuelle saker som viser seg å være av prinsipiell betydning, 

vil legges fram til politisk behandling.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for mer oppfølging i strandsonen. Videre mener 

Rådmannen at en slik tilsynsstrategi vil gi mer lik praksis i et område ved at det ikke 

bare er de ulovlighetene som blir meldt inn, som oppdages. Saken blir lagt fram for 

hovedutvalget fordi dette er oppsøkende arbeid som kan resulterer i at 

ulovlighetssaker i ettertid kommer til politisk behandling. Det er et ønske at 

hovedutvalget er klar over at et slikt tilsyn blir satt i gang, og at det har politisk støtte.  

 

Vedlegg 

Kart over området HagaBru/Hollerudhagen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

 
 

 

 

 



Dette dokumentet mangler



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

18/548 06.06.2019 DS  290/19 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

18/548 06.06.2019 DS  291/19 R/TEK/KARGRA L70 &59 

  

Henvendelse om eiendom Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

19/2647 08.07.2019 DS  385/19 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

17/2996 22.07.2019 DS  422/19 R/TEK/ANEWEB GNR 297/113 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/113 - Pruppeliveien 34 

 

19/3358 06.08.2019 DS  436/19 R/TEK/INGRIS GNR 244/7 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

19/3406 09.08.2019 DS  440/19 R/TEK/KRIGRO GNR 1/64 

Olav Sødal  

Dispensasjon Gnr/bnr 1/64 - Busundveien 9 

 

19/3470 12.08.2019 DS  441/19 R/TEK/KRIGRO GNR 134/95 

Aina Marlen Olsen  

Bygging av carport Gnr/bnr 134/95 - Løkenåsen 6 

 

19/2867 12.08.2019 DS  442/19 R/TEK/KARSPI GNR 284/29 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 284/29 - Ådalsveien 453 
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19/3039 12.08.2019 DS  443/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Rehabilitering - HC-rampe - Løftebord Gnr/bnr 318/437 - Søndre Torv 8 

 

19/3369 12.08.2019 DS  444/19 R/TEK/ELIPAU GNR 303/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 303/27 - Østsideveien 7 

 

19/3165 12.08.2019 DS  445/19 R/TEK/AEMYH GNR 89/143 

Hilde Madelen Bråthen  

Garasje Gnr/bnr 89/143 - Olamoen 8 

 

19/3372 13.08.2019 DS  446/19 R/TEK/ELIPAU GNR 303/35 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 303/35 - Ådalsveien 1163 

 

19/3137 14.08.2019 DS  447/19 R/TEK/N03 GNR 171/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 171/7 

 

19/1986 14.08.2019 DS  448/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/63 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

19/1353 15.08.2019 DS  449/19 R/TEK/HALA GNR 318/65 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 318/65 - Storgata 6 

 

19/3217 15.08.2019 DS  450/19 R/TEK/HALA GNR 32/19, 32/25 

Sven-Erik Sjøblom  

Garasje Gnr/bnr 32/19, 32/25 

 

19/3503 16.08.2019 DS  452/19 R/TEK/HALA GNR 1/86 

Hans-Erik Sjølander  

Dispensasjon for å bygge carport/garasje i LNF-område Gnr/bnr 1/86 - Bjørkemoen 

22 

 

19/3511 16.08.2019 DS  453/19 R/TEK/BERLE GNR 271/78 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 271/78 - Hensveien 166 
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19/2357 19.08.2019 DS  454/19 R/TEK/AEMYH GNR 298/82 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 298/82 - Moltelia 29 

 

19/3497 19.08.2019 DS  455/19 R/TEK/HALA GNR 12/107 

  

Riving av eiendom Gnr/bnr 12/107 

 

19/2818 19.08.2019 DS  456/19 R/TEK/BERLE GNR 274/128 

Jan Egil Frog  

Bygging av vinterstue Gnr/bnr 274/128 - Moseveien 7 

 

18/5399 19.08.2019 DS  457/19 R/TEK/KARGRA GNR 294/114 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 294/114 - Blåbærhaugen 

 

19/3512 20.08.2019 DS  458/19 R/TEK/AEMYH GNR 252/9 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 252/9 - Pjåkaveien 70 

 

19/3563 20.08.2019 DS  459/19 R/TEK/AEMYH GNR 261/355 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 261/355 - Schjongs gate 16 

 

19/3332 20.08.2019 DS  460/19 R/TEK/ANEWEB GNR 45/347 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 45/347 - Vinterroveien 4 A 

 

17/278 20.08.2019 DS  461/19 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Opparbeidelse av vei Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetra 

 

19/135 21.08.2019 DS  462/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

19/3039 21.08.2019 DS  463/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/437 

  

Rehabilitering - HC-rampe - Løftebord Gnr/bnr 318/437 - Søndre Torv 8 

 

19/2752 21.08.2019 DS  464/19 R/TEK/HALA GNR 52/61 
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Ny bolig med garasje og adkomstvei Gnr/bnr 52/61 - Heradsbygdveien 29 B 

 

19/763 21.08.2019 DS  465/19 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

Rune Myhre  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

19/3362 21.08.2019 DS  466/19 R/TEK/KARSPI GNR 159/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 159/9 - Bergsjøstøa 132 

 

19/3130 22.08.2019 DS  467/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/493 

  

Bruksendring Gnr/bnr 318/493 - Sundgata 5 

 

19/3564 22.08.2019 DS  468/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/119 

  

Skilt/reklame Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 

19/3624 22.08.2019 DS  469/19 R/TEK/AEMYH GNR 146/32 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 146/32 - Bråtasida 341 

 

19/326 22.08.2019 DS  470/19 R/TEK/KARGRA GNR 39/154 

  

Skilt Gnr/bnr 39/154 - Dronning Åstas gate 20 

 

19/3581 23.08.2019 DS  471/19 R/TEK/INGPRE GNR 246/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 246/1 - Nedre Hovin 

 

19/3481 23.08.2019 DS  472/19 R/TEK/INGPRE GNR 244/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 244/7 - Engen 

 

19/1884 23.08.2019 DS  473/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/401 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 305/401 - Bautaveien 

 

19/3580 23.08.2019 DS  474/19 R/TEK/BERLE GNR 102/48 
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Garasje Gnr/bnr 102/48 - Øvre Klekkenvei 31 

 

19/3519 23.08.2019 DS  475/19 R/TEK/HALA GNR 271/391 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 274/391 - Røsslyngveien 6 

 

19/3273 26.08.2019 DS  476/19 R/TEK/ELILUN GNR 255/56 

Torgrim Rian  

Dispensasjon Gnr/bnr 255/56 - Haga bru 

 

19/1885 26.08.2019 DS  477/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/396 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 305/396 - Bautaveien 

 

19/3030 26.08.2019 DS  478/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/97 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/97 - Skåpmyrveien 20 

 

19/2946 26.08.2019 DS  479/19 R/TEK/ELILUN GNR 100/111 

  

Tomannsbolig og garasjer Gnr/bnr 100/111 - Klekkenveien 

 

19/2897 26.08.2019 DS  480/19 R/TEK/KARSPI GNR 278/256 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 278/256 - Bjørntjernslia 14 

 

19/3668 26.08.2019 DS  482/19 R/TEK/BERLE GNR 103/205 

Rolf Hammerengen  

Terrasse/isolert hagestue Gnr/bnr 103/205 - Øvre Nordbergveien 4 

 

19/135 27.08.2019 DS  483/19 R/TEK/ANEWEB GNR 103/27 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

19/3598 28.08.2019 DS  484/19 R/TEK/HALA GNR 38/204 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 38/204 - Hvervenenga 20 

 

19/3403 28.08.2019 DS  485/19 R/TEK/KRIGRO GNR 47/68 
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Riving av hus og uthus og bygging av ny tomannsbolig Gnr/bnr 47/68 - Markveien 

4 

 

19/3180 29.08.2019 DS  486/19 R/TEK/N03 GNR 161/61 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 161/61 - Gamle Hallingdalsvei 86 

 

19/3707 29.08.2019 DS  487/19 R/TEK/HALA GNR 50/103 

Svein Roger Eriksen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/103 - Nedre Begnamoen 4 b 

 

19/327 30.08.2019 DS  488/19 R/TEK/KRIGRO GNR 317/174 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 317/174 - Hønengata 25 

 

19/3500 02.09.2019 DS  489/19 R/TEK/HALA GNR 244/449 

  

Oppføring av 6 mannsbolig, carporter og uteboder Gnr/bnr 244/449 - Kindsveien 4 

A,B,C og D 

 

19/3655 02.09.2019 DS  490/19 R/TEK/KARGRA GNR 293/186 

  

Anneks til fritidsbolig Gnr/bnr 293/186 - Killingtjernveien 39 

 

16/6400 02.09.2019 DS  491/19 R/TEK/ELILUN GNR 318/79 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

19/3133 03.09.2019 DS  492/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/357 

  

Ombygging Gnr/bnr 318/357 - Kvernberggata 5 

 

19/2710 03.09.2019 DS  493/19 R/TEK/ANEWEB GNR 105/129 

Svein Oscar Sundal  

Dispensasjon fra markaloven § 5 - parkeringsplass/snuplass Gnr/bnr 105/129 - 

Ringkollveien 

 

19/3794 04.09.2019 DS  494/19 R/TEK/BERLE GNR 250/34 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 250/34 - Holleiaveien 195 
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19/1041 04.09.2019 DS  495/19 R/TEK/HALA GNR 282/4 

Finn Renna  

Bygging av tilbygg til bolig Gnr/bnr 282/4 - Ådalsveien 292 

 

19/3517 04.09.2019 DS  496/19 R/TEK/KARGRA GNR 305/10 

Iver Bye Rosendal  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/10/7 - Knappåsen 

 

18/1821 05.09.2019 DS  497/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/3599 05.09.2019 DS  498/19 R/TEK/HALA GNR 39/97 

Nils Røer Thorsen  

Bygging av garasje og bruksendring Gnr/bnr 39/97 - Alf Westerns gate 13 

 

19/3828 05.09.2019 DS  499/19 R/TEK/KARGRA GNR 38/6, 38/63 

  

Igangsetting av midlertidig anleggsvirksomhet - styrt boring under Storelva 

Hønefoss Gnr/bnr 38/6, 38/63 - Osloveien 1 

 

18/5410 05.09.2019 DS  500/19 R/TEK/KARGRA GNR 87/115 

Joacim Holmen  

Bruksendring Gnr/bnr 87/115 - Kringlemoveien 6 

 

16/5018 05.09.2019 DS  501/19 R/TEK/OLEMOS GNR 265/5 

Malvin Johan Vigdal  

Gamle biler på gårdsbruk Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

19/3894 06.09.2019 DS  502/19 R/TEK/HALA GNR 82/15 

Øystein Smith Aune  

Riving av uthus og bygging av garasje Gnr/bnr 82/15 - Ekornrudveien 9 

 

19/3869 06.09.2019 DS  503/19 R/TEK/INGRIS GNR 102/79 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 102/79 - Borgergrenda 92 

 

19/3885 06.09.2019 DS  504/19 R/TEK/BERLE GNR 29/18 

  

Piperehabilitering - Krokskogen Gnr/bnr 29/18 - Knausen 
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19/3956 09.09.2019 DS  505/19 R/TEK/HALA GNR 86/488 

Johan Eskelund  

Tilbygg Gnr/bnr 86/488 - Slyngveien 1 

 

19/3301 09.09.2019 DS  506/19 R/TEK/KARGRA GNR 273/117 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 273/117 - Høgåsveien 11 

 

19/3964 09.09.2019 DS  507/19 R/TEK/HALA GNR 49/169 

Luan Shala  

Bruksendring Gnr/bnr 49/169 - Vestliveien 13 

 

19/3110 09.09.2019 DS  508/19 R/TEK/KRIGRO GNR 279/114 

Arne Gunnar Foshaugen  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 279/114 - Vestre Ådal 

243 

 

19/3075 10.09.2019 DS  509/19 R/TEK/KARSPI GNR 66/12 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 66/12 - Gardhamar 

 

19/3920 10.09.2019 DS  510/19 R/TEK/BERLE GNR 47/44 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 47/44 - Skogveien 5 

 

19/3445 10.09.2019 DS  511/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/7 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

17/3842 11.09.2019 DS  513/19 R/TEK/HALA GNR 39/58 

  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, påbygg samt tilbygg (carport). Gnr/bnr 

39/58 - Harald Hardrådesgate 6 

 

19/3409 12.09.2019 DS  514/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/7 

  

Oppføring av låve Gnr/bnr 244/7 - Fegriveien 20 

 

19/3988 12.09.2019 DS  515/19 R/TEK/INGRIS GNR 111/7 
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Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgata 8 

 

19/1687 12.09.2019 DS  516/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/188 

Harald Gårdvik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/188 - Mosseveien 1 

 

19/3261 12.09.2019 DS  517/19 R/TEK/AEMYH GNR 293/178 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/178 - Killingtjern - tomt 111 

 

19/3789 13.09.2019 DS  518/19 R/TEK/KRIGRO GNR 102/41 

  

Bygging av tilbygg og endring av fasade Gnr/bnr 102/41 - Borgergrenda 71 

 

19/1703 16.09.2019 DS  519/19 R/TEK/KRIGRO GNR 14/9 

  

Tilbygg Gnr/bnr 14/9 - Stubdalsveien 273 

 

19/4073 16.09.2019 DS  520/19 R/TEK/HALA GNR 317/57 

Arve Nordskog  

Garasje Gnr/bnr 317/57 - Wahlstrøms gate 2 

 

19/3980 17.09.2019 DS  521/19 R/TEK/HALA GNR 38/6 

Statens vegvesen, Vegavd. Buskerud PIM  

Dispensasjon Gnr/bnr 38/6 - Osloveien 1 

 

19/3723 18.09.2019 DS  522/19 R/TEK/ELILUN GNR 50/121 

Nina Svensbråten  

Terrasse Gnr/bnr 50/121 - Ludvig Grønvolds vei 43 

 

19/3725 19.09.2019 DS  523/19 R/TEK/ELILUN GNR 161/5 

Bjørn Erik Jørgensen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 161/5 - Gamle Hallingdalsveien 106 

 

19/350 19.09.2019 DS  524/19 R/TEK/HALA GNR 316/34 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 316/34 - Vesterngata 12 

 

19/3957 19.09.2019 DS  525/19 R/TEK/KARGRA GNR 8721 

Gabriel Gheorghe Ciur  

Tak på terasse Gnr/bnr 87/21 - Rabbaveien 71 A 
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19/3263 20.09.2019 DS  526/19 R/TEK/ELILUN GNR 12/67 

  

Dispensasjon - Tilbygg til garasje Gnr/bnr 12/67 - Gunnerengveien 43 

 

19/4020 23.09.2019 DS  527/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Rive eksisterende og bygge nytt tak over bensinpumper m.m. Gnr/bnr 317/3 - 

Ullerålsgata 2 

 

19/2933 23.09.2019 DS  531/19 R/TEK/ELILUN GNR 102/58 

  

Tomannsbolig med garasjer Gnr/bnr 102/58 - Klekkenveien 

 

19/4152 23.09.2019 DS  532/19 R/TEK/BERLE GNR 244/130 

Kai Tore Braathen  

Oppføring av bod og lager Gnr/bnr 244/130 - Støaveien 73 

 

19/4157 24.09.2019 DS  533/19 R/TEK/HALA GNR 274/122 

  

Etablering av ladestasjoner Gnr/bnr 274/122 - Moseveien 15 

 

19/3870 25.09.2019 DS  534/19 R/TEK/INGPRE GNR 50/337 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/337 - Follumveien 69 

 

19/3211 25.09.2019 DS  535/19 R/TEK/KNUKOL GNR 62/51 

Harald Fagerås  

Driftsbygning/redskapshus og riving av eksisterende uthus Gnr/bnr 62/51 - 

Vemeveien 185 

 

19/4206 25.09.2019 DS  536/19 R/TEK/HALA GNR 273/86 

  

Tilbygg av inngangsparti og garasje som tilbygg til bolig Gnr/bnr 273/86 - 

Damtjernveien 12 

 

19/4021 25.09.2019 DS  537/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/15 - Østbyveien 72 

 

19/4248 25.09.2019 DS  538/19 R/TEK/INGRIS GNR 121/2 
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Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 121/2 - Gamleveien 55 og 57 

 

19/4254 25.09.2019 DS  539/19 R/TEK/ELIPAU GNR 3053/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 3053/1 

 

19/4221 26.09.2019 DS  540/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Virksomhetsskilt Gnr/bnr 317/3 - Ullerålsgata 2-4 

 

19/4256 26.09.2019 DS  541/19 R/TEK/ELIPAU GNR 3053/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 3053/1 

 

19/4205 26.09.2019 DS  542/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/127 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/127 - Tosseviksetermyrene 45 

 

17/4957 26.09.2019 DS  543/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

18/2920 26.09.2019 DS  544/19 R/TEK/KRIGRO GNR 38/88, 38/118, 

44/28 

  

Rammetillatelse - legevakt og ambulansestasjon Gnr/bnr 38/88, 38/118, 44/28 - 

Arnold Dybjords vei 1 

 

19/2105 26.09.2019 DS  545/19 R/TEK/HALA GNR 305/253 

  

Drivstoffanlegg - Valdresporten Gnr/bnr 305/253 - Ådalsveien 1365 

 

19/4176 26.09.2019 DS  546/19 R/TEK/BERLE GNR 87/202 

Max Anders Gösta Nensén  

Bygging av garasje Gnr/bnr 87/202 - Trulserudveien 11 

 

19/4158 26.09.2019 DS  547/19 R/TEK/HALA GNR 38/202 

  

Oppsetting av fasadeskilt Gnr/bnr 38/202 - Hvervenmoen 45 
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19/4286 27.09.2019 DS  548/19 R/TEK/HALA GNR 54/26 

Erik Josephson  

Utvidelse av veranda Gnr/bnr 54/26 - Ve Terrasse 7 

 

19/4281 27.09.2019 DS  549/19 R/TEK/HALA GNR 293/180 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/180 - Killingtjernveien 29 - tomt 117 

 

19/4184 27.09.2019 DS  550/19 R/TEK/BERLE GNR 86/685 

  

Utskifting av stålskorstein Gnr/bnr 86/685 - Hengsleveien 139 

 

19/4209 27.09.2019 DS  551/19 R/TEK/BERLE GNR 275/40 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 275/40 - Oddaveien 5 

 

19/3568 30.09.2019 DS  552/19 R/TEK/OLEMOS GNR 297/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/1,32 - Storsteinmyrveien 10 

 

19/4251 30.09.2019 DS  553/19 R/TEK/BERLE GNR 38/165 

Else Ragnhild Bockmann  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 38/165 - Ståle Kyllingstads vei 11 

 

19/4020 30.09.2019 DS  554/19 R/TEK/HALA GNR 317/3 

  

Rive eksisterende og bygge nytt tak over bensinpumper m.m. Gnr/bnr 317/3 - 

Ullerålsgata 2 

 

19/4191 30.09.2019 DS  555/19 R/TEK/BERLE GNR 318/293 

Trond David Nagy  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/293 - Roald Amundsens gate 5 

 

19/4293 01.10.2019 DS  556/19 R/TEK/HALA GNR 274/434 

  

To lavblokker i 3 etasjer Gnr/bnr 274/434 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4252 01.10.2019 DS  557/19 R/TEK/OLEMOS GNR 282/1, 282/2 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 282/1/2 - Langtangen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4048 01.10.2019 DS  558/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/10 - Østbyveien 100 

 

19/4165 02.10.2019 DS  559/19 R/TEK/HALA GNR 280/8 

  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 280/8 - Vestre Ådal 91 

 

19/4292 02.10.2019 DS  560/19 R/TEK/HALA GNR 303/34 

  

Tilbygg til eksisterens bygning/fabrikk Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 

 

19/3879 03.10.2019 DS  561/19 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1/57 

  

Utslippstillatelse - Vikerfjell Gnr/bnr/fnr 298/1/57 - Veslefjell - Ringerudåsen 

 

19/1884 03.10.2019 DS  562/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/401 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 305/401 - Bautaveien 

 

19/1885 03.10.2019 DS  563/19 R/TEK/KRIGRO GNR 305/396 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 305/396 - Bautaveien 

 

19/4345 03.10.2019 DS  564/19 R/TEK/BERLE GNR 52/4 

Helgerud Skole  

Oppsetting av gapahuk Gnr/bnr 52/4 - Oppenåsen 

 

19/4335 04.10.2019 DS  565/19 R/TEK/HALA GNR 278/129 

  

Oppføring av dobbelgarasje Gnr/bnr 278/129 - Vestre Ådal 286 

 

19/3034 07.10.2019 DS  566/19 R/TEK/ANEWEB GNR 303/20 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 303/20, 303/35, 303/27, 3026/1 - Ådalsveien 1169, 1163 

og Østsideveien 7 

 

19/4214 09.10.2019 DS  567/19 R/TEK/HALA GNR 278/256 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 278/256 - Bjørntjernlia 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4429 09.10.2019 DS  568/19 R/TEK/INGRIS GNR 21/1 

  

Midlertidig utslippstillatelse Gnr/bnr 21/1 

 

19/4088 09.10.2019 DS  569/19 R/TEK/KARGRA GNR 125/5 

Bjørn Hagen  

Dobbel garasje og utestue Gnr/bnr 125/5 - Åsterudbakken 3 

 

19/4414 09.10.2019 DS  570/19 R/TEK/ANEWEB GNR 50/337 

Fmv 69 AS  

Midlertidig driftslokale Gnr/bnr 50/337- Follummoveien 69 

 

19/2569 11.10.2019 DS  571/19 R/TEK/HALA GNR 87/538, 87/540 

  

Tennishall Gnr/bnr 87/538, 87/540 - Tyrimyrveien 5 

 

19/4480 11.10.2019 DS  572/19 R/TEK/BERLE GNR 34/7 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 34/7 - Hadelandsveien 190 

 

19/4453 14.10.2019 DS  573/19 R/TEK/KARGRA GNR 45/302 

Grethe Stensland  

Bruksendring Gnr/bnr 45/302 - Vinterroveien 13 B 

 

16/5666 14.10.2019 DS  574/19 R/TEK/HALA GNR 102/46 

  

13 Eneboliger - Tre 4-mannsboliger - Klekkenhagen Gnr/bnr 102/46 - 

Klekkenveien 

 

18/4202 14.10.2019 DS  575/19 R/TEK/ELILUN GNR 244/444 

  

Oppføring av enebolig med utleieenhet Gnr/bnr 244/444 - Vikersundveien 144 

 

19/4270 15.10.2019 DS  577/19 R/TEK/KARGRA GNR 316/128 

Knut Reinhart Bråthen  

Bruksendring Gnr/bnr 316/128 - Nansenveien 15 

 

16/5488 16.10.2019 DS  578/19 R/TEK/HALA GNR 102/80 

  

Tilbygg veranda og ark Gnr/bnr  102/80 - Borgergrenda 63 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4582 16.10.2019 DS  579/19 R/TEK/HALA GNR 274/419 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 274/419 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4527 16.10.2019 DS  580/19 R/TEK/KARGRA GNR 317/122 

Rikke Alvilde Kristensen  

Bruksendring Gnr/bnr 317/122 - Bekkegata 14 

 

19/4399 17.10.2019 DS  581/19 R/TEK/HALA GNR 87/277 

  

Bolig Gnr/bnr 87/277 - Harald Hårfagres vei 32 

 

19/4488 17.10.2019 DS  582/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/263 

Jan Gulbrandsen  

Innbygging av terrasse Gnr/bnr 318/263 - Oscarsgate 37 

 

19/2647 18.10.2019 DS  584/19 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

19/4484 18.10.2019 DS  585/19 R/TEK/BERLE GNR 271/8 

  

Delvis takoverbygg og rehabilitering av terrasse Gnr/bnr 271/8 - Hensmoen 

 

19/4579 18.10.2019 DS  586/19 R/TEK/HALA GNR 244/466 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 244/466 - Øvre Fegrihellinga 22 

 

18/1821 21.10.2019 DS  587/19 R/TEK/ELILUN GNR 317/184 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/184, 317/186, 317/187 - Hønengata 40 - 

42 - 44 

 

19/4592 21.10.2019 DS  589/19 R/TEK/HALA GNR 134/140 

  

Oppføring av enebolig og garasjeplassering Gnr/bnr 134/140 - Hvalsveien 

 

19/2620 21.10.2019 DS  590/19 R/TEK/INGPRE GNR 102/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 102/2 - Klekken gartneri 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

17/4957 22.10.2019 DS  591/19 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

19/4497 22.10.2019 DS  592/19 R/TEK/ANEWEB GNR 274/302 

Per Tormod Hallum  

Bruksendring Gnr/bnr 274/302 - Åsliveien 9 

 

16/4033 22.10.2019 DS  593/19 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

19/4649 22.10.2019 DS  594/19 R/TEK/HALA GNR 3000/1 

  

VA-sanering Gnr/bnr 3000/1 - Ringeriksgata og Schjongs gate 

 

19/4618 22.10.2019 DS  595/19 R/TEK/BERLE GNR 279/48 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/48 - Vestre Ådal 103 

 

19/4618 22.10.2019 DS  596/19 R/TEK/BERLE GNR 279/48 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 279/48 - Vestre Ådal 103 

 

19/4620 23.10.2019 DS  597/19 R/TEK/BERLE GNR 3/73 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 3/73 - Norderhovsveien 33 

 

15/9051 23.10.2019 DS  598/19 R/TEK/MATHOG PLN 414 

  

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata  

 

19/335 24.10.2019 DS  599/19 R/TEK/HALA GNR 111/7 

  

Enebolig og garasje Gnr/bnr 111/7 - Vesetrudgate 8 

 

19/4641 24.10.2019 DS  601/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/184 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/184 - Killingtjernveien 26 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4731 25.10.2019 DS  604/19 R/TEK/ELILUN GNR 262/22 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 262/22 

 

19/4257 25.10.2019 DS  605/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/63 

  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/63 

 

19/4292 25.10.2019 DS  606/19 R/TEK/HALA GNR 303/34 

  

Tilbygg til eksisterens bygning/fabrikk Gnr/bnr 303/34 - Østsideveien 33 

 

19/2298 25.10.2019 DS  607/19 R/TEK/KARSPI GNR 255/108 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/108, 255/21, 255/55 - Haga Bru 76, 78 og 

fritidsbolig 

 

19/3788 28.10.2019 DS  608/19 R/TEK/ELILUN GNR 275/54 

Marit Høgalmen Uppstad  

Dispensasjon Gnr/bnr 275/54 

 

19/4153 28.10.2019 DS  609/19 R/TEK/HALA GNR 132/213 

  

Oppføring av terrengmur Gnr/bnr 132/213 - Loveien 47 B 

 

19/4645 30.10.2019 DS  610/19 R/TEK/OLEMOS GNR 293/89 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/89 - Skarrudveien 85 

 

19/3100 30.10.2019 DS  611/19 R/TEK/KARSPI GNR 85/7 

  

Utslippstilatelse Gnr/bnr 85/7 - Askveien 312 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 11.11.2019 00:00:00-11.11.2019 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

18/548-49 15.08.2019 R/TEK/KARGRA L70 &59 

26240/19 Robert Sundby 

Overtredelsesgebyr Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

18/548-50 15.08.2019 R/TEK/KARGRA L70 &59 

26244/19 Kai Arne Ramsland 

Overtredelsesgebyr Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

14/957-73 23.08.2019 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

36134/19  

Orientering til HMA - spørsmål fra Anders Braaten Gjenoppbygging etter 

brann, avløpsanlegg, forurenset grunn, midlertidig lagring av masser - 

Bergland Sokna 

 

15/7430-47 30.08.2019 R/TEK/KRIGRO GNR 278/165 

38541/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Kopi av brev - Fylkesmannens svar på begjæring om omgjøring Gnr/bnr 

278/165 - Vestre Ådal 

 

15/7430-48 30.08.2019 R/TEK/KRIGRO GNR 278/165 

38551/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Fylkesmannens vedtak - pålegg og tvangsmulkt Gnr/bnr 278/165 - Vestre 

Ådal 

 

18/2575-63 02.10.2019 R/TEK/KARGRA GNR 318/429 

43871/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Opphever kommunens vedtak Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

17/2721-101 18.10.2019 R/TEK/HANWIL PLN 436 

46577/19 Parter 

Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605 436 Lamoen - utvidet 

grusuttak  



 

 

19/2116-9 23.10.2019 R/TEK/ELILUN K11 &58 

47104/19  

Status - Områdetilsyn i strandsonen Haga Bru 

 

16/5628-161 01.11.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 29/5 

48535/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avvisning av klage - pløying 

av veitrase Gnr/bnr 29/1 med flere 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Kai Arne Ramsland          

Loveien 28 

 

3514 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 291/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-50 26244/19 L70 &59  14.08.2019 

 
 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 

 
 

Vedtak: 
Kai Arne Ramsland ilegges et overtredelsesgebyr på kr 10 000 for uaktsomt 

overtredelse av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 og tillatelse gitt i 

delegasjonssak 195/09 datert 07.05.09, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og 

bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2 og 

bokstav c, punkt 2.  

Oppfyllelsesfristen er 20.09.2019, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd. Faktura ettersendes. 

 
 

Saken gjelder: 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en 

tomannsbolig på eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 

31 Haldenjordet, A. Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: «Bebyggelsen skal være 

åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en garasje.»  

 

I punkt 4 står det blant annet:  

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.»  

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert:  

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 

enheter ville vært det. Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig 

gesimshøyde som er i samsvar med punkt 4. Når det gjelder utnyttingsgraden vil 

denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for overskridelsen og som særlige 

grunner opplyses følgende:  
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BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 

m² stor terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse 

istedenfor utearealer på bakkenivå.  

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er 

nødvendig. Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det 

tilregnelig og føre opp omsøkte bolig på eiendommen, men under visse 

forutsetninger som er nevnt i rapport fra Multiconsult.  

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er 

opplyst. Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i 

kommuneplanens § 1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet 

foran oppramsingen, og vi mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon  

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi 

dispensasjon.  

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.»  

 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som 

firemannsbolig. Eierne av eiendommen ble tilskrevet, og det ble raskt opprettet 

kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OCF Prosjekt AS (ansvarlig søker for søknad om endring til 

firemannsbolig) deltok og ett hvor også eierne deltok i tillegg til ansvarlig søker. 

Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for etablering av 

firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18.  

 

I delegasjonssak nr. 287/18 datert 05.07.18 ble bruksendring fra tomannsbolig til 

firemannsbolig godkjent etter vedtak i møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 28.06.18 i sak 50/18. 

 

I brev datert 31.10.18 ga bygningsmyndigheten tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og 

Robert Sundby, forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr fordi boligen på 

eiendom gnr/bnr 87/568 ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent.  

I en felles uttalelse fra tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og Robert Sundby, kommer 

det fram at de ønsket utleiehybler i kjelleren, og fjernet trappene for å utnytte 

rommene bedre. De forklarer at de ikke visste at det var søknadspliktig å etablere ny 

boenhet i kjelleretasjen. Videre mener de det er urimelig at de skal ilegges 

overtredelsesgebyr når de har innrømmet feil og rettet opp.  

 

Begrunnelse for ileggelse av overtredelsesgebyr: 

Overtredelsesgebyr kan kun ilegges dersom overtredelsen er ”forsettlig eller 

uaktsom”, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst 

eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-

2008) s. 355 at ”aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å 

konstatere om en av bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av 

tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å 

være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.”  
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Bygningsmyndighetene er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er 

uaktsom fordi boligen ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent, og fordi 

tiltakshaverne burde ha skjønt at etablering av nye boenheter er søknadspliktige. Det 

var gitt tillatelse til oppføring av tomannsbolig i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. I tillatelsen er det presisert at mer enn to boenheter ville vært i strid med 

reguleringsplanen for området. Vi er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle 

er uaktsom fordi dere har etablert to nye boenheter uten å innhente nødvendig 

tillatelse på forhånd. Det ville vært enkelt å undersøke om tiltaket er søknadspliktig, 

ved enten å undersøke reglene eller ta kontakt med byggesaksavdelingen, direkte 

med saksbehandler eller vår byggesaksvakt. 

 

Vi ser alvorlig på at boenhetene er etablert uten tilstrekkelig tillatelse fordi dette 

kunne ha medført fare for de som har bodd og oppholdt seg i bygningen. 

Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Forholdet er i strid med pbl. § 20-2, og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. Ulovlig etablering og bruk av nye boenheter ilegges overtredelsesgebyr jf. 

pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-

1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, punkt 2. 

 

Størrelse på gebyret 

Beløpets størrelse beror på en rimelighetsvurdering, og kommunen kan legge vekt 

på momentene i SAK 10 § 16-2. 

 

 Bruk av leilighet uten nødvendig tillatelse til varig bruksendring 

Bygningsmyndigheten ilegger Kai Arne Ramsland gebyr fordi han har latt bruke en 

leilighet uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig bruksendring, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2.  

 

Den ulovlige bruken kunne ha ført til fare for personskade fordi leilighetene ikke var 

godkjente som egne boenheter. Det er særlige tekniske krav som trer inn når man 

etablerer en egen boenhet. Søknadsbehandlingen og godkjenningen i en slik sak, er 

viktig som en kontroll av at disse forholdene er tatt hensyn til i prosjektering og 

utførelse. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte 

leiligheter. Det er formildende at arealene som ble tatt i bruk var godkjent som 

oppholdsrom.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved manglende tillatelse. 

Gebyret er satt til kr 5000. 

 

 Utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

Bygningsmyndigheten ilegger Kai Arne Ramsland gebyr fordi han har utført tiltak 

som er i strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven § 

20-1, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav c, punkt 2.  

 

Etablering av ny boenhet er søknadspliktig. Opprinnelig godkjenning gjaldt en 

tomannsbolig, og fordi antall boenheter ble tatt opp i den opprinnelige godkjenningen 
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av tomannsboligen, burde dere ha vært kjent med at det å etablere flere boenheter 

var i strid med plan og et søknadspliktig tiltak. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og 

hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Det at dere har vist stor vilje til å rette opp forholdet når det ble påpekt er tatt med i 

vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved større avvik fra krav i lov 

og/eller tillatelse. Gebyret er satt til kr 5000.  

 

Totalsum overtredelsesgebyr: kr 10 000 

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eiers / tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, 

herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.  

 

Vurderingen av om det skal bli gitt et overtredelsesgebyr er gjort uavhengig av at 

dere har søkt og fått tillatelse til firemannsbolig i ettertid. Overtredelsesgebyr er en 

etterfølgende negativ reaksjon på brudd på plan- og bygningsloven.  

 

Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag 

for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.  

 

 
 

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 for byggesak 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 
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Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Robert Sundby          

Liaveien 6 

 

3525 HALLINGBY 

 

Delegasjonssak nr: 290/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/548-49 26240/19 L70 &59  14.08.19 

 

 

Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr 

Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 

 
 

Vedtak: 
Robert Sundby ilegges et overtredelsesgebyr på kr 10 000 for uaktsomt overtredelse 

av plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-2 og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 

datert 07.05.09, jf. pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, 

punkt 2.  

Oppfyllelsesfristen er 20.09.2019, jf. pbl. § 32-8 fjerde ledd. Faktura ettersendes. 

 
 

Saken gjelder: 

I delegasjonssak nr. 195/09 datert 07.05.09 ble det godkjent oppføring av en 

tomannsbolig på eiendom gnr/bnr 87/568. Eiendommen omfattes av reguleringsplan 

31 Haldenjordet, A. Boligstrøk.  

 

I underpunkt 1 i reguleringsbestemmelsene, står det at: «Bebyggelsen skal være 

åpen med våningshus på ikke over to fulle etasjer og uthus i en garasje.»  

 

I punkt 4 står det blant annet:  

«Bygningens grunnareal skal ikke overstige 18 % av tomtens nettoareal.»  

I godkjenningen datert 07.05.09 er disse punktene kommentert:  

«Vi antar at to-mannsbolig ikke er i strid med ”åpen bebyggelse”, men at mer enn 2 

enheter ville vært det. Gesimshøyden på omsøkte bolig har en gjennomsnittlig 

gesimshøyde som er i samsvar med punkt 4. Når det gjelder utnyttingsgraden vil 

denne bli 25%. Det søkes om dispensasjon for overskridelsen og som særlige 

grunner opplyses følgende:  
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BYA søkes økt fra 18 % til 25 %. Økningen skyldes at 72 m² garasje/parkering og 59 

m² stor terrasse er medtatt. Tomtas beskaffenhet gjør det naturlig å ha stor terrasse 

istedenfor utearealer på bakkenivå.  

Boligen skal plasseres i forholdsvis bratt terreng slik at grunnundersøkelser er 

nødvendig. Grunnundersøkelser er foretatt av Multiconsult 16.01.08 og funnet det 

tilregnelig og føre opp omsøkte bolig på eiendommen, men under visse 

forutsetninger som er nevnt i rapport fra Multiconsult.  

 

Som nevnt ovenfor er det søkt om dispensasjon og særlige grunner for tiltaket er 

opplyst. Hadde reguleringsplan nr. 31 vært en av de gamle planene som er nevnt i 

kommuneplanens § 1.1.2, ville maks BYA vært 25 %. I § 1.1.2 står det blant annet 

foran oppramsingen, og vi mener at dette gir særlige grunner til dispensasjon  

Etter en helhetsvurdering finner vi at det foreligger særlige grunner til å gi 

dispensasjon.  

Tiltaket er av lokal karakter slik at saken ikke er oversendt fylkesmannen til uttalelse.»  

 

Kommunen fikk 06.02.18 brev, fra en som ønsker å være anonym, om at en godkjent 

tomannsbolig i Rabbaveien 74, gnr/bnr 87/568, var bygget og ble brukt som 

firemannsbolig. Eierne av eiendommen ble tilskrevet, og det ble raskt opprettet 

kontakt. Det ble gjennomført to møter med byggesaksavdelingen, ett hvor Ole 

Christian Fjeldstad fra OCF Prosjekt AS (ansvarlig søker for søknad om endring til 

firemannsbolig) deltok og ett hvor også eierne deltok i tillegg til ansvarlig søker. 

Søknad om endring av gitt tillatelse og søknad om dispensasjon for etablering av 

firemannsbolig og ytterligere overskridelse av utnytting av tomten, ble mottatt 

14.05.18. Kommunen mottok tilleggsinformasjon 16.05.18.  

 

I delegasjonssak nr. 287/18 datert 05.07.18 ble bruksendring fra tomannsbolig til 

firemannsbolig godkjent etter vedtak i møte i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 28.06.18 i sak 50/18. 

 

I brev datert 31.10.18 ga bygningsmyndigheten tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og 

Robert Sundby, forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr fordi boligen på 

eiendom gnr/bnr 87/568 ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent.  

I en felles uttalelse fra tiltakshaverne, Kai A. Ramsland og Robert Sundby, kommer 

det fram at de ønsket utleiehybler i kjelleren, og fjernet trappene for å utnytte 

rommene bedre. De forklarer at de ikke visste at det var søknadspliktig å etablere ny 

boenhet i kjelleretasjen. Videre mener de det er urimelig at de skal ilegges 

overtredelsesgebyr når de har innrømmet feil og rettet opp.  

 

Begrunnelse for ileggelse av overtredelsesgebyr: 

Overtredelsesgebyr kan kun ilegges dersom overtredelsen er ”forsettlig eller 

uaktsom”, jf. pbl. § 32-8 første ledd. Med dette menes at den ansvarlige må ha visst 

eller burde ha visst at handlingen var ulovlig. Det følger av Ot. prp. nr. 45 (2007-

2008) s. 355 at ”aktsomhetsnormen bør være streng. Det vil normalt være lett å 

konstatere om en av bestemmelsene i loven eller forskriften er overtrådt. Utførelse av 

tiltak i strid med reglene i plan- og bygningsloven vil som oftest kunne konstateres å 

være uaktsom uten en vanskelig vurdering av skyldspørsmålet.”  
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Bygningsmyndighetene er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle er 

uaktsom fordi boligen ble omgjort og tatt i bruk annerledes enn godkjent, og fordi 

tiltakshaverne burde ha skjønt at etablering av nye boenheter er søknadspliktige. Det 

var gitt tillatelse til oppføring av tomannsbolig i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. I tillatelsen er det presisert at mer enn to boenheter ville vært i strid med 

reguleringsplanen for området. Vi er av den oppfatning at overtredelsen i dette tilfelle 

er uaktsom fordi dere har etablert to nye boenheter uten å innhente nødvendig 

tillatelse på forhånd. Det ville vært enkelt å undersøke om tiltaket er søknadspliktig, 

ved enten å undersøke reglene eller ta kontakt med byggesaksavdelingen, direkte 

med saksbehandler eller vår byggesaksvakt. 

 

Vi ser alvorlig på at boenhetene er etablert uten tilstrekkelig tillatelse fordi dette 

kunne ha medført fare for de som har bodd og oppholdt seg i bygningen. 

Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Forholdet er i strid med pbl. § 20-2, og tillatelse gitt i delegasjonssak 195/09 datert 

07.05.09. Ulovlig etablering og bruk av nye boenheter ilegges overtredelsesgebyr jf. 

pbl. § 32-8 første ledd bokstav a og bokstav d, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 16-

1 første ledd bokstav b, punkt 2 og bokstav c, punkt 2. 

 

Størrelse på gebyret 

Beløpets størrelse beror på en rimelighetsvurdering, og kommunen kan legge vekt 

på momentene i SAK 10 § 16-2. 

 

 Bruk av leilighet uten nødvendig tillatelse til varig bruksendring 

Bygningsmyndigheten ilegger Robert Sundby gebyr fordi han har latt bruke en 

leilighet uten at det foreligger nødvendig tillatelse til varig bruksendring, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav b, punkt 2.  

 

Den ulovlige bruken kunne ha ført til fare for personskade fordi leilighetene ikke var 

godkjente som egne boenheter. Det er særlige tekniske krav som trer inn når man 

etablerer en egen boenhet. Søknadsbehandlingen og godkjenningen i en slik sak, er 

viktig som en kontroll av at disse forholdene er tatt hensyn til i prosjektering og 

utførelse. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og hatt inntekter, på ulovlig etablerte 

leiligheter. Det er formildende at arealene som ble tatt i bruk var godkjent som 

oppholdsrom.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved manglende tillatelse. 

Gebyret er satt til kr 5000. 

 

 Utført tiltak i strid med plan- og bygningslovgivningen 

Bygningsmyndigheten ilegger Robert Sundby gebyr fordi han har utført tiltak som er i 

strid med bestemmelser gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-1, jf. 

byggesaksforskriften (SAK10) § 16-1 første ledd bokstav c, punkt 2.  

 

Etablering av ny boenhet er søknadspliktig. Opprinnelig godkjenning gjaldt en 

tomannsbolig, og fordi antall boenheter ble tatt opp i den opprinnelige godkjenningen 
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av tomannsboligen, burde dere ha vært kjent med at det å etablere flere boenheter 

var i strid med plan og et søknadspliktig tiltak. Tiltakshaverne har i flere år leid ut, og 

hatt inntekter, på ulovlig etablerte leiligheter. 

 

Det at dere har vist stor vilje til å rette opp forholdet når det ble påpekt er tatt med i 

vurderingen av overtredelsesgebyrets størrelse.  

 

Det kan ilegges overtredelsesgebyr til inntil kr 25 000 ved større avvik fra krav i lov 

og/eller tillatelse. Gebyret er satt til kr 5000.  

 

Totalsum overtredelsesgebyr: kr 10 000 

 

Andre opplysninger:  

Det er i utgangspunktet eiers / tiltakshavers ansvar at plan- og bygningsloven, 

herunder tidligere gitte tillatelser, overholdes.  

 

Vurderingen av om det skal bli gitt et overtredelsesgebyr er gjort uavhengig av at 

dere har søkt og fått tillatelse til firemannsbolig i ettertid. Overtredelsesgebyr er en 

etterfølgende negativ reaksjon på brudd på plan- og bygningsloven.  

 

Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag 

for utlegg etter pbl § 32-8 siste ledd.  

 

 
 

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 for byggesak 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hilde Brørby Fivelsdal / Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra:  Byggesaksavdelingen 

   

Kopi:   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
14/957-73 36134/19 GNR 163/10,14,15,22 19.08.2019 

 

Orientering til HMA - spørsmål fra Anders Braaten  

Gjenoppbygging etter brann, avløpsanlegg, forurenset grunn, midlertidig 

lagring av masser - Bergland Sokna 

 

Viser til epost fra Anders Braaten mottatt 14.august: 

 
Fra: Anders Braaten <anders.braaten@haukedalen.no>  
Dato: 14.08.2019 16:17 (GMT+00:00)  
Til: sek@ringerike.kommune.no, Arnfinn Baksvær <Arnfinn.Baksvaer@glitreenergi.no>  
Ko: Marit Simensen <Marit.Simensen@ringerike.kommune.no>  
Emne: Bergland hotell  
  
Hei! 
Til neste møte i HMA 19. august ønsker jeg en orientering om status i kommunens oppfølging av 
Bergland-saken. 
Situasjonen pt er at byggetillatelsen har falt automatisk bort i og med det ikke har vært byggeaktivitet 
de siste tre år. Formelt sett er det vel da ikke lenger en byggeplass og sikring av eiendommen må 
vurderes på nytt i lys av dette. 
Det er derfor ønskelig å få en konkret vurdering av kommunens virkemidler for videre oppfølging av 
Bergland-saken etter plan- og bygningsloven. 
Mvh 
Anders Braaten 
 
 

Kommunens oppfølging av Bergland-saken. 
Berglandsaken består av flere saker som har forskjellige saksbehandlere. 
 
Saknr. 14/957 – Byggesak gjenoppbygging 

Sluttrapport etter opprydding av forurenset grunn: 
Vedtak om tvangsmulkt – månedsmulkt på kr 15 000,- ble fattet 12.7.18. 
Månedsmulkt på kr 15 000,- har løpt siden 01.09.2018.  
 
Til orientering tilfaller tvangsmulkter gitt etter forurensningsloven staten.  
 
I epost til kommunen den 3.9.18 fremmet Befa (Tiltakhaver) utsettelse av tvangsmulkt til det avklart 
forhåpentlig i løpet av september 2018.  



 

Kommunen svarte Befa 5.9.18 at vi ikke kan gi utsatt frist når kravet var oversendt Statens 
Innkrevingssentral. I tillegg hadde klagefristen gått ut. Tvangsmulkten stopper så raskt vi mottar 
dokumentasjon på sluttrapport.  
 
I e-post til saksbehandler 29.5.19, skriver Jan Martin Opsahl (Befa): 
«Hei, jeg viser til tidligere mail vedr. sluttrapport av forurenset masse etter brann. Vi har tatt 5 nye 
prøver av massene i uke 20 i samme forhold som tidligere gjort fra Asplan-Viak. Prøvene er sendt inn 
til Eurofins Environment Testing Norway AS og vi regner med å ha svar tilbake i uke 22/23. 
Vi vil umiddelbart oversende resultater til dere slik at det blir utferdiget en sluttrapport. 
Håper dette er tilfredsstillende og vil holde dere underrettet». 
 
Vi etterspurte analysesvar og sluttrapport i e-post 19.6.19. På grunn av virusangrep hos Eurofins, 
hadde de ikke mottatt svar på analysene. 
 
Vi har ikke fått svar på vår siste e-post av 20.6.19, med spørsmål om når analyseresultatene og 
sluttrapport kan forventes mottatt. 
 
Pr i dag 19.august er det ikke innbetalt noe tvangsmulkt i saken. 

Vi vil fortsette å purre på analyseresultatene og sluttrapport. 
 
 
Saknr. 19/903-3 - Informasjon til grunneier om registrering i databasen Grunnforurensning 
Brev til Befa As og Jan Martin Opsahl den 1.4.19. Vi informerte om at vi hadde registrert informasjon 
på eiendommen om forurenset grunn i databasen Grunnforurensning. Sluttrapport/dokumentasjon 
etter opprydning av forurenset grunn er ikke mottatt. Det betyr at tomten blir liggende i databasen for 
grunnforurensning med påvirkningsgrad «X - Mistanke om forurensning», inntil det foreligger 
dokumentasjon. Det skal sendes inn en ny tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før det kan 
gjennomføres terrenginngrep på eiendommen. 
 
 
Saknr. 14/957 – Byggesak gjenoppbygging 

Sikring av byggeplass:  
Viser til vår redegjørelse til møtet 3. desember 2018.  
«Byggesaksavdelingen befarte plassen 23.mai, og beskrev dette i notat til HMA referert i møte 
28.06.2018. Byggesaksavdelingen vurderte da at plassen var sikret tilsvarende som ved befaring i 
januar. Det har siden ikke vært noe kontakt med tiltakshaver eller ansvarlig søker i saken. Det er ikke 
mottatt noen meldinger om uønsket aktivitet eller hendelser på plassen hverken fra hjemmelshaver 
eller naboer.  
… 
Byggesaksavdelingen kontaktet tiltakshaver Befa AS v /Jan M Opsahl på telefon fredag 30.nov.  
Han opplyste at de er mye plaget med innbrudd og tyverier, låser blir brutt opp, og gjerder blir klippet. 
Sist uke ble en konteiner borte.  
De har en lokal kontaktperson som ser til eiendommen ved anledning og behov. Han setter gjerder på 
plass og stenger porter og dører ved behov etter innbrudd.  
Pr d.d har de ingen planer om videre fremdrift i byggearbeidene.» 
 
Det er ikke mottatt meldinger om uønsket aktivitet eller hendelser på plassen siden siste 

redegjørelse i desember.  
 
 
Avløpsanlegg:  
Viser til vår redegjørelse til møtet 3. desember 2018: 
Saken om det midlertidige avløpsanlegget for brakkeriggen på Bergland har også blitt tatt opp i 
tidligere HMA-møter i 2017 og 2018. Det ble da rettet spørsmål om avløpet var forskriftsmessig og om 
det forelå utslippstillatelse.  
Forurensningsmyndigheten fattet 12.12.17 vedtak om pålegg om å tømme avløpstanken og sende inn 
dokumentasjon på at vann- og avløpsledninger var frakoblet. 12.3.18 mottok Kommunen komplett 
dokumentasjon på dette, og saken ble avsluttet. 
 



 

Annet 
Tiltakshaver har i september 2018 opplyst at de har fremmet spørsmål om kommunen har interesse 
for en overtagelse av eiendommen. 
Byggesaksavdelingen behandler ikke denne forespørselen. 
Spørsmål om kommunal overtakelse må rettes til Eiendomsforvaltningen. 
 

 
 

 

Kommunens virkemidler for videre oppfølging 
 
Etter plan- og bygningsloven er det de samme kravene til sikring av eiendom både mens det er en 
byggetomt og i tiden etterpå. Eier, eller den ansvarlige, plikter i begge tilfeller å sørge for at 
byggverket ikke fører til fare for skade på personer, eiendommer eller miljøet. Det er derfor ikke noen 
særlige krav til sikring som må vurderes på nytt hvis byggetillatelsen ikke lenger er gyldig. 
 
Bortfall av tillatelse Pbl. § 21-9 «Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller 
tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder 
tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.» 
 
Det at byggetillatelsen ikke lenger er gyldig, betyr at man må søke ny byggetillatelse for å gjøre 
arbeider på eiendommen. Dette gjelder både for riving og videre bygging. Dersom kommunen mener 
det er hensiktsmessig å pålegge riving av bebyggelsen på eiendommen, må man skille mellom den 
delen som er bygget opp igjen etter brannen, og den delen som sto igjen etter brannen. Kommunen 
har ingen aktuelle virkemidler for å pålegge ferdigstillelse. Pålegg om riving vil bare være et 
hensiktsmessig virkemiddel der den ansvarlige har gjennomføringsevne til å oppfylle pålegget. 
 
Riving av byggetiltaket (den delen som har blitt bygget opp igjen etter brannen) Pbl. § 21-9 
Der et byggetiltak er innstilt i mer enn 2 år, kan kommunen forlange at tiltaket helt skal fjernes og 
grunnen ryddes. «Tiltaket» vil her være gjenoppbyggingen. Det vil si at bestemmelsen kan brukes for 
å kreve fjernet de endringene som er gjort på eiendommen etter at eksisterende bygningsmasse 
brant. Bestemmelsen kan ikke brukes for å kreve at de delene av bebyggelsen som sto igjen etter 
brann, fjernes.  
 
Riving av bebyggelsen som sto igjen etter brannen - Pbl. § 31-5 
Dersom kommunen mener at bygningen ikke kan settes i stand uten hovedombygging, kan 
kommunen kreve at byggverket blir fjernet og tomten ryddes dersom hovedombyggingen ikke 
gjennomføres innen en rimelig frist som kommunen setter. Pålegg om riving av eksisterende 
bebyggelse mot eierens vilje er et så inngripende tiltak at det bør brukes med varsomhet, og normalt 
bare etter grundig utredning av alternativer til riving. 
 
 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
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1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
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  Vår dato:  Vår ref: 

  30.08.2019  2019/26019 
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 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Vilde Midthjell Teigen, 69 24 75 52 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannens vedtak - Ringerike kommune - gbnr 278/165 - Vestre Ådal – 
pålegg om retting og tvangsmulkt 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 10.04.2019. 

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage over kommunens pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt i forbindelse med 
avslag på søknad om dispensasjon for husvogn og bod.  
 
Administrasjonen i Ringerike kommune fattet vedtak om pålegg om retting og vedtak om 
tvangsmulkt, datert 21.02.2019. Kommen ga pålegg om retting jf. plan- og bygningsloven § 32-3 med 
frist for å fjerne husvogn og utebod med tilhørende fundament innen 1. juli 2019. Hvis fristen i 
pålegget ikke overholdes, vil det bli ilagt tvangsmulkt jf. plan- og bygningsloven § 32-5. 
Tvangsmulktens størrelse ble satt til kr. 500,- per virkedag som løper etter fristens utløp uten at 
pålegget etterkommes.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Jonny Angell, på vegne av tiltakshaver, i brev datert 04.03.2019.  
 
Klagen ble behandlet i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte 08.04.2019 sak 31/19. 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kunne ikke se at det hadde fremkommet vesentlig nye 
opplysninger, og opprettholdt tidligere vedtak. Saken ble derfor oversendt til Fylkesmannen for 
endelig avgjørelse.  
 
Etter e-post fra tiltakshavers advokat datert 24.06.2019 har kommunen i brev datert 26.06.2019 gitt 
utsatt frist for gjennomføring av pålegget til 01.09.2019. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven § 1-9 til Fylkesmannen.  
 

Kommunens vedtak av 21.02.2019 i sak  96/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Eiendommen ligger i et uregulert område. Området er i kommuneplanens arealdel (2007-2019) 
vedtatt 30.08.07, avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) samt reindrift jf. plan- og 
bygningsloven § 11-7 nr. 5.  
 
Tiltakshavers advokat anfører i klagen at kommunens håndtering av ileggelse av pålegg om retting 
og tvangsmulkt er i strid med rekkefølgebestemmelsene. Det kreves at Ringerike kommune 
tilbakekaller sitt vedtak og innretter sin saksbehandling etter at Fylkesmannens avgjørelse foreligger.  
 
Det er uklart hvilke rekkefølgebestemmelser klager viser til. Fylkesmannen tolker klagers anførsler 
slik at kommunen ikke kunne fatte pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt før saken var 
ferdigbehandlet hos Fylkesmannen da dette strider med saksgangen.  
 
Som påpekt av kommunen er det hverken i plan- og bygningsloven eller forvaltningsloven satt 
begrensninger mot å fatte vedtak om pålegg om retting og tvangsmulkt i saker der vedtaket er 
påklaget.  
 
Fylkesmannen fattet endelig vedtak i sak vedrørende dispensasjon for husvogn og bod den 
11.06.2019, hvor vi stadfestet kommunen vedtak av 04.12.2018 i sak 92/18. Vedtaket var endelig og 
kunne ikke påklages videre jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
Fylkesmannen mottok den 13.06.2019 en omgjøringsbegjæring, datert 07.06.2019, på vårt vedtak av 
11.06.2019. Denne er nå ferdig behandlet, og det fremgår av vårt brev av 30.08.2019 at 
Fylkesmannen ikke tar omgjøringsanmodningen til følge.   
 
Kommunens hjemmel for å ilegge pålegg om retting følger av plan- og bygningsloven § 32-3 første 
ledd:  
 

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndighetene gi den ansvarlige pålegg om retting av det ulovlige forhold, opphør 
av bruk og forbud mot fortsatt virksomhet, samt stansing av arbeid.» 

 
Hverken kommunen eller Fylkesmannen har innvilget dispensasjon i dette tilfellet, og tiltaket er 
dermed i strid med bestemmelse gitt i medhold av lov jf. plan- og bygningsloven § 12-4 annet ledd. 
Vilkåret for å ilegge tiltakshaver pålegg om retting er derfor oppfylt.  
 
Kommunens hjemmel for fastsetting av tvangsmulkt følger av plan- og bygningsloven § 32-5 første 
ledd: 
 

«Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan plan- og 
bygningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en 
særskilt frist. Tvangsmulkt fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra 
fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det 
gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt.» 

 
Tvangsmulkten er satt til kr. 500,- for hver virkedag som går etter fristen for å oppfylle pålegget er 
ute. Fristen var opprinnelig satt til 1. juli 2019, men ble i brev av 26.06.2019 utsatt til 01.09.2019. 
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Forvaltningens reaksjoner og sanksjoner skal stå i forhold til det mål som søkes oppnådd jf. plan- og 
bygningsloven § 32-10 første ledd første punktum. Fylkesmannen anser at tvangsmulktens beløp i 
seg selv er rimelig og står i forhold til det mål som søkes oppnådd.  
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 21.02.2019 i sak 96/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ellen Margrethe Biribakken Tennesveien 284 9050 STORSTEINNES 
Gro Myrvang Rørvik Vestre Ådal 307 3516 HØNEFOSS 
Thomas Rytter Bull Vestre Ådal 303 3516 HØNEFOSS 
Advokatselskapet Angell AS Postboks 488 9255 TROMSØ 

 
 



       
       
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: 

  30.08.2019  2019/13914 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  07.06.2019   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Vilde Midthjell Teigen, 69 24 75 52 
  
 
 
  

Advokatselskapet Angell AS 
Postboks 488 
9255 TROMSØ 
 
 

  
 

Fylkesmannens svar på begjæring om omgjøring – Ringerike kommune - 
Vestre Ådal - gbnr. 278/165 

 
Vi viser til deres oversendelse datert 07.06.2019.  

 
Sakens bakgrunn  
Fylkesmannen viser til deres brev, datert 07.06.2019, hvor dere anmoder Fylkesmannen om å 
omgjøre vårt vedtak datert 04.06.2019. Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med saken, og 
gir derfor ikke ytterligere referat fra saken.   
 
Det anføres at vedtaket er i strid med forvaltningsloven § 17, forvaltningsorganets utrednings- og 
informasjonsplikt, samt saksbehandlingsreglene gjengitt i plan- og bygningsloven.  
 
Dere anfører i hovedsak at vedtaket må omgjøres fordi: 

- Kommuneplanen det ble søkt om dispensasjon fra ble vedtatt etter overskjøtingen av 
eiendommen.  

- Tiltaket er oppført i henhold til Ringerike kommune sin anbefaling.  

Dere har anmodet om en befaring da den vil kunne gi de svar som er påkrevd for en forsvarlig 
saksbehandling. Fylkesmannen har etter en nærmere vurdering ikke funnet dette nødvendig da vi 
mener saken er godt nok opplyst. Vi mener vi har den dokumentasjon som er nødvendig for å 
vurdere saken.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Fylkesmannen behandler henvendelsen som en anmodning om å omgjøre vårt vedtak med hjemmel 
i forvaltningsloven § 35 andre ledd. Etter denne bestemmelsen kan Fylkesmannen på visse konkrete 
vilkår omgjøre vårt vedtak. For at Fylkesmannen skal kunne omgjøre, må betingelsene i 
forvaltningsloven § 35 første ledd være oppfylt. Det aktuelle alternativet i denne saken er 
forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c. Vilkåret her er at Fylkesmannens vedtak er ugyldig.  

Fylkesmannen kan ikke se at vilkårene for omgjøring etter forvaltningsloven § 35 er 
oppfylt. 
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Fylkesmannen presiserer innledningsvis at vi i revidert vedtak av 11.06.2019 stadfestet kommunens 
avslag på dispensasjon for husvogn. Vi viser til at vi i vedtaket ikke fant feil ved kommunen vurdering 
av dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at anførslene i omgjøringsbegjæringen tilsier at vårt vedtak er ugyldig. Vi 
kan heller ikke se at det fremkommer noen nye saksopplysninger i omgjøringsbegjæringen som ikke 
tidligere er blitt vurdert. Vi viser derfor til vår vurdering i vedtak av 11.06.2019.  
 
Konklusjon 
Vi kan ikke se at opplysninger og anførsler som fremkommer i omgjøringsbegjæringen er av en slik 
karakter at de gir grunnlag for å endre vårt vedtak med hjemmel i forvaltningsloven § 35. 
Omgjøringsbegjæringen tas derfor ikke til følge.  
 
Vi gjør oppmerksom på at vår beslutning om å ikke ta omgjøringsanmodningen til følge ikke er et 
enkeltvedtak, og kan derfor ikke påklages.  
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Gro Myrvang Rørvik Vestre Ådal 307 3516 HØNEFOSS 
Ellen Margrethe 
Biribakken 

Tennesveien 284 9050 STORSTEINNES 

Thomas Rytter Bull Vestre Ådal 303 3516 HØNEFOSS 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

 
 



@ Fylkesmannen i osto og Viken Vår dato: Vår ref:

2019/905727.09.2019

Deres dato: Deres ref:

17.01.2019 18/2575

Saksbehandler, innvalgstelefon

Jacob Andreas Søreide, 69247553

RINGERIKE KCIMI'{[JNE

Ringerike kommune
Postboks 1 23 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dokid:
1 91 1 71 43
(1 8t2575-63)

0 1 oKT 2019

DokumentsenteretOpph6ver kommunens vedtak

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak i klagesak - Gnr 31 8 bnr 429 -
Søndre Torg 2 i Ringerike kommune

Vi viser til kommunens oversendelse datert 17.01.2019

Kommunens vedtak av 05.11.2018 i sak 84118 oppheves. Klagen har ført frem.
Kommunen må behandle saken på nytt.

Sakens bakgrunn

Saken g1'elder søknad om bruksendring til kafe/bar/pub med dispensasjon fra formålet forretnings-
og kontorbebyggelse i reguleringsplan for kvartal 16.

Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune innvilget søknaden mot 4 stemmer
den 05.1 1 .2018. Dispensasjon ble gitt fra formålet angitt i plan.

Vedtaket ble påklaget av Bryggerigården boligsameie i brev daten 23J1.2018. I klagen anføres det
blant annet at tiltaket vil innebære stØy.

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge mot tre
stemmer i møte den 14.01 .2019. Saken ble oversendt Fylkesmannen 17.01.2019.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans til
Fylkesmannen etter plan- og bygningsloven 5 1-9.

Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere
sa ksreferat.

Fylkesmannen ser slik på saken

E-posta dresse:
fm ovoost@f,il kesma nnen.no
Sikker melding:
www.fvlkesma n nen. no/melding

Postadresse:
Pb 32s
1 502 Moss

Besøksadresse:

Moss: Vogts gate 1 7

Drammen: Grønland 32
Oslo: Tordenskiolds gate '12

Telefon: 69 2470 OO

www.rylkesma nnen. no/ov

Org.nr. 974 761 319
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Eiendommen er omfattet av reguleringsplan for kvartalet 15 vedtatt 24.03.1988. I reguleringsplanen

er eiendommen avsatt til formål for forretninger/ kontorer. Reguleringsplanens 5 2 sier at

<[b]ebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom nødvendig for driften, til

kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger>'

Kommunen har vurdert at det omsøkte tiltaket, bruksendring til kafe/barlpub, faller utenfor

formålet med reguleringsbestemmelsen. Bruksendringen er avhengig av at dispensasjon gis etter

pbl. 5 1 e-2.

Generelt om vilkårene for dispensasjon og om kravet til begrunnelse

Plan- og bygningsmyndigheten kan gi dispensasjon, dersom de to vilkårene i pbl. 91 9-2 er oppfl7lt.

Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller den/de

bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt, Det andre vilkåret som

må være oppfylt er at fordelene ved en dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en

samlet vurdering. Miljøverndepartementet uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr.32 (2007-2008)

side242, at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak

Spørsmålet om å dispensere fra arealplaner reiser særlige spørsmå|. Planer er blitt til gjennom en

omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunes øverste folkevalgte organ,

kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor et

bestemt område, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. En dispensasjon vil lett

kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag: Ut fra hensyn til offentlighet,

samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom

en keltdispensasjoner.

Etter fu|. 5 24 skal enkeltvedtak grunngis. Fvl. 5 25 stiller visse krav til begrunnelsens innhold

<l begrunnelsen skalvises til de reglervedtaket bygger på, med mindre parten kjenner

reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket,

skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger

på.

I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de

faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er

en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til

parten vedlegges kopi av framstillingen.
<De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig slgønn, bør

nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjØnnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til

retningsli njene være tilstrekkelig.>

Sivilombudsmannen uttaler seg om kravet til begrunnelse av dispensasjon etter pbl. 5 19-2 i sak

201 1/2812:

<Det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl. 5

19-2 at det fremgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner

vurderingene munnet ut i.>

Tiltakets forhold til plan
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Vurderins av kommrrnen vedtak om disoensasion

I Hovedutvalg for miljø- og arealforvaltning sitt vedtak av 05.1 1 .20i8 står det:

<1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i 5 2 i

reguleringsplan 64 Kvartal '16 Hønefoss sentrum ikke blir vesentlig tilsidesatt og at
det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknad om
dispensasjon.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven 5 19-2, gis det dispensasjon fra regulert
formå1 .

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke
4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute.
5. Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppfØres
vindfang/lydsluse til loka let.
6. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen.
7. Se orientering om klageadgang.>

Vedtaket er i tråd med rådmannens forslag til vedtak. Det er derf,or naturlig å se hen til rådmannens
saksfremlegg. I saksfremlegget står det under overskriften <<Juridiske forhold> generelt om vilkårene
for å innvilge dispensasjon etter pbl. 1 9-2. Under overskriften <Rådmannens vurdering> er den
konkrete saken vurdert. Det konkluderes med at bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir
vesentlig tilsidesatt og at fordelene er klart større enn ulempene. I vurderingen er de to
vurderingstemaene ikke delt opp. Det ervanskeligfor Fylkesmannen å se om hensynet bak
bestemmelsen det dispenseres fra, i dette tilfellet planbestemmelsen, i det hele tatt er vurdert, I

saksfremlegget ser vi at det legges vekt på at <Rådmannen vurderer at en kafe/bar/pub ikke er
vesentlig annerledes enn virksomhetene sorn er listet opp i r:eguleringsbestemmelsene S 2>,
herunder hotell, med hensyn til at hoteller ofte har en bar. Det legges videre vekt på at utviklingen
med tiltak som medfører støy er å anse som påregnelig i Hønefoss sentrum, samt at det ikke er
snakk om en bakgård for Bryggerigården boligsameies bakgård siden området er offentlig gang- og
sykkelvei. Sistnevnte kan forstås som argumentasjon for at ulempene er begrenset, men det
kommer ikke frem hvordan kommunen konkret harvurdert de ulemper som er anførti klagen, og
om det er kort avstand mellom utgang fra pub, og eller nærmeste soveromsvindu.

Videre har ikke kommunen presisert hvilke klare fordeler tiltaket innebærer. Ansvarlig søker har
generelt vist til utviklingen i området, med flere møteplasser i sentrum og at dette er i tråd med
målsettinger i det pågående byplanarbeidet. Dersom kommunen konkret har vektlagt slike
planhensyn i selve dispensasjonsvurderingen, mener vi kommunen burde ha presisert dette i

vedtaket.

I klagebehandlingen legges det vekt på at det ikke har kommet frem nye momenter i forbindelse
med klagebehandlingen, og det understrekes av kommunen at dette er en utvikling som er
påregnelig i Hønefoss sentrum. Ellers vises det til saksfremlegget i forbindelse med behandlingen av
søknaden om bruksendring med dispensasjon.

Det skal slik vi ser det, fremgå av vedtaket at de to kumulative vilkårene i pbl. 5 19-2 er vurdert
konkret og oppfylt. Det foreligger her ingen grundige vurderinger av hensynene for og mot
dispensasjon. Det er en mangel ved vedtaket, at de konkrete vurderingene av om vilkårene for å

innvilge dispensasjon er oppfylt, ikke kommer frem.

Gyl d igh etsvu rderi nge n
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Fylkesmannen finner at kommunens vedtak må bli å oppheve som følge av at avgSørelsen anses

mangelfullt begrunnet. Feilen kan ha hatt betydning for resultatet. Saken sendes tilbake til

kommunen for ny behandling, jf. fu|. 5 34 siste ledd.

Fylkesmannen vil presisere at vi verken har vurdert og eller konkludert med om dispensasjon fra

planen i dette konkrete tilfellet kan gis.

Kommunen må i den fornyede behandlingen vise tilfordelene ved dispensasjonen og aweie disse

mot ulempene som er anført i klagen, mht at det er kort avstand mellom utgang fra pub, og

nærmeste soveromsvindu.

Konklusjon
Kommunensvedtakav05.1 l.2018isak84/18 oppheves. Klagen harførtfrem. Kommunen må

behandle saken på nytt.

Fylkesmann en gør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært

nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven. 5 35. Kravet må sendes til

Fylkesmannen innen 3 uker.

Med hilsen

Odd Meldal

seksjonssjef

Kopitil:
Anita Borge Bryggerigården boligsameie

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS

City-Gården AS

Hege Rasch-Engh

seniorrådgiver

Saksbehandlers telefontid: mandag kl, 1 2.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00

D oku m e ntet e r e I e ktro n isk god ki ent

Søndre Torv 2 B

Fossveien 5

Fossveien 5

HØNEFOSS

HØNEFOSS

HØNEFOSS

351 0

351 0

351 0



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Areal- og byplankontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»      

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2721-101 46577/19 PLN 436  18.10.2019 

 

Utvidelse av planavgrensning for detaljregulering 0605_436 Lamoen - utvidet grusuttak 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles en planutvidelse som vist på kartutsnitt 

under. Utvidelsen berører eiendommen gnr.3 bnr.3.  

 

Figur 1: utvidet planområde er vist med skravur i kartutsnittet. 
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Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ble vedtatt fremmet for offentlig ettersyn etter 

1. gangsbehandling i Formannskapet 21.05.19 Sak 59/19. Fylkesmannen kom i sin uttalelse 

(20.08.19) med innsigelse til planen: 

«Ut fra nasjonale og internasjonale miljøverdier fremmer vi innsigelse til planforslaget for 

manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot naturreservatet i form av en 

vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre må dagens uttaksområde innlemmes i planen for å 

sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette området. Den delen av planen som inngår i 

naturreservatet må bli tatt ut av planen. Når det gjelder hensynet til den kritisk truede arten 

reliktjordbie, mener vi at dette området må reguleres til naturvernformål eller annet 

grøntformål med tilhørende bestemmelser som sikrer dette naturområdet og arten.»  

For å best imøtekomme forholdene i innsigelsen er det vurdert som hensiktsmessig å utvide 

planområdet til å omfatte eksisterende masseuttak/mottak. Ved å innlemme dagens 

uttaksområde i planen lages det en helhetlig plan som sikrer tilbakeføring av området til LNF- 

formål og en vegetasjonsskjerm mot Lamyra Naturreservat.  

For mer informasjon se tilgjengelige saksdokumenter på www.ringerike.kommune.no  

(https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/varsel-om-

oppstart/346_lamoen_utvidet/) 

 

Innspill 

Merknader og innspill til planutvidelsen sendes innen 19. november 2019 til Ringerike 

kommune, Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no. 

De enkelte som kommer med innspill får ikke direkte tilbakemelding. Innspillene behandles i 

saken sammen med andre innkomne innspill. Hvordan innspillene er blitt behandla vil fremgå av 

dokumentene ved politisk 2. gangsbehandling av planforslaget. Dette gjelder også for innspill 

som ble sendt inn ved høring og offentlig ettersyn etter politisk 1. gangsbehandling.  

 

 

Med hilsen 

 

Hanne Christine Wilhelmsen 

arealplanlegger 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Fra: Byggesaksavdelingen 

   

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

19/2116-9 47104/19 K11 &58 23.10.2019 

Status - Områdetilsyn i strandsonen Haga Bru 

 

Viser til vedtak i sak 51/19 i møte 03.06.2019 hvor hovedutvalget vedtok at 

byggesaksavdelingen skulle gjennomføre et områdetilsyn i strandsonen ved Haga Bru. Dette 

notatet er ment for å gi hovedutvalget en oppdatering på status i dette arbeidet.  

 

Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. I forkant av tilsynet ble det sendt ut brev til 

samtlige hjemmelshavere med informasjon om tilsynet og muligheten til å være tilstede. Under 

tilsynet tok byggesaksavdelingen bilder av eiendommene og gjorde registreringer. Arbeidet 

med videre oppfølging i etterkant av tilsynet pågår, og byggesaksavdelingen har gjennomgått 

omtrent halvparten av eiendommene per 23.10.2019. Arbeidet vil fortsette utover høsten og 

vinteren. 

 

På noen eiendommer har det blitt oppdaget tiltak som skulle vært søkt om. I plan- og 

bygningsloven har man mulighet til å søke om godkjenning i ettertid. Der vi mottar slike 

søknader som ikke er kurante, vil de bli lagt fram til politisk behandling. Dette kan blant annet 

gjelde saker hvor det er bygget større enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for. Det kan 

også bli aktuelt at hovedutvalget får saker som gjelder privatisering av strandsonen etter 

friluftsloven til behandling. 

 

I møtet 03.06.2019 ble det også vedtatt at det skal utarbeides en plan for videre tilsyn. 

Byggesaksavdelingen vil komme tilbake med denne planen når vi har fått erfaringer fra tilsynet 

sommeren 2019. Det kan også være aktuelt å se på samarbeid opp mot Hole kommune i 

områder hvor vi deler strandsone. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll 

Områdetilsyn (saksframlegg) 

Kart Haga Bru/Hollerudhagen 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-2  Arkiv: K11 &58  

 

Sak: 51/19 

 

Saksprotokoll - Områdetilsyn i strandsonen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
2. Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forsalg til nytt pkt. 2: 

«Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



       
       
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: 

  31.10.2019  2019/44015 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    16/5628-141 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Idunn Flood, 69 24 75 30. 
  
 
 
  

RINGERIKE KOMMUNERINGERIKE KOMMUNE 
Postboks 123 SentrumPostboks 123 Sentrum 
35023502 HØNEFOSSHØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak om avvisning av klage - 
pløying av veitrase- gbnr. 29/1 med flere- i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 26.08.2019.  

 
 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder klage over vedtak om avvisning av klage på kommunens saksbehandling, herunder 
avgjørelse om å avstå fra ulovlighetsoppfølgning på eiendom gbnr. 29/1. Saken har en lengre 
forhistorie og vi viser til kommunens gjennomgang av dette i oversendelsen.  
 
Eier av gbnr. 29/6, Sylvian Dahlberg Bye, ba kommunen i brev av 27.06.2018 om å opprette 
ulovlighetssak i forbindelse med fjerning av vei på gbnr. 29/1, for å sikre adkomst til sin eiendom på 
gbnr. 29/6. Kommunen skriver i sitt vedtak av 02.05.2019 at det har vært omfattende 
korrespondanse i saken og at kommunen flere ganger har gitt uttrykk for at det på nåværende 
tidspunkt ikke er aktuelt å opprette ulovlighetssak i forbindelse med pløying i veitraseen.  
 
Kommunen, ved kommunalsjef samfunn, avviste klagen på manglende ulovlighetsoppfølgning for 
pløying av veitrase i vedtak av 02.05.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av advokat Kjersti Fossum Engnæs, på vegne av Sylvian Dahlberg Bye, i brev 
datert 22.05.2019. Klager anfører i hovedsak at manglende søknad om tillatelse til fjerning av vei ikke 
kan anses som en overtredelse av mindre betydning etter pbl. § 32-1. Klager viser til at veien er den 
eneste kjørbare adkomst til en bebygd eiendom. Manglende adkomstvei er en klar ulempe for Bye 
og kan utgjøre en fare med tanke på framkommelighet for utrykningsfartøyer. Videre påstår klager 
at saksbehandlingstiden er i strid med forvaltningsloven (fvl.) § 11 a og at kommunen ikke har 
vurdert klagers påstander knyttet til habilitet. Klager har tidligere anført at Ringerike kommune er 
inhabile til å behandle sak om fjerning av vei. Vi forstår klager som at hun mener at kommunen er 
inhabile til å fatte vedtak om å avvise klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. 

Kommunens vedtak av 02.05.2019 i sak 16/5628 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
19.08.2019 (sak 63/19) og oversendte saken til Fylkesmannen. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen har mottatt tilleggskommentarer fra advokat Kjersti Fossum Engnæs, på vegne av 
Bye, i epost av 29.10.2019. Klager ber om at habilitetsinnsigelser behandles. Videre anfører klager at 
kommunen har tatt utenforliggende hensyn og at avvisningsvedtaket ikke er saklig begrunnet. Det 
vises til at veien ikke er gjenopprettet og at dette har store konsekvenser for klager. Videre viser 
klager til at det er manglende sammenheng i kommunens argumentasjon. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Innledende bemerkninger 
 
Ordlyden i kommunens vedtak av 02.05.2019 er noe uklar. Det kan synes som at kommunen i 
samme vedtak har fattet både en beslutning om å ikke forfølge en ulovlighet og et vedtak om å 
avvise klage på kommunens beslutning om å avstå fra å forfølge ulovligheten. Kommunen skriver i 
vedtaket at kommunen har i kommunikasjon med partene i saken gitt muntlig uttrykk for at det på 
nåværende tidspunkt ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak. Kommunen kunne med fordel 
gjort sin beslutning om å ikke forfølge ulovligheten skriftlig. Ved en klage på kommunens beslutning 
kunne kommunen ha spisset vedtaksteksten til at kommunen fatter vedtak om å avvise klage på 
manglende ulovlighetsoppfølgning.  
 
Fylkesmannen tolker imidlertid kommunens vedtak av 02.05.2019 som at det er et avvisningsvedtak. 
Vi forstår kommunens slik at en beslutning om ikke å forfølge en ulovlighet ikke et enkeltvedtak som 
kan påklages, og at kommunen har truffet vedtak om å avvise klage på kommunens beslutning om å 
avstå fra å forfølge en ulovlighet.  
 
Fylkesmannen viser innledningsvis til at saken gjelder klage over vedtak om avvisning av klage over 
kommunens beslutning om å avstå fra ulovlighetsoppfølgning av oppløying av del av veitrase. Det er 
dermed i utgangspunktet en klage over kommunens muntlige beslutning om å ikke å opprette 
ulovlighetssak i forbindelse med pløying av trase over gbnr. 29/1.  
 
Saksbehandlingsfeil 
 
 Inhabilitet 
 
Klager har tidligere fremsatt påstand ved flere anledninger om at Ringerike kommune er inhabil til å 
behandle saker knyttet til inngrep i veitrase over gbnr. 29/1. Klager har tidligere vist til at Heidi 
Skagnæs er part i saken, og at hun er leder for enhet Miljø- og arealforvaltning. Byggesakskontoret 
inngår i enheten for miljø- og arealforvaltning. Fylkesmannen tolker anførselen slik at kommunen er 
inhabil til å fatte vedtak om avvisning av klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. 
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Bestemmelsene om inhabilitet følger av fvl. § 6. Fylkesmannen viser til at generelt er ikke en 
kommune inhabil i en forvaltningssak som følge av at en ansatt i kommunen har egeninteresser i 
saken. Fylkesmannen anser at Skagnæs ikke er part i saken. Vi viser til at Heidi Skagnæs er eier av 
gbnr. 29/3, naboeiendommen til klagerens eiendom gbnr. 29/6. Fylkesmannen legger imidlertid til 
grunn at Skagnæs er inhabil til å fatte vedtak om avvisning av klage på ulovlighetsoppfølgning da det 
foreligger «særegne forhold» som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet jf. fvl. § 6 andre 
ledd. Vi viser til at Skagnæs har vært og er part i flere saker hos kommunen hvor klager også har 
vært part, samt at både klager og Skagnæs har vært parter i sak om veirett hos Jordskifteretten. 
Skagnæs kan derfor ikke tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller treffe avgjørelse i saken.  
 
Avgjørelsesmyndigheten kan imidlertid legges til en person som er overordnet den inhabile. Videre 
kan saken tilrettelegges av en person som er underordnet den inhabile, men den underordnede vil 
ikke kunne treffe avgjørelse i saken. Dette følger av forvaltningsloven § 6 tredje ledd.  
 
I vedtak om avvisning av klagen av 02.05.2019 tar ikke kommunen stilling til anførselen om 
inhabilitet, og dette kommenteres heller ikke i saksfremlegget til klagebehandlingen av vedtaket i 
hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. I epost fra kommunens byggesaksbehandler i 
kommunen, Ane Marie Rydland, til sekretariatet for hovedutvalget av 19.08.2019 står det: 
 

«Sylvian Dahlberg Bye har tidligere tatt opp habilitetsspørsmål knyttet til håndtering av sak 
om inngrep i veitrase ved flere anledninger. Ringerike kommune har tidligere forespurt 
Fylkesmannen i Buskerud om å opprette settekommune i en annen sak om søknad om 
bygging av landbruksvei. Leder for enhet miljø- og arealforvaltning var part i saken og 
Fylkesmannen har vurdert at kommunen kan fatte vedtak i saken når en overordnet over 
enhetsleder for miljø- og arealforvaltning behandler saken. Enhetsleder for miljø- og 
arealforvaltning deltar ikke i noen behandling av saken.»  

 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurderinger. Vi viser til at vedtaket om avvisning av 
02.05.2019 er fattet av kommunalsjef samfunn, Hilde Fivelsdal og vedtaket er forberedt av 
byggesakskontoret. Organisasjonskartet for Ringerike kommune, før august 2019, viser at enhet for 
miljø- og arealforvaltning er underordnet kommunalsjef Samfunn, som igjen er underordnet 
rådmann. Vi er på denne bakgrunn kommet til at Hilde Fivelsdal er habil til å fatte vedtak om 
avvisning, og at det ikke foreligger en saksbehandlingsfeil.  
 
 Saksbehandlingstid 
 
Klager anfører at kommunens saksbehandling har vært under enhver kritikk og at 
saksbehandlingstiden er i strid med fvl. § 11 a. Det følger av fvl. § 11 a at kommunen «skal forberede 
og avgjøre saken uten ugrunnet opphold». Plan og bygningsloven har ikke egne 
saksbehandlingsfrister for ulovlighetsoppfølgning.  
 
Klager ba kommunen i brev av 27.06.2017 om opprettelse av ulovlighetssak. Ut fra Fylkesmannen 
kjennskap til saken har det vært en god del kommunikasjon mellom partene frem til kommunens 
avvisningsvedtak av 02.05.2019. Kommunen har opplyst i vedtaket at de flere ganger ha gitt uttrykk 
overfor partene at det på nåværende tidspunkt ikke har vært aktuelt å opprette ulovlighetssak. 
Kommunen har i brev av 02.10.2017 opplyst at saksbehandlingen utsettes på grunn av 
privatrettslige prosesser. Fylkesmannen stiller spørsmål ved hvorfor kommunen ikke på et tidligere 
tidspunkt fattet vedtak om å avvise klage på manglende ulovlighetsoppfølgning. Fylkesmannen 
finner imidlertid ikke grunnlag for å konkludere endelig på om lang saksbehandlingstid er en 
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saksbehandlingsfeil. Lang saksbehandlingstid kan uansett ikke hatt betydning for resultatet i saken,  
jf. fvl. § 41.  
 
Klage på manglende ulovlighetsoppfølging  
 
Klagemulighetene etter plan- og bygningsloven reguleres av fvl., jf. pbl. § 1-9. Hva som kan påklages 
følger i utgangspunktet av fvl. § 28 første ledd som fastsetter at «[e]nkeltvedtak» kan påklages av en 
part eller annen med rettslig klageinteresse. Enkeltvedtak defineres i fvl. § 2 første ledd bokstav b), jf. 
bokstav a) som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter» «til en eller flere bestemte [private] 
personer». Avgjørelser som gjelder avvisning vil også regnes som enkeltvedtak, jf. § 2 tredje ledd.  
 
Ulovlighetsoppfølgning etter plan- og bygningsloven er regulert i lovens kapittel 32. Av betydning for 
denne saken er § 32-1, som lyder slik:  
 

«Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven.  

 
Er overtredelsen av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak.»  

 
Spørsmålet om det er klagerett på kommunens unnlatelse av å foreta ulovlighetsoppfølgning, og i 
hvilken utstrekning Fylkesmannen skal prøve kommunale vedtak der slike klager avvises, har vært 
omdiskutert. Som følge av det han oppfattet som ulik forvaltningspraksis, avga Sivilombudsmannen 
en uttalelse om disse problemstillingene den 28. februar 2019. Fra Sivilombudsmannens konklusjon 
siterer Fylkesmannen følgende:  
 

«Ombudsmannen har av eget tiltak tatt opp spørsmål om forståelsen av pbl. § 32-1 om 
kommunenes ulovlighetsoppfølging med Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det 
første spørsmålet saken reiser, er om det er klagerett på beslutningene kommunene fatter 
etter pbl. § 32-1. Det andre spørsmålet gjelder hva fylkesmennene skal prøve ved klager på 
kommunenes manglende ulovlighetsoppfølging.  
 
På bakgrunn av ordlyden i pbl. § 32-1 og lovbestemmelsens forarbeider mener 
ombudsmannen at kommunenes beslutninger om å forfølge ulovligheter, eller la det være, 
etter § 32-1 første og annet ledd ikke er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2. Borgerne 
har da ikke klagerett på slike beslutninger etter forvaltningsloven § 28.  

 
Når kommunene avviser klager fra borgerne på manglende ulovlighetsoppfølging, er dette 
avvisningsvedtak som kan påklages til fylkesmennene, jf. forvaltningsloven § 2 tredje ledd. 
Når fylkesmennene mottar klager på slike avvisningsvedtak, skal fylkesmennene prøve om 
det var riktig av kommunene å avvise klagene, det vil si om beslutningene det klages på er 
enkeltvedtak som er undergitt klagerett. For å ta stilling til dette er det – etter 
ombudsmannens syn – ikke nødvendig for fylkesmennene å prøve om det foreligger en 
ulovlighet og om denne eventuelt er av «mindre betydning», jf. pbl. § 32-1 annet ledd.»  
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Fylkesmannen slutter seg til Sivilombudsmannens rettsforståelse på dette punkt, og viser til den 
begrunnelse som gis i uttalelsen1. Dette innebærer at det ikke er klagerett på beslutninger om å 
foreta eller ikke foreta ulovlighetsoppfølgning etter pbl. § 32-1.  
 
Dersom det klages på slike beslutninger skal kommunen avvise klagen. Vedtaket om å avvise klagen 
kan påklages, jf. fvl. § 2 tredje ledd. Ved prøvingen av slik klage skal Fylkesmannen kun vurdere om 
beslutningen det opprinnelig ble klaget på er et enkeltvedtak. Dersom denne beslutningen gjelder 
ulovlighetsoppfølgning etter § 32-1 skal kommunens avvisning følgelig stadfestes. Fylkesmannen 
skal dermed ikke prøve kommunens vurdering om at ulovligheter ikke foreligger eller eventuelt er av 
mindre betydning.  
 
I denne saken er det på det rene at klagen som ble avvist den 02.05.2019 knyttet seg til kommunens 
beslutning om å avstå fra å foreta ulovlighetsoppfølgning etter pbl. § 32-1 av pløying av veitrase. Det 
var dermed riktig av kommunen å avvise klagen da beslutningen ikke er et enkeltvedtak.  
 
Fylkesmannen bemerker at vi har forståelse for at klager ønsker at vi foretar en prøving av klagens 
anførsler, men påpeker at vi ikke kan ta stilling til disse i forbindelse med behandling av klage på 
vedtak om avvisning. 
 
Fylkesmannens egen ulovlighetsoppfølging og eventuelle lovlighetskontroll  
 
Fylkesmannen bemerker til sist at vi, i særlige tilfeller, kan følge opp ulovligheter etter plan- og 
bygningsloven på eget initiativ, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 352. Det vil for eksempel være tilfellet 
hvis de lokale myndighetene ikke selv følger opp et ulovlig forhold etter klageorganets omgjøring av 
en uhjemlet tillatelse, jf. NOU 2005: 12 s. 536.  
 
Vi kan imidlertid ikke se at det foreligger slike særlige grunner i denne saken her. Klager har i klagen 
og i epost av 29.10.2019 vist til at manglende vei er en stor ulempe for klager og en fare for klager og 
hennes omgivelser. Samtidig fremkommer det av epost av 29.10.2019 at jordskifteretten har hatt 
sak om veirett til gbnr. 29/6 over 29/1 til behandling, og at ankesaken skal behandles i Borgarting 
lagmannsrett i mai 2020. Kommunen har i saksfremlegget vist til at eiendommen ikke er bebodd og 
at veiens tilstand er gjenopprettet. Etter en konkret vurdering finner vi ikke grunn til å ta opp saken 
til lovlighetskontroll av eget tiltak etter kommuneloven. Vi viser til at terskelen for å ta opp en 
avgjørelse til lovlighetskontroll på Fylkesmannens eget initiativ er høy og at denne myndigheten skal 
brukes med varsomhet.2  
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 02.05.2019 i sak 16/5628 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og fvl. § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 

  
 
 

 
1 Uttalelsen er tilgjengelig på Sivilombudsmannens nettsider, saksnr. 2018/4398.   
2 Veileder om lovlighetskontroll, H-2299 side 28. 
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Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

 
 
Idunn Flood 
rådgiver 

 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
advokatfirma Kongsvik Postboks 7052 0130 OSLO 
ADVOKAT KJERSTI FOSSUM ENGNÆS AS Postboks 313 3502 HØNEFOSS 
Leif Ole Bjørnstad Fleskerudveien 22 3512 Hønefoss 
Advokatfirmaet Kongsvik Postboks 7052 0130 OSLO 
Sylvian Dahlberg Bye Tjyruhjellveien 17 3512 Hønefoss 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-1   Arkiv: K11 &58  

 
 

Områdetilsyn i strandsonen 
 

Forslag til vedtak: 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune har en god del bebyggelse som ligger i 100-metersonen til vann 

og vassdrag. Av de sakene administrasjonen får inn, ser vi at det er mye 

misforståelser av regelverket. Plan- og bygningsloven § 1-8 har bestemmelser for 

dette arealet, blant annet at det skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. I den nye kommuneplanen er 

regelverket strammet inn med tanke på 100-metersonen. Det er også større statlig 

fokus på strandsonen. Den nye Fylkesmannen i Oslo og Viken, har vist seg å være 

tilbakeholden med å anbefale å gi dispensasjoner i strandsonen.  

 

Byggesaksavdelingen har i 2019 organisert saksbehandlerne i team. Det er et eget 

team med 4 medlemmer som behandler søknader om tiltak i strandsonen. Teamet 

følger også opp ulovligheter i samme område. Ulovligheter i strandsonen blir i dag i 

hovedsak oppdaget i forbindelse med søknader og saksbehandling av tiltak, og etter 

tips fra naboer e.l.. 

 

I følge plan- og bygningsloven kapittel 25, skal kommunen skal føre tilsyn slik at 

regelbrudd avdekkes.  

 

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen ønsker å føre tilsyn med bolig- og fritidsboligeiendommer som 

ligger i 100-metersonen til vann. De vil ta for seg ett og ett avgrenset område, og 

planlegger å starte med området HagaBru/Hollerudhagen som ligger langs 

Tyrifjorden. Arbeidet vil bestå av å sjekke gamle og nye flyfoto mot arkivet, og 

vurdere lovligheten av bebyggelse og andre tiltak. Selve tilsynet vil så bli 

gjennomført etter at det er sendt ut varsel og gitt hjemmelshaverne anledning til å 

være tilstede. I etterkant av tilsynet vil hjemmelshaverne bli gitt anledning til 
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eventuelt søke om tiltak, som mangler tillatelse, i etterkant. Søknadene vil behandles 

etter dagens regler. Eventuelle saker som viser seg å være av prinsipiell betydning, 

vil legges fram til politisk behandling.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser behovet for mer oppfølging i strandsonen. Videre mener 

Rådmannen at en slik tilsynsstrategi vil gi mer lik praksis i et område ved at det ikke 

bare er de ulovlighetene som blir meldt inn, som oppdages. Saken blir lagt fram for 

hovedutvalget fordi dette er oppsøkende arbeid som kan resulterer i at 

ulovlighetssaker i ettertid kommer til politisk behandling. Det er et ønske at 

hovedutvalget er klar over at et slikt tilsyn blir satt i gang, og at det har politisk støtte.  

 

Vedlegg 

Kart over området HagaBru/Hollerudhagen. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å endre minstearealet for jakt på elg fra 2.500 dekar til 3.000 dekar. 

Minstearealet for elg brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er det viktigste 

virkemiddelet som kommunen har for å regulere bestandsstørrelsen. Forslag til endring gjøres 

på bakgrunn av «Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for 

perioden 2018 til 2022, der mål om en bærekraftig utvikling av elgstammen med god 

bestandskondisjon står sentralt. En endring av minsteareal for elg vil være et virkemiddel for å 

nå dissene målene. 

 

Før en endring av minstearealet må kommunen gjøre vurdering av bestand, beitegrunnlag, 

livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage-, skogbruk, viltpåkjørsler mm. Minstearealet for 

elg har vært uendret siden 2003. Etter en helhetlig vurdering mener rådmannen det er 

forvaltningsmessig nødvendig med en endring av minsteareal for jakt på elg fra 2500 dekar til 

3000 dekar.  



- 

 

Innledning / bakgrunn 

En eventuell endring i minsteareal for elg er tenkt gjeldende fra 2020 i forhold til ny fireårig 

bestandsplanperiode. I henhold til Forskrift om forvaltning av hjortevilt må derfor kommunen 

fremme forslag om nytt minsteareal innen 15. januar 2020 og fastsette forskrift innen 15. mars 

2020. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 

elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antall fellingstillatelser, og er dermed 

det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for hvert 

dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 i hjorteviltforskriften er det kommunen som 

fastsetter minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 2003 

nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

 

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Høringssvarene i første runde besto for det meste i at valdene syntes det 

var en stor endring å gå fra 2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en 

eventuell endring, og ytret et ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles 

var mye elg i deres områder. De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. 

Valdene i Nes pekte også på trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. Viltnemnda 

vedtok 19. februar 2018 å utsette saken med bakgrunn i høringsuttalelsene og i påvente av en 

elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018. 

 

Viltnemnda mener det er behov for en endring, og la derfor saken ut på ny høring sommeren 

2019, men med forslag om en mindre økning i minstearealet enn forrige høringsrunde, da på 

3000 dekar. Høringssvaret fra Fylkesmannen går ikke inn på de faglige vurderingene i saken, 

men påpeker den alvorlige situasjonen man nå har med CWD/skrantesjuke på hjortevilt, og at 

Ringerike fra jakta 2019 er tatt med i prøvetakingsprogrammet for sykdommen. Fylkesmannen 

påpeker også at Ringerikes nabokommune Sør-Aurdal er oppfordret til å halverer sin elg- og 

hjortebestand i forhold til 2016-nivå som et tiltak for å hindre smittespredning. De to øvrige 

høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som har høyest tetthet med elg, Nes i 

Ådal og Sokna, som har utfordringer med trafikk og beiteskader, og som følgelig ønsker en 

videreføring av dagens minsteareal, eller differensiert minsteareal innad i kommunen.  

 

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og aldersgrupper. 

Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først og fremst fra 

valdene uten bestandsplan. I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at kommunen kan 

fravike minstearealet med opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et virkemiddel som 



- 

kommunen har brukt aktivt. Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud at denne 

paragrafen kun skal brukes unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt at 

Ringerike kommune bør vurdere en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

 

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 

ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 

snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage- 

og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens målsetning. 

 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

 

Forholdet til overordnede planer 

En endring i minsteareal for elg er i tråd med, og et virkemiddel for å oppnå mål som er satt i 

«Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune» for perioden 2018-

2022, vedtatt av Ringerike kommune 3.mai 2018. 

 

Juridiske forhold  

Saken fremmes med hjemmel i Lov om jakt og fangst av vilt (Viltloven), LOV-1981-05-29-38, 

og Forskrift om forvaltning av hjortevilt, FOR-2016-01-08-12.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Viltnemnda behandlet sak i møte 18. september 2019, og det ble fattet følgende vedtak: 
 

Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas.  

I administrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk 

av § 7 i Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder hvor dette er nødvendig.  
 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

 

1. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet og at dagens minsteareal 

videreføres, så kan et vedtak se slik ut: 

 

Dagens forskrift videreføres med et minsteareal på 2500 dekar for elg.  

 

2. Dersom det ikke er ønske om å endre minstearealet, f.eks. øke eller redusere 

minstearealet utover rådmannens forslag, så kan et vedtak se slik ut: 
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Det er ønske om at det ses på en justering utover det foreslåtte, og saken sendes 

tilbake til rådmannen for saksutredning. Det er ønske om et minsteareal på ___ dekar. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Bestand og utvikling 

Årlig gjøres det vurderinger av alder og bestand av elg i Ringerike, siste rapport er fra jaktåret 

2018, og dette utarbeides av Faun Naturforvaltning etter oppdrag fra Ringerike kommune.    

 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal. 

 

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. I 

2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. Dette 

tilsvarer 270 felte elg av den totale fellingskvota på 450 dyr. Gapet kan skyldes mindre elg 

og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. 

 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved at 

det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere avvirkning i 

lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  

 

Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. 

Statistikk fra fallviltregisteret viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de 

siste årene, noe som er sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært 

mye snø, slik som i 2018. Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe 

som antas å ha en sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et 

nevneverdig problem. 

 

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

Økning av sykdommer og parasitter på hjortevilt er blitt gjeldende de siste årene. Temaet er i 

liten grad blitt belyst i høringsrundene, men fra hjorteviltjakta 2019 er Ringerike kommune 

pålagt å være med i prøvetakingsprogrammet for skrantesjuke/CWD. I tillegg legges det opp 

til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge smittespredning av denne 

sykdommen. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen ved 
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avgjørelse om minstearealet for elg skal endres, og er noe som taler mot en endring av 

minstearealet.  

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  

Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 

forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg.  

 

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man skal 

kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. Dette 

er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, både 

regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 

 

Konklusjon 

En videreføring av dagens minsteareal vil etter rådmannens vurdering ikke være i tråd med 

vedtatte målsettinger for forvaltning av hjortevilt i Ringerike kommune. Det synes 

hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. Rådmannen mener det er 

forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 3.000 dekar. 

 

Vedlegg 

Tilleggskommentarer til skogtilstanden.pdf 

Uttalelse, høring ang minsteareal elg, hjort.docx 

Svar på høring – endring av minsteareal for elg 

Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune.PDF 

Sammendrag av tidligere høringsinnspill - utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18 
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Høringsdokument – Endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune, 2018-2022 

Forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud 

Saksliste viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

Referat viltnemndsmøte 18.09.19, sak 7/19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

Ringerike kommune 

Miljø og arealforvaltning, Viltnemnda 
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Deres ref. Saksnr 17/4483-19 Løpenr. 86734/19 Arkivkode K40. 

 

HØRING – ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG I RINGERIKE 

KOMMUNE. UTTALELSE PÅ VEGNE AV VALD. 

 

Denne uttalelse er på vegne av storvald nr. 42, Nes Øst og vald 40, Nes Nord 

 

Vald Nes Øst er på 68 322 da og vald Nes Norder på ca. 17 000 da.  

Disse to valdene har nå gått sammen til ett vald, Nes Nord-Øst. 

 

1. Uttalelsesfristen 

Det vises til brev av 11.06.2019 fra Ringerike kommune med uttalelsesfrist 

12.08.2019.  

Det er også igjen 1 år av viltplanen og forskriftene er forutsatt å gjelde fra 2020 

 

2. Minsteareal. 

2.1 Minsteareal elg.  

Det er foreslått et felles minsteareal for hele Ringerike kommune. Begrunnelsen 

for forslaget fra kommunen er at det er praktisk, uten at det fremgår hvorfor dette 

er praktisk. I forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 nr 12 § 6 står 

det at «Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en 

kommune»  

 

Det står også i forskriftenes § 7 at kommunen ved tildeling av fellingstillatelser 

kan fravike minstearealet for elg, hjort og rådyr med inntil 50%. «Fravik kan 

gjøres på bakgrunn av ulikheter i artenes levevilkår i kommunen, bestandens 

størrelse og utvikling, den skade viltet volder eller andre ekstraordinære 

forhold».  

 

Det er galt å fastsette et likt minsteareal for hele Ringerike kommune. 

 

Grunnen til dette er at det ikke er like topografiske, klimatiske, 

trafikksikkerhetsmessige eller trekkmessige forhold i hele kommunen. De to 

valdene – vald 40 og 42 – som skriver denne uttalelsen, har ekstraordinære 

forhold mht trekkelg og beiteskader. Den sterkt trafikkerte E16 går gjennom de 
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to valdene og det er behov for trafikksikkerhetshensyn. Elgtettheten i disse to 

valdene er også som følge av innslag av trekkelg større enn andre steder i 

kommunen over tid. Det kan derfor ikke sees at det er praktisk overhode med likt 

minsteareal. Det vil føre til konstante dispensasjonssøknader, byråkrati, 

frustrasjon og i verste fall kunne føre til rettssaker eller sivil ulydighet.  

 

De fleste bør være enige om at det er stor forskjell på vald som har liten 

gjennomfartstrafikk, lite beitetrekk, og mindre elg i forhold til vald 40 og 42.  

 

Vi mener derfor at minstearealet skal være forskjellig ut fra at det er forskjellige 

forhold for de enkelte vald.  

 

Pr dato er det et minsteareal på vald 42 Nes Øst pr. elg på 2135 da, dvs. 32 elger. 

For vald 40 har minstearealet vært ca. 2 100 da pr elg, ds. 8/9 elger.  

 

Ved minsteareal på 3 000 da pr elg vil dette innebære at vald 42 kan avskyte 

22/23 elg og vald 40 kan avskyte 5/6 elg.  

 

Formålet i viltloven og forskriftene er at forvaltningen av hjortevilt skal ivareta 

bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold. Det skal legges til 

rette for en lokal og bærekraftig forvaltning med sikte på næringsmessig bruk av 

hjorteviltressursene. Forvaltningen skal videre sikre bestandsstørrelser som fører 

til at hjortevilt ikke forårsaker uakseptable skader eller ulemper på andre 

samfunnsinteresser, jfr. forskriftens § 1.  

 

I forskriftenes § 3 står det at «kommunen skal vedta mål for utviklingen av 

bestand av elg, hjort og rådyr der det er åpnet for jakt på artene. Målene skal bl.a. 

ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skade på 

naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget at viltulykker på vei og bane.  

 

Et minsteareal på 3 000 da pr. elg for Nes Øst vald 42 og Nes Gård m.fl. vald 40, 

vil være i strid med denne målsettingen.  

 

Fra Bjonevika til fylkesgrensen nord for Nes i Ådal har elgen de siste 30 år fylt 

opp terrenget ved at den trekker til dette området når snøen kommer og spiser det 

som er av mat den kan skaffe. En del av denne trekkelgen blir også igjen i 

terrenget.  

 

Dette innebærer at det er store beiteskader på furu, gran og bjørk og andre trær. I 

tillegg har elgen også beitet og beskadiget en del av veksten på jordene på Nes 

gård.  

 

Trekkelgen gjør at det ikke bare er beiteskader som ødelegger for skogbruket/ 

jordbruket, men elgen bruker også opp sitt eget beitegrunnlag.  
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Det er lite foryngelse av rogn å se i skogen og det er i store deler av skogen 

umulig å få opp furu. Grana beites det også på som følge av at det ikke er nok 

mat. Det er sett elg som spiser gran og det er også elgmøkk der grana er spist. 

Beitegraden på gran har vært økende og er oppe i 7% de siste 2 årene.  

 

Mjøsen Skog har i skogplan for vald 40 og 42 kommentert beiteskadene. Vedlagt 

kommentarer for Søndre Lunde, gnr. 302 bnr. 1. De andre eiendommene har også 

tilsvarende driftsplaner. Kommentarene går på at furuforyngelsen holdes 

systematisk nede ved en alt for stor vinterstamme av elg, at det mangler gode 

foryngelser av furu i aldersgruppen 10-30 år (i 2010). Siden 2010 har det ikke 

bedret seg nevneverdig og vi regner med at de to siste vinterene gjorde at det lille 

som hadde kommet opp av furuforyngelse ble borte. I Mjøsen Skogs 

kommentarer står det også at «Mjøsen Skog anbefaler å skyte elgen da den er på 

vinterbeite. Dette er gjort i eget brev til kommunen. Elgbeiteskadene i dette 

området er langt over det man kan forvente at en grunneier skal ta ansvar for. 

Trekkelg har genetiske tiltrekninger til et bestemt område. Dette er nedarvet 

gjennom generasjoner og vanskelig å gjøre noe med. Dessuten vil trekkelg i 

motsetning til stedegen elg ofte trekke unna områder hvor det drives jakt på 

høsten. Derfor er det spesielt stammen av trekkelg som vokser mest i en stamme 

av elg som allerede er alt for stor.» 

 

I Mjøsen Skogs vurdering for Nes Gård, gnr. 305 bnr. 1, framgår det også at gran 

er beiteskadet av elgen. 

 

Den stedegne stammen er muligvis ikke for stor lenger, men trekkelgen gjør at 

området – vald 40 og 42 – fortsatt er overbelastet. 

 

Et minsteareal på 3 000 da pr. elg vil innebære at det allerede er for mye elg i 

terrenget på grunn av trekkelgen og at det vil bli alt for mye i terrenget i løpet av 

kort tid. Elgen vil da spise opp sitt eget næringsgrunnlag og ødelegge 

skogen/foryngelsen ytterligere.  

 

Trafikksikkerhetsmessig er det også svært betenkelig at det aksepteres en stor 

vinterbestand av elg i området fra Bjonevika til fylkesgrensen. Det settes opp 

varselskilt med at det er elg i området. For det første må biler bevege seg 

framover for å forflytte seg og selv om det kjøres i 50/60 km/t er en kollisjon 

med elg svært farlig og skadegjørende. Mange er ikke klar over hvor ille 

elgaktiviteten er rundt E16 og kjører i 80 km/t og mer til. Det er en av Norges 

mest beferdede veier slik at skadeevnen og skadeomfanget er betydelig med en 

stor vinterelgstamme langs veien.  

 

Det har vært varierende vintre med varierende snømengder. I år har det vært mye 

snø og det er lett å se at det er mye elg i området på denne strekningen. Det er 

svært mange spor som krysser veien. Kommunen og viltnemnda har derfor et 

særlig ansvar for å unngå at elgfaren er så uakseptabelt høy som den pr dato er på 
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denne strekningen. En øking av minstearealet som foreslått vil øke faren og 

skadene ved elgpåkjørsler ytterligere.  

 

Fra 2010 til 2018 er det opplyst å ha vært 78 elgpåkjørsler i Ringerike. Vi antar at 

det i forhold til arealet er forholdsmessig størst på vår strekning – dessverre.  

 

Mengden med trekkelg som samles langs E 16 og tilstøtende areal om vinteren 

betyr fare for økt utbredelse av hjernesykdom, hjortelusflue og skogbjønn/flott. 

Sør-Aurdal senker arealet bak hver elg vesentlig og ned til 2.300 og 2.500 da pr 

elg pga hjernesykdom. Det er da underlig at Ringerike, som nabokommune, går 

motsatt vei. 

 

Effektivt areal bak hver felte elg viser at det har vært liten forandring i 

elgtettheten på Nes de siste årene. Dette tilsier at vald 40 og 42 må fortsette med 

samme areal for hver elg som tidligere. 

 

En økning av elgstammen vil være i strid med viltlovens og viltforskriftens 

formål og intensjoner, medfører for lite mat for elgen framover, lavere 

slaktevekter, fare for sykdommer og parasitter på elgen og oss som bor på Nes, 

betydelige skader på oppvoksende skog og stor trafikkfare.  

 

Det er også rimelig at de skogene som utsettes for bestandskader også får skyte 

mer elg for å hindre beiteskader og få en liten del av verditapet på skogen tilbake. 

 

Grunneierne i valdet har som jegere eller utleiere til jegere et ansvar for å forsøke 

å fylle målene i viltplanen, men det er kommunen og viltnemda som legger 

rammene og som er ansvarlige for at rammene er hensiktsmessige og forhindrer 

ovennevnte skader og ulemper i vald 40 og 42. Det vil etter vår mening være 

svært uklokt å øke minstearealet nå, da det gir vesentlig mindre fleksibilitet i 

hvordan vi forvalter elgstammen i årene framover. Vi vet fra tidligere at 

elgtettheten og dertil slitasje på beitene kan svinge raskt i negativ retning som 

følge av for eksempel tunge snøvintre. Dersom minstearealet er en begrensende 

faktor i forvaltningen, vil man raskt kunne få store skader som kunne vært 

unngått. 

 

Må det søkes dispensasjon hvert år viser det at minstearealet er satt for høyt. 

 

 

2.2 Minsteareal hjort 

Minsteareal hjort er av kommunen foreslått videreført på dagens nivå 12 000 da. 

Hjortebestanden er i vekst, og vi mener derfor at minsteareal hjort bør settes til 

5 000 da pr hjort og at det gis en felleskvote for flere vald, slik at avskyting kan 

ses under ett og at dyrene felles der det er høyest hjortetetthet. Det virker 

eksempelvis å være mindre hjort opp mot fjellet, mens det kan være svært mye 

hjort i høyproduktive områder som for eksempel Nes skog. Det er da 
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uhensiktsmessig og galt at den som har ulempen av hjorten med skader på skog 

og avlinger ikke skal får tildelt større kvoter enn de som har vesentlig færre 

ulemper/skader og som har mindre hjort. 

Det er observert mer hjort enn elg på viltkamera i Fagernes skog siste året. 

 

3 Valdstørrelse 

 

Nes Nord, vald 40, er det valdet som på grunn av vinterbeiteskader er tilnærmet likt 

Nes Øst, vald 42. Disse to valdene er imidlertid fysisk adskilt ved at det er elva/ 

Sperillen som er mellom de to valdene. Disse to valdene er nå slått sammen til ett vald 

– Nes Nord-Øst på ca 85.500 da. 

 

 

4. Samarbeid mellom grunneier og offentlig forvaltning.   

Noen skogeiere har søkt om vinterjakt med bakgrunn i beiteskader og trafikksikkerhet 

uten å ha blitt hørt de senere år. Argumentet fra viltnemda har vært at storvaldet ikke 

har gjort nok for å skyte kvoten sin i jakttiden. Det er både urimelig og galt å påstå. 

Det er ikke lett å skyte elg som ikke er der. De få elgene som er igjen i storvaldet er 

ikke problemet. Det er når jakttiden er over og snømengden øker at elgemengden i 

storvaldet øker. Dessuten vil det ikke være nevneverdig bedre om det ble skutt noen 

elger til i jakttiden. Vi har for øvrig for å imøtegå Viltnemndas kritikk laget et opplegg 

med felles avskyting for restkvoten etter 1.november. Vi bedrer også 

kommunikasjonen mellom jegere, grunneiere og jaktledere ved en intern facebookside. 

Vi forutsetter derfor at viltnemnda, ved søknad om vinterjakt, av hensyn til 

trafikksikkerhet, skogskader og dyrevelferd innvilger slike begrunnede søknader.  

 

Vi håper at det framover kan bli et godt samarbeid og at det er mulig å være enig om at 

Nes i Ådal er i et særtilfelle og at det må hensyntas at det kommer mye vinterbeitende 

elg.  

 

Konsekvensen av at det blir for mye vinterelg vil kunne være betydelige skader på 

skogen, ikke mat til elgen og betydelige trafikkulykker som i så tilfelle må forfølges 

mot de ansvarlige.  

 

 

 

Vennlig hilsen for vald 40 og 42 

 

 

Harald Heggen Brørby 
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Uttalelse til forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens høringsbrev av 11. juni 2019. 
 
Ringerike kommune hadde ved årsskiftet 2017/2018 høring på forslag om endret minsteareal for 
elg. Fylkesmannen (daværende Fylkesmannen i Buskerud) ga uttalelse i brev 10. januar 2018. Etter 
høringen utsatte Ringerike kommune saken i påvente av beitetakseringer og til bestandsplan-
periodens slutt.  
 
I oversendelsesbrevet for ny høring framgår det at minstearealet for elg nå foreslås endret fra 
gjeldende 2 500 dekar til 3 000 dekar, mot 4 000 dekar i høringen i 2017/2018. Vi gjør oppmerksom 
på at vedlegget med forslag til vedtak om endringsforskrift fortsatt opererer med 4 000 dekar.    
 
Fylkesmannen vil ikke gå nærmere inn på foreslått minsteareal eller de faglige vurderingene som 
ligger til grunn. Vår rolle er først og fremst å påse at prosessen tilfredsstiller formelle krav. 
Innholdsmessig synes høringsbrevet med vedlegg å oppfylle kravene hjorteviltforskriften med 
retningslinjer setter til de vurderingen kommunen skal gjøre for fastsettelse eller endring av 
minstearealet.  
 
Vi vil likevel peke på den alvorlige situasjonen med skrantesjuke, eller chronic wasting disease (CWD), 
på hjortevilt. Ringerike kommune er som hjemkommune for sau som beiter i Nordfjella sone 1, 
omfattet av pålegg om å teste hjortevilt felt under jakt i 2019 for skrantesjuke. Kommunene i 
Nordfjellaregionen – som blant annet inkluderer Sør-Aurdal kommune tilgrensende Ringerike – er 
som et midlertidig tiltak for å begrense faren for smittespredning, oppfordret til å halvere 
bestandsstørrelsen for elg og hjort i forhold til 2016-nivået. Ringerike kommunen bør derfor ha dette 
perspektivet med inn i sin forvaltning av hjorteviltet, jamfør også kommunens egen målsetting om at 
«Forvaltningen av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon».  
 
 



  Side: 2/2 

 
Vi viser for øvrig til vår tidligere uttalelse til forslag om endret minsteareal for elg. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ellen Lien 
seksjonssjef 

   
 
 
 
 
 
 
 
Even Knutsen 
seniorrådgiver 
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Sammendrag av tidligere høringsinnspill

Utdrag fra saksliste til viltnemndsmøte 19.02.18

Sak 1/18 ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Forslag til vedtak :

Alternativ 1: Saken utsettes til beitetaksering er gjennomført i hele kommunen

Alternativ 2: Saken utsettes til beitetaksering er gjennomført i hele kommunen og til
bestandsplanperioden er over (31.12.2020)

Det sendes ut et informasjonsbrev som tar for seg avgjørelsen til viltnemnda, og videre
saksgang. Høringsuttalelsene tas med videre i prosessen.

S aksopplysninger :

Saksopplysningene omfatter et kort sammendrag av hvert av høringssvarene.

Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen er enig i at det foreligger et behov for endring av minsteareal, men går ikke inn
på detaljer rundt foreslått areal eller begr unnelser.

Høgfjell utmarkslag v/Aashild Bang
Valdet støtter endringen. Det ytres et ønske om at minsteareal for hjort kan reduseres noe.

Haugerud Åset viltstellområde v/Trond Helge Buttingsrud
Valdet er uenige i økningen i minstearealet, men kan godta en dring til 3000 dekar. Det er ikke
registrert nedgang i beitepresset, og vektene har heller ikke bedret seg. Valdet preges av
trekkelg i den nordre delen av valdet. Det oppfordres til å differensiere minstearealet.

Ramberget jaktlag v/Gunnar Ekrem
Valdet s tøtter endringen, og stiller seg positive til et eventuelt samarbeid med nabovald sør for
Ramberget.

Treknatten storvald v/Torgrim Holte
Valdet er uenige i endringen. De ser en oppgang i elgstammen i deres område, men kan godta
en endring i minsteareal op p til 3250 dekar. Dette med hensyn til beiteskader og
trafikkulykker. Det ytres et ønske om bedre samarbeid med nabokommunen Sør - Aurdal. Det
oppfordres til bruk av § 7.

Haugsbygd grunneirelag v/Bjørnhild Steingrimsen
Valdet støtter endringen, men ønsker at valdstrukturen forblir uendret. Det oppfordres til bruk
av § 6. Valdet vil ikke inngå i samarbeid med nabovaldet Norderhov utmarkslag. Det stilles
spørsmål ved kvotetildelingen i kommunen, da det er store forskjeller mellom vald.



Strømsodd v/Dagfinn Myrvold
Valdet støtter endringen, såfremt det fremdeles er åpnet for bruk av § 7. Det stilles spørsmål
ved om det kan deles ut tilleggskvoter utover tildelt kvote dersom det blir stor økning i
bestanden. Det oppfordres t il å spare mer kalv for å spare produksjonskyrne.

Holleia nord v/Martin Bjerkerud
Valdet er uenig i økningen, men kan godta minsteareal på 3000 dekar. Det oppfordres til bruk
av § 7. Det påpekes at sett elg ligger godt over gjennomsnittet i kommunen, og a t det er
mange viltpåkjørsler i valdet. Det foreslås å utsette saken til utgangen av nåværende
bestandsplanperiode.

Soknedalen vest v/Otto Tandberg
Valdet er uenige i økningen. Dette begrunnes i en økning i stammen lokalt, fortsatt stort
beitepress og geo grafisk varierende stamme. Valdet forstår det slik at § 7 ikke skal brukes.
Det stilles spørsmål ved holdningsendring i Viltnemnda. Valdet mener frist i mai for å gjøre
store endringer er uakseptable. Det påpekes at det er stor innvandring fra vest, og det
oppfordres til å gjennomføre en fullstendig beiteregistrering før det tas en ny evaluering av
minstearealet ved utløpet av bestandsplanperioden.

Landbrukskontoret for Hadeland v/Jan Jansen
Kommunene er uenige i økningen i minsteareal med det formål å øke stammen. Det påpekes
fortsatt stort beitepress og lave vekter, samt at andelen kalveførende kyr og tvillingraten er
lav. Det oppfordres til å holde stammen på et lavt nivå i noen år til.

Nes nord og Nes øst v/Brørby, Henriksen og Holte
Valdene er uenige i økningen i minsteareal, og begrunner dette i beiteskader, trekkelg og
trafikkulykker. Det stilles spørsmål ved den korte tidsfristen. Det oppfordres til å differensiere
på minstearealet eller bruke § 7. Det ytres et ønske om å senke minstearealet på hjor t til 8000
dekar samt at det åpnes for å skyte hjorten der den er. Valdene mener en økning av grensen
for å bli storvald er uheldig, da begge ligger ved kommunegrenser og vil ha vanskeligheter
med å øke arealet mer enn det er i dag. Det oppfordres til å st arte vinterjakt.

Lars Magne Rustad
Uenig i økning av minsteareal begrunnet i beitepress på furuforyngelse.

Vurderinger :

Noen vald har gjennomført beitetakst i løpet av 2017 og fremdeles ikke registrert noen
nedgang i beitegraden. Dette tyder på at det stedvis er mye elg fremdeles, og at det som antatt
er stor variasjon i tetthet innad i kommunen. Med hensyn til skogproduksj on vil det ikke være
forsvarlig å øke elgbestanden i de utsatte områdene. Det etterspørres beitetakst for hele
kommunen før endelig vedtak gjøres, og dette synes fornuftig.

Flere vald har ikke registrert at vektene til kalv og ungdyr har hatt noen økning de siste årene,
noe som også tyder på at kvalitetsbeitet på sommeren ikke har tatt seg nok opp. I
hjorteviltregisteret er det registrert vekter for de siste fem jaktsesongene. Gjennomsnittene for
hele kommunen viser at det er årlige svingninger i kalvevekt ene, mens ungdyrvektene i denne
perioden viser en nedadgående trend. En slik trend kan også bety at jegerne gjennomfører en



hardere seleksjon og tar ut små dyr. Tallene varierer mer på valdnivå, men det er lite
hensiktsmessig å legge for mye vekt på disse da det er for få observasjoner til å kunne ha et
godt statistisk grunnlag.

Vald i nord preges av mye trekkelg fra Oppland, spesielt ved snørike vintre. Det antas at det
ikke vil ha noen virkning å ta ut flere dyr under jakta på høsten da trekkelgen ikke ha r
kommet ned enda. Antallet trekkelg tyder derimot på at det er mye elg i Oppland og at
utfordringene kan ligge i forvaltningen der. Bedre dialog over grensen kan bidra til en mulig
løsning.

En differensiering av minsteareal i ulike deler av kommunen synes å være hensiktsmessig, da
man vil komme utenom fraviket fra minstearealet over lengre tid. Her stiller derimot forskrift
om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man skal kunne
differensiere, som for eksempel snaufjellso mråder, store veier eller store vassdrag. Nes i Ådal
kunne vært et aktuelt område å differensiere, men her er det utfordringer med klare skiller.
Begnaelva går gjennom områder som ideelt sett burde hatt likt minsteareal, i tillegg til at det
lenger sørover kan diskuteres om en fylkesvei er stor nok da det heller ikke er viltgjerde der.
Utfordringer ligger også på grensen til Krødsherad og Flå, hvor det kommer en del trekkelg.
Riksvei 7 kunne blitt brukt som et skille, hadde det ikke vært for at veien skjære r gjennom
noen av valdene. Det synes utfordrende at et vald potensielt skal ha to ulike minsteareal.

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges
mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesi elt utsatt, som E16 ved Nes i
Ådal og riksvei 7.

Noen vald stiller seg positive til endringen i minsteareal, men ønsker å opprettholde dagens
valdstruktur. Hvis man gjennomfører endringen vil kun fem vald kunne få godkjent
bestandsplan, og det blir mange vald som vil få tildelinger fra kommunen fra år ti l år. Dette er
lite ønskelig med hensyn til at jegerne og rettighetshaverne skal engasjeres mer og at de i
praksis står for hoveddelen av forvaltningen. Minstearealet henger sammen med arealet som
må til for å få godkjent bestandsplan, endres minstearealet endres også størrelsen som må til
for å bli til et storvald. Kommunen har anledning til å øke arealet som må til for å få godkjent
bestandsplan, men har ikke mulighet til å gå under grensen på 20 ganger gjeldende
minsteareal. Dette kommer tydelig fram i v eiledningen til forskriften.

Den korte tidsfristen ble påpekt i noen høringsuttalelser, og årsaken til dette kunne blitt
begrunnet i saksopplysningene. Det poengteres også at endringene vil føre med seg store
organisatoriske endringer for vald som er under grensen for storvald, og at fristen er for kort.
Dette er landbrukskontoret enige i. Valdene med bestandsplaner opererer med ulike frister for
utarbeidelse av ny plan, alt fra mars 2019 til desember 2020. Vedtak i Viltnemnda tilsier at
alle planer er godk jent til og med 31.12.2020. Planen kan revideres årlig.

Angående endring i minsteareal for hjort foreligger det for lite kunnskap til at det kan tas en
avgjørelse om dette. En økning i fellingstallene for 2017 kan tyde på at hjortestammen er i
økning. Det har hele tiden vært kommunens intensjon at hjorten skytes der den er, derav store
hjortevald og store kvoter. Kommunen tildeler valdet fellingstillatelsene, men legger seg ikke
opp i hvordan kvoten fordeles internt.

Avslutningsvis synes det hensiktsmessig å utsette endringen til det er gjennomført en ny
beitetaksering som foreslås gjennomført i 2018. Det synes ikke ideelt å gjennomføre
endringen midt i en bestandsplanperiode. Alternativt kan perioden kortes ned. Da vil valdene
få godt med tid til å gjennomf øre nødvendige endringer. Saken tas opp igjen etter at
resultatene fra beitetaksten er tilgjengelige.



Endring av lokal forskrift om minsteareal for jakt etter 

elg, hjort og rådyr 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i «lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16» og «forskrift 8. januar 

2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6», fattes følgende vedtak om endring i forskrift om 

minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud: 

§ 2 endres til: 

«Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 300 dekar 

for rådyr.» 

Forskriften trer i kraft straks. 

 

Saksopplysninger: 

Elgbestandene i Ringerike kommune er bevisst tatt ned de senere årene for å kunne bygge opp 

igjen beitegrunnlaget for å bedre dyrenes kondisjon. Det er nå et ønske om å forsiktig øke 

elgbestanden igjen. Minstearealet brukes for å regulere antallet fellingstillatelser, og er 

dermed det viktigste virkemiddelet kommunen har i reguleringen av bestandsstørrelsen. 

Endring av minsteareal for elg er et tema som er blitt tatt opp i flere fora de siste årene. 

I forskrift om forvaltning av hjortevilt (heretter kalt hjorteviltforskriften) § 2 punkt c er 

minstearealet definert som «størrelsen på det tellende arealet som skal legges til grunn for 

hvert dyr det gis fellingstillatelse på». I henhold til § 6 er det kommunen som fastsetter 

minstearealet i forskrift. Minstearealet i Ringerike er fastsatt i forskrift 23. april 2003 nr. 528 

om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud.  

I den lokale forskriften kommer det fram at minstearealet for elg er 2.500 dekar i hele 

kommunen. Dette minstearealet ble fastsatt i 2003, etter en lengre periode med kraftig 

reduksjon i elgbestanden. Bestanden hadde så en liten økning, før den igjen har blitt redusert 

fram til i dag.  

Kommunen hadde ved årsskiftet 2017/2018 en høringsrunde på forslag om endret minsteareal 

for elg til 4000 dekar. Viltnemnda vedtok 19.02.18 å utsette saken med bakgrunn i 

høringsuttalelsene og i påvente av en elgbeitetakst som ble gjennomført sommeren 2018.  

Kommunen har 16 storvald med godkjente bestandsplaner og syv mindre enkeltvald uten 

bestandsplaner. Valdene med godkjente bestandsplaner får tildelt dyr over en fireårsperiode, 

mens valdene uten bestandsplaner får tildelt en årlig kvote fordelt på kjønns- og 

aldersgrupper. Kommunen har ved flere anledninger mottatt klager på fellingstillatelser, først 

og fremst fra valdene uten bestandsplan. I hjorteviltforskriftens § 7 kommer det fram at 

kommunen kan fravike minstearealet med opptil 50 % ved tildeling av fellingstillatelser, et 

virkemiddel som kommunen har brukt aktivt. Det er blitt påpekt av Fylkesmannen i Buskerud 

at denne paragrafen kun skal brukes unntaksvis og over en kortere tidsperiode, og har anbefalt 

at Ringerike kommune bør vurdere en forskriftsendring for å endre på minstearealet for elg.  

§ 6 i hjorteviltforskriften åpner for at kommunen kan operere med ulikt minsteareal i ulike 

deler av kommunen dersom det er vesentlig forskjell på beitegrunnlag, bestandstetthet eller 

skadepress. Videre følger det at om dette er tilfellet så skal grensene mellom områdene med 



ulikt minsteareal følge klare skiller i terrenget, eksempelvis ved større vassdrag, 

snaufjellsområder, veger og jernbane. Tilsvarende kan kommunen unntaksvis vurdere 

differensiert minsteareal mellom områder med vesentlig variasjon i bonitet og produktivitet. 

Minsteareal for hjort og rådyr blir stående som i dag, på henholdsvis 12.000 og 300 dekar. 

Dette grunnet mangelfull rapportering for hjort og for lite kunnskap om både hjort- og 

rådyrbestanden.  

Vurderinger: 

Veiledningen til hjorteviltforskriften sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en 

rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlaget, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, 

hage- og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens 

målsetning. 

Bestand og utvikling 

En stor elgbestand på 1990-tallet og utover 2000-tallet gjorde at viltbeitene i kommunen var 

nedslitt. Elgbestanden i Ringerike har de senere årene blitt bevisst redusert for å bygge opp 

igjen sommer- og vinterbeite. Det er store lokale variasjoner i tettheten av elg, både mellom 

regionene og innad i regionene. Den høyeste elgtettheten er i Soknedalen og i Nes i Ådal.  

Faun Naturforvaltning AS har gjennom en årrekke gjennomført alders- og 

bestandsvurderinger av elg i Ringerike kommune. Den nyeste rapporten fra Faun er fra 2019, 

hvor de har evaluert elgbestanden etter jaktåret 2018. Her kommer det fram at elgbestanden i 

kommunen hadde en bestandstopp rundt 1992. Bestanden ble så bevisst redusert fordi den 

ikke var på et bærekraftig nivå. Et redusert uttak rundt 2005 resulterte i bestandsvekst, men 

økt jaktuttak rundt 2013 førte igjen til en reduksjon i elgbestanden. I rapporten kommer det 

også fram at gjennomsnittsalderen for Ringerikes elgbestand er lav i tillegg til at kalverater og 

slaktevekter på kalv og ungdyr viser en negativ utvikling. Beitene har vært nedslitt over 

lengre tid, og har muligens redusert bæreevnen til elgbestandene. Vekt og kondisjon hos 

elgkua påvirker også kalven. Små elgkyr produserer små kalver som forblir små hele livet, 

mens tyngre og større elgkyr produserer større kalver. Dette gjør at dyr født under dårlige kår 

vil kunne påvirke kondisjonen til bestanden negativt over lang tid.  

Elgbestandens tilstand kommer godt fram gjennom data som er registrert i 

Hjorteviltregisteret, som for eksempel tildeling, avskyting, sett-elg osv. Figur 1 viser en 

nedadgående trend av antall felt elg de siste årene. I 2018 ble det rapportert 270 felte dyr, en 

svak oppgang fra året før. For 2017 var tilsvarende tall på 254, som er et historisk lavpunkt, 

og man må helt tilbake til 1970-tallet for å finne lavere fellingstall.  



 

Figur 1. Antall felte elg i Ringerike kommune i perioden 1997 – 2018. 

Fellingskvotene er redusert, samtidig som det skytes en mindre andel av kvoten enn tidligere. 

I 2010 lå fellingsprosenten i gjennomsnitt på ca. 80 %, mens den i 2018 lå på nesten 60 %. 

Gapet kan skyldes mindre elg og/eller at valdene holder tilbake på kvotene de får tildelt. I 

kommunale mål og retningslinjer for hjortevilt for perioden 2018 – 2022 har kommunen satt 

et langsiktig mål om å gradvis øke avskytingen til 500 elg årlig, hvor avskytingen tilpasses 

lokale forhold. Dette er en målsetting som må sees på som svært langsiktig og er ikke 

begrenset til planperioden.  

Det er også et mål å øke vektene til kalv og ungdyr, i tillegg til at forholdet mellom sett ku og 

okse ikke skal overstige 1,6:1. Per i dag er vektene til kalv og ungdyr på et historisk lavt nivå, 

og kjønnsforholdet har blitt skeivere, fra 1,8 sett ku per okse etter jakta 2017 til 2,1 sett ku per 

okse i 2018.  

I likhet med trenden som ses i Figur 1, kan man se en trend i Figur 2 ved at sett elg pr. 

jegerdag har gått ned i samme periode. På midten av 1990-tallet lå verdien rundt 0,48 mens 

den i 2016 var nede på 0,21. Ut fra erfaringer bør sett elg pr. jegerdag ligge mellom 0,24 og 

0,26. Situasjonen gjør at det er behov for å endre minstearealet slik at det er tilpasset dagens 

situasjon, og observasjonsraten av sett elg pr. jegerdag økes. Ny instruks for registering av sett 

elg pr. jegerdag ble innført høsten 2018. Dette fører til at verdien av sett elg pr. jegerdag vil 

øke og at gamle og nye indeksverdier ikke vil være direkte sammenlignbare. Tall for 2018 er 

derfor ikke tatt med i denne figuren.  
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Figur 2. Sett elg pr. jegerdag i Ringerike kommune i perioden 1997 - 2017. Figuren viser den relative utviklingen i 

bestandsstørrelsen over tid. Den sier derimot ikke noe om den faktiske bestandsstørrelsen som en følge av ulike 
observasjonsforhold og jaktmetoder. 

 

Figur 3 viser en tendens av at effektivt areal, altså areal per felte dyr, på Ringerike øker. Siden 

2010 har gjennomsnittlig areal bak hver felte elg vært på om lag 2500 dekar, mens det i 2017 

lå på det dobbelte av nåværende minsteareal. Tall for 2018 viser en svak nedgang i det 

effektive arealet. Det foreslåtte minstearealet tar høyde for at det kan være årlige svingninger i 

fellingstall. Nes i Ådal er den regionen som er nærmest et effektiv areal på 3000 dekar.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Sett elg pr. jegerdag

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Effektivt areal elg

Holleia

Soknedalen

Ådal vest

Nes i Ådal

Ådal øst

Krokskogen

Ringerike



 

 

Figur 3. Effektivt areal i perioden 2010-2018 fordelt på regioner i Ringerike kommune. Linjene viser 
gjennomsnittstall for hele kommunen. 

 

 

Beitegrunnlag og sesongtrekk  

Vinterstid kommer det i enkelte områder av Ringerike mye trekkelg, spesielt til Nes i Ådal, på 

grensene til Krødsherad og Flå, og fra Nordmarka. Trekket varierer med klima og 

snøforholdene; de årene det er mye snø er det også mye trekkelg. Dette vil i de utsatte 

områdene føre til stor slitasje på vinterbeitene, og et potensielt stort skadeomfang på 

furuforyngelse. Dette gjør at minstearealet i disse områdene antakelig ikke bør økes for mye. 

Våren 2018 ble det gjennomført elgbeitetakst hvor hele kommunen er representert. Ådalen og 

Soknedalen var godt representert med prøveflater, men både Tyristrand/Ask og Krokskogen 

kunne med fordel gjennomført flere registreringer for mer robuste resultater. Faun 

naturforvaltning sammenstilte og analyserte resultatene fra elgbeitetaksten. Resultatene tyder 

på at beitetrykket på de viktigste beiteplantene (ROS, furu og bjørk) har holdt seg relativt 

stabilt siden forrige takst i 2015. Faun er likevel overrasket over at både furu og bjørk er 

overbeitet, til tross for flere år med relativt lav elgtetthet. De peker på flere grunner for at 

resultatene er slik; 1) høyt innslag av trekkelg om vinteren, 2) beiting er tillagt vekt ved utvalg 

av takstbestand eller 3) beitegrad og antall møkkhauger vurderes for høyt (overestimering). 

Rapporten konkluderer med at beitetrykket og møkktettheten på Ringerike trolig er 

overestimert over tid, men at utvikling i beitetrykk over tid stemmer godt overens med 

«virkeligheten». Deres anbefaling er å holde elgbestanden i intervallet 0,2-0,3 sett elg per 

jegerdag for å opprettholde et bærekraftig nivå. I 2017 var dette tallet på 0,22. 

I de kommunale mål og retningslinjene for hjortevilt i perioden 2018 – 2022 er det beregnet at 

et langsiktig mål på et årlig jaktuttak på 500 elg skal være bærekraftig. Momenter bak 

beregningen er næringsgrunnlaget som er i ferd med å bygges opp. Beitepotensialet økes ved 

at det nå er kortere vintre med mindre snø, en generell økning i boniteter og høyere 

avvirkning i lavereliggende områder som gir økt kvalitetsbeite for hjortedyr.  
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Viltpåkjørsler og irregulær avgang 

Antallet påkjørsler varierer fra år til år, og avhenger ofte av hvordan vinteren har vært. Figur 4 

viser at antallet elgpåkjørsler har hatt en nedadgående trend de siste årene, noe som er 

sammenfallende med lavere tetthet, med topper de årene det har vært mye snø (slik som i 

2018). Rådyrpåkjørsler har vært på et stabilt høyt nivå de siste årene, noe som antas å ha en 

sammenheng med størrelsen på bestanden. Hjortepåkjørsler er ikke et nevneverdig problem. 

Bekymring over et større antall trafikkulykker dersom elgbestanden økes er reell. Dette preges 

mye av snømengde og trekkelg på de strekningene som er spesielt utsatt, som E16 ved Nes i 

Ådal og riksvei 7. 

 

Figur 4. Oversikt over antallet viltpåkjørsler med bil eller jernbane for elg, hjort og rådyr i perioden 1987-2018 i 
Ringerike kommune. 

 

Valdstruktur og differensiering av minsteareal  

Elg skal som en hovedregel forvaltes gjennom bestandsplaner. Hjorteviltforskriftens § 15 sier 

at vald må disponere et tellende areal på minimum 20 ganger minstearealet for at kommunen 

skal kunne godkjenne en bestandsplan for området. Dagens minsteareal for elg er på 2500 

dekar. Dette betyr at vald etter dagens forskrift må være minst 50 000 dekar for å få godkjent 

bestandsplan, men med den foreslåtte endringen blir dette endret til 60 000 dekar. 

Pr i dag består kommunen av 24 elgvald, hvorav 17 har godkjent bestandsplan. Dersom 

endringen gjennomføres som foreslått vil 11 av 24 elgvald fremdeles tilfredsstille arealkravet, 

mens resten må slå seg sammen med nabovald eller danne bestandsplanområder for å oppfylle 

de nye kravene. For de enkeltvaldene som har et areal under det nye minstearealet er eneste 

mulighet sammenslåing eller bli en del av et vald. Ved opprettelse av bestandsplanområder vil 

valdene som inngår i samarbeidet opprettholde sine grunnleggende rettigheter som vald. 

Valdene samarbeider om å utarbeide bestandsplan for området, og vil få tildelt frie dyr. Alle 

valdene i bestandsplanområdet får kvoter tildelt fra kommunen basert på areal. Slik 

valdstrukturen er i dag, med mange små vald, er dette ikke ideelt når man forvalter en art som 

beveger seg over større områder. En endring i strukturen som følge av en økning i 

minstearealet er derfor å anse som noe positivt, da økningen vil føre til større og mer robuste 



forvaltningsenheter. Man vil kunne få mer samarbeid over større områder, noe som vil gagne 

forvaltningen av elg. Valdene får tid på å organisere seg, som en følge av at forskriften ikke 

trer i kraft før 2020.  

Angående differensiering av minsteareal er det forhold som taler for og imot dette. Det synes 

hensiktsmessig med tanke på at det er lokale variasjoner i elgtettheten, men på den annen side 

stiller forskrift om forvaltning av hjortevilt krav til at det skal være klare skiller for at man 

skal kunne differensiere, som for eksempel snaufjellsområder, store veier eller store vassdrag. 

Dette er ikke tilfellet i Ringerike slik valdstrukturen er i dag. Fellingstallene i kommunen, 

både regionvis og på valdnivå, tyder på at det er for store variasjoner til at differensiering er 

hensiktsmessig. Hvis man skulle differensiert ville man fort endt opp med flere ulike 

minsteareal, som ville ført til en utfordrende og unødvendig komplisert forvaltning av 

hjorteviltet. I tillegg ønsker kommunen fortsatt å aktivt benytte det handlingsrommet som 

ligger i hjorteviltforskriftens § 7 om fravik av minsteareal, for å avhjelpe de områdene som 

tidvis har mye elg. Det vurderes derfor at det kun blir ett minsteareal som gjelder for elg i hele 

kommunen. 

Vurdering av høringsuttalelsene fra høringsrunden i 2017 

Minstearealet var i første behandling foreslått endret til 4000 dekar for elg. Svarene fra den 

første høringsrunden besto for det meste i at valdene syntes det var en stor endring å gå fra 

2500 til 4000 dekar. Flere vald etterlyste også beitetakst før en eventuell endring, og ytret et 

ønske om differensiert minsteareal fordi de mente det fremdeles var mye elg i deres områder. 

De største innvendingene kom fra Nes i Ådal og Soknedalen. Valdene i Nes pekte også på 

trafikksituasjonen på vinterstid, med mye trekkelg. 

Flere av høringsuttalelsene er tatt til følge ved at det foreslåtte minstearealet er justert ned, 

samtidig som vi avventet til beitetaksten forelå. Tidspunktet for når endringen trer i kraft vil 

også gi valdene tid til å omstille seg. 

Dagens lokale forskrift: 

Forskrift 23. april 2003 nr. 528 om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud 

§ 1. Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i kommunen. 

§ 2. Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 2.500 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 300 dekar 

for rådyr. 

§ 3. Denne forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves den del som angår Ringerike 

kommune i forskrift av 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, 

Drammen, Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Sigdal, 

Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Røyken, Hurum, Flesberg, Rollag og Nore og 

Uvdal kommuner, Buskerud.  

 

Avslutningsvis: 

Det synes hensiktsmessig å ha et minsteareal som gjelder for hele kommunen. 

Administrasjonen mener det er forvaltningsmessig nødvendig å øke minstearealet for elg til 

3.000 dekar. 
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FORORD
I 2016 vedtok Klima - og miljødepartementet ny f orskrift om forvaltning av hjortevilt . I § 1
kommer det fram at formålet med forskriften er at hjor t e viltforvaltningen skal ivareta
bestandenes og leveområdenes produktivitet og mangfold, samt at det skal legges til rette for
lokal og bærekraftig forvaltning. I § 3 kommer det fram at kommunen skal vedta mål for
utviklingen av bestandene av elg, hjort og rådyr der det er å pnet for jakt på arten(e). Disse
målene skal ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på
naturmangfold, jord - og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Hensikten med kommunale mål for hjorteviltforvaltningen er å diskutere forvaltningsspørsmål
med rettighetshaverne og andre med interesser i utmark. Målene skal være konkrete og
etterprøvbare. De skal også etablere en bredest mulig faglig og politisk forankret plan, som
sammen med sentrale lover og forskrifter er sty rende for hjorteviltforvaltningen i Ringerike
kommune. Målene brukes blant annet som juridisk grunnlag når kommunen skal godkjenne
flerårige bestandsplaner.

Det er opp til kommunen selv hvordan målene forankres i kommunen. Vi anser det som mest
hensiktsme ssig at målsettingen e revideres ved behov hvert fjerde år av landbruks kontoret i
samarbeid med Viltnemnd a , i tillegg til en fortløpende vurdering dersom behov oppstår .

M ål og retningslinje r for hjorteviltforvaltning i Ringerike kommune i 2018 – 2022 ble
ut arbeidet av landbrukskontoret, og ble sendt på høring til alle vald ledere , lokale
interesseorganisasjoner , nabokommuner og fylkesmannen i Buskerud . Høringsforslagene ble
bearbeidet, og et nytt utkast ble utarbeidet. Dokumentet ble politisk behandlet i Vilt nemnda,
Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning og Formannskapet før de t ble endelig ved tatt av
K ommunestyret.

Vedtatt av Ringerike kommune 3 . m ai 2018

«Ringerike kommune vedtar mål og retningslinjer for forvaltnin g av hjortevilt i Ringerike
kommune i perioden 2018 – 2022 . Vedtaket hjemles i Forskrift om forvaltning av hjortevilt §
3.»
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1. ORGANISERING AV VALD OG BEST ANDSPLANOMRÅDER

1.1 DEFINISJONER

Jaktrettshaver :

E nhver som har jaktrett på en eiendom. Retten til å jakte tilhører grunneier hvis ikke annet er
bestemt, jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt § 2 h. Dersom grunneier overlater sin
eiendom til noen annen til bruk, skal brukeren ha jaktretten med mindre annet er avtalt.
Jaktrett kan ikke skilles fra eiendommen for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når
jaktretten følger bruksretten til eiendommen. Avtale om særskilt bortleie av jaktrett skal være
skriftli g, jf. viltloven § 28.

1.2 KOMMUNENS ANSVAR

- Behandle søknader om nye vald eller endringer i vald , bestandsplanområder og
bestandsplaner innen 15. juni , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 11, 14 og 16

- Bidra til at valdene organiseres som bestandspla nområder med naturlige grenser og
med be standsplan godkjent av kommunen

- Informasjon ut til valdene
- Samle inn og registrere sett og skutt data fra valdene og legge dette på

Hjorteviltregisteret , om det ikke er ført elektronisk
- Tildele kvoter til alle vald med grunnlag i kommunens målsetting, godkjente

bestandsplaner, målrettet avskytning og bestandenes utvikling. Kvote tildeles
enkeltvaldene årlig , jf. forskrift om forvaltning av hjortevilt §§ 18 og 20

- Tilrettelegge for at rapporteringsrutiner og ettersøk skjer som beskrevet i f orskrif t om
utøvelse av jakt og fangst k ap. 8 j akt på og avliving av storvilt

- Organisering og administrering av fallviltmannskap, fallviltstatistikk og tiltak for
redusering av viltpåkjørsler

- Årlig tildele midler ved søkn ad til det k ommunale viltfondet . Søknadsfrist er 1. mai og
1. november

- Oppfølging av brudd på viltlov og tilhørende forskrifter
- Stimulere til etablering av be itetakster i vinterbeiteområder
- K oordinerer beitetaksering når hele kommunen skal takseres
- Behandle søknader om skadefelling, jf. naturmangfoldloven § 18 og forskrift om

skadegjørende vilt
- Planarbeid og biotopbevaring

1.3 VALDET OG VALDLEDERS ANSVAR

- Oppnevne valdansvarlig representant. Vedkommende opptrer på vegne av
jaktrettshaverne ovenfor kommu nen i sak er som berører valdet , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 9

- Overvåke viltbestanden og ressursgrunnlaget i sitt område og forvalte bestandene i
henhold til valdets og kommunens målsetninger samt gjeldende lovverk , jf. viltloven
og forskrift om for valtning av hjortevilt

- Innen 1. mai skal endringer som har skjedd med valdets grenser, ei endomsforhold og
tellende areal i løpet av siste jaktår melde s til kommunen , jf. forskrift om forvaltning
av hjortevilt § 11
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- Organisere og administrere jakta slik at den utføres med grunnlag i gjeldende lovverk,
forskrifter, kommunale målsetninger og godkjent bestandsplan /tildelt kvote

- Utarbeide bestandsplan for hjortevilt med inntil fire års varighet, jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 15. Planen skal behand le og definere mål der minimum
følgende punkter skal være med:

Oversikt over innmeldt areal, jaktfelt og valdets avgrensning på kart
Rutiner for innsamli ng/rapportering (sett elg, vektrapporter , tannprøver mm. )
Avskytingsplan med årlig kvote
Målsetninger m ed alders - og kjønnssammensetning, bestandsstørrelse,
beitegrunnlag mm.
Forebyggende tiltak for å hindre uakseptable skader og ulemper på andre
samfunnsinteresser, for eksempel ved gjennomføring av beiteregistreringer

- Foreta justeringer for å oppnå målsetn inger og være innenfor avskytningsplan for
perioden. 20 % avvik aksepteres

- Utarbeide planer for viltstelltiltak og gjennomføre dette i samarbeid med lokale
aktører , jf. veileder til forskrift om forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Bør o vervåke beiteskad er på skog gjennom beitetakster , jf. veileder til forskrift om
forvaltning av hjortevilt kap. 2

- Sende inn oversikt over jaktl edere til kommunen før jakt på elg og hjort starter hvert
år , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst § 26a

- Se til at samjak t utøves på de områder dette er naturlig. Det skal også vises hensyn til
andre interessegrupper da alle har rett til å utøve friluftsliv

- Foreta kontroll av at skutt e dyr stemmer med tildelt kvote
- Bidra til god kommunikasjon mellom kommunens fallviltmannskap og jaktutøver e
- O pplærin g og informering av jaktlederne
- Samle inn sett - elg/ sett - hjort skjemaer for valdet på de artene man har fellingstillatelse

på , og sende dette til kommune senest 1 4 dager etter jaktas slutt , jf. forskrift om
forvaltnin g av hjortevilt § 32

- Bidra til å innføre elektronisk innrapportering av sett - elg/ sett - hjort vi a
www.settogskutt.no , og kontrollere/godkjenne registreringene som er oppført

- Sende inn fellingsrapport til kommunen in nen 14 dager etter e ndt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Sende inn tannposer for elg og hjort senest 14 dager etter endt jakt , jf. forskrift om
forvaltning av hjortevilt § 32

- Betale fellingsavgift på f elte dyr til kommunens viltfond, jf. forskrift om kommunale
viltfond m.m. § 6. Regning utarbeides av kommunen med grunnlag i
felli ngsrapportene og sendes valdene

1.4 J AKTLAGET OG J AKTLEDERS ANSVAR

- Utnevne ansvarlig jaktleder for jakt på elg og hjort, jf. forskrift om utøvelse av jakt,
felling og fangst § 26a

- L ede og organisere jaktutøvelsen , og påse at den foregår på en human og forsvarlig
måte i tråd med gjeldene lover og forskrifter. Den enkelte jeger er selv ansvarlig for
selve jaktutøvel sen og egen og andres sikkerhet

- Sørge for at a lle som jakter har tilgang til godkjent ettersøkshund til ettersøk av
påskutt vilt. Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom
skriftlig avtale være sikret tilgang på ettersøkshund som kan være på stedet innen
maks 4 timer etter påskytingen , jf. forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst §§ 4
og 23
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- Har et særlig ansvar ved skadeskyting i f orbindelse m ed riktig prosedyre og
kommunikasjon m ed Viltnemnda/ kommunens ettersøkspersonell , jf. forskrift om
utøvelse av jakt, felling og fangst § 27

- Fylle ut sett - elg/ sett - hjort skjema er og slaktevektskjema er , og levere dette til
valdansvarlig ved jaktas slutt , før 14 dager etter endt jakt

2. MÅL FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT
Kommunens hovedoppgave er å ivareta viltets interesser.

Kommunen har et overordnet ansvar for verdier og interesser knyttet til opplevelsesverdier,
biologisk mangfold, trafikkproblemer, skader på jord - og skogbruk og andre skader/ulemper.
Det kommunale ansvaret ligger derfor hovedsakelig i regulering av størrelsen på de ulike
hjorteviltbestandene. Kommunen har også ansvar for å ivareta jaktretthavernes rettigheter og
rettssikkerhet, gjennom å fastsette forskrifter og fatte enkeltvedtak.

Jakt er en viktig del av friluftslivet, men det som er spesielt med jakt er ressursforvaltningen
av artene det jaktes på. Det er jegerne som i praksis står for forvaltningen av hjorteviltet. For
at forvaltningen skal lykkes med målene er man avhengig av at jegerne gjennomfører en
målrettet jakt , basert på det aljert bestandsplanlegging og en årlig avskytningsplan . Mål og
eventuelle ti ltak skal være lokalt forankret gjennom kommunale målsetninger og
bestandsplaner.

2.1 ORGANISATORISKE MÅL

- Ringerike kommune skal bidra til samarbeid innen forvaltningen av hjortedyrene på
tver s av vald, kommuner og regioner

- Det skal legges til rette for samarbeid i bestandsplanområder mellom vald i og utenfor
kommunen der dette er naturlig ut fra bestandsdynamiske forh old

- Fragmentering av dagens valdstruktur er uønsket . For å sikre en helhetlig forvaltnin g
er det ønskelig med vald/ bestandsplanområder som utgjør store nok områder til at det
kan godkjennes bestandsplaner for områd et , jf. F orskrift om forvaltning av hjorte vilt

- Vald som ikke har bestandsplaner for elg oppfordres til å utarbeide dette , og eventu elt
inngå i bestandsplanområder eller slå seg sammen med nabovald for å få stort nok
tellende areal til å imøtekomme arealkravet i forskr ift

- V aldene bør samor dne forv altningen av elg, hjort og rådyr på områdene de disponerer
- Ved privatrettslig konflikt i valdene bør det være dialog mellom partene for å finne

løsninger begge parter kan leve med. Eventuelt kan det søkes tilknytning til andre
nabovald slik at det etablere s større forvaltningsenheter

2.2 HOVEDMÅL FOR HJORTEVILTFORVA LTNINGEN

- Forvaltning en av hjorteviltbestandene skal gi sunne dyr i god kondisjon
- Det skal tilstrebes en optimal kjønns - og alderssammensetning med hensyn til

produksjon
- B estandsstørrelsene skal tilpasses bæreevne , skader på innmark og skog og konflikter

med øvrig friluftsliv
- A ntallet trafikkdrept vilt skal holdes på et minimum
- Hjorteviltbestandene skal ikke representere en trussel mot annet biologisk mangfold
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- Kommunen skal b idra til å ta va re på og sikre viktige trekkruter og leveområder for
hjortevilt

2.3 ELG

2.3.1 Beitegrunnlag

Vinterbeite t har tatt seg opp de siste årene, men kvaliteten på sommerbeite t er fremdeles
under det som er optimalt. Plantea rtene ROS, furu og bjørk tåler et vedvarende beit etrykk på
om lag 35 % før beitetilgangen reduseres betydelig. Tallene det er referert til her er beitetrykk
og ikke beiteskader.

- Elgbestanden skal tilpa sses beitegrunnlaget i kommunen
- B eitegrad en på ROS - artene skal reduseres og ikke overstige 50 %
- Beitegr aden på b jørk skal reduseres og ikke overstige 35 %
- Beitegraden på furu skal ikke overstige 35 %
- Beiting på gran bør ikke forekom me

2.3.2 Bestands sammensetning

Svært skjeve kjønnsforhold er uønsket da det kan medføre uønskede effekter som forsinket
kalvetidspunkt. Kroppsvekt og kondisjon til elgkuene er avgjørende for tidspunktet for
kjønnsmodning og reproduksjon. Slaktevektene til kalver og ungdyr avhenger i stor grad av
tetthetsavhengige faktorer som bestandstetthet og mattilgang. Langsiktige endri nger i kalve -
og ungdyrsvektene skyldes ofte et redusert mattilbud som følge av økt tetthet. Klima og
avskytingsstrategi vil være medvirkende faktorer.

- Forholdet mellom sett ku og okse skal ikke overstige 1,6 :1
- Antallet kalveførende kyr økes og holdes jevn t over 55 %
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv bør ikke være lavere enn 65 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt økes med 5 kg. pr dyregruppe fr am til 2028 , med

forbehold om klimaeffekten

2.3.3 Framtidig avskyting

Mål for elgbestandens kjønns - og alderssammensetning li gger til rettighetshavernes
ansvarsområde, og avskytingsprofilene finnes i b estandsplanene for elg 2016 - 2020 . Vald
uten godkjent bestandsplan tildeles kvote på dyr som innenfor en gitt periode skal gi
tilnærmet lik avskytingsprofil som storvaldenes bestan d splaner. Dette med hensyn til kjønn,
alder og bakgrunnsareal bak hvert tildelte dyr.

- Langsiktig mål: Å rlig uttak økes jevnt med bestandens størrelse, og jevnes ut ved et
uttak på om lag 500 dyr årlig . Uttaket av stammen differensieres i tråd med lo kale
forhold

- Kategorien ungdyr fjernes fra avskytingsprofilen og inngår i kategoriene ku eller okse,
til en forenkling for jegeren

- Vektklasser fjernes
- Uttak av mindreverdige dyr stimuleres
- K alveavskytingen økes for å redusere belastningen på vinterbeitene
- H øyproduktive elgkyr spares
- E ldre okser spares , spesielt i de n første uka i jakta
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2.4 HJORT

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål .

- Hjortebestanden skal forvaltes slik at den gir en høstbar ressurs
- Hjortebestanden skal forvaltes slik at beiteskader på økonomisk viktige treslag som

gran og furu er minimale
- Øke kvaliteten og andelen førte sett hjort - skjema og fellingsrapporter
- Raskere rapportering
- Det innhentes mer kunnskap om hjortebestanden

2.5 RÅDYR

Datagrunnlaget er for lite til å kunne lage detaljerte mål.

- Årlig uttak skal være med på å redusere antallet trafikk påkjørsler
- Det innhentes mer kunnskap om rådyrbestanden
- Bedre organiseringen av valdstrukturen
- Raskere rapportering

2.6 IRREGULÆR AVGANG

Antallet hendelser vil av henge av snømengder og temperatur. Viltpåkjørsler og annen
irregulær avgang håndteres av kommunens fallviltmannskap. Fallvilt og dets verdi tilfaller det
kommunale viltfondet. Viltfondet kan etter søknad gi støtte til tiltak som minimerer antallet
viltpåkj ørsler.

- Gjennomføre trafikksikringstiltak, som for eksempel skilting, når kommunen blir gjort
oppmerksom på vilttrekkområder dannet på grunn av store snømengder eller andre
klimatiske forhold

- Antallet hjortepåkjørsler bør ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet elgpåkjørsler bø r ikke overstige 5 % av jaktuttaket
- Antallet rådyrpåkjørsler bør reduseres, og skal ikke overstige 30 % av jaktuttaket

2.7 A NDRE INT ERESSER

Hjorteviltet betyr mye for lokal verdiskapning , i form av kjøtt og som grunnlag for jakt og
andre opplevelsesbaserte aktiviteter.

- Det skal legges til rette for a t hensynet til andre interesser blir godt ivaretatt i
forvaltningen av hjortevilt

- Det skal kunne drives småv ilt - og storviltjakt samtidig i områder hvor dette er naturlig
- Jakt skal ikke d rives slik at den forårsaker uakseptable ulemper på andre

friluftsaktiviteter

2.8 UFORUTSET T E SITUASJONER

2.8.1 S krantesjuke

Chronic Wasting Disea se (CWD), også kalt skrantesjuke, er en dødelig og smittsom
prionsykdom som er påvist på villrein i Nordfjella, samt e nkelte tilfeller på hjort og elg i
Trøndelag og Møre og Romsdal . Sykdommen spres ved kontakt mellom hjortedyr og miljøet
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de beveger seg i. Skrantesjuke hos elg antas å være en atypisk versjon av skrantesjuke som
opptrer sporadisk (opp står uten smitte), og som regel rammer eldre individer. Det er per dags
dato ikke påvist tilfeller av skrantesjuke i Ringerike kommune. Dersom det b lir påvist tilfeller
av skrante sjuke i kommunen bør følgende tiltak settes i gang:

- Følge Mattilsynets tilrådninger
o Tilrettelegge f or reduksjon av bestander av elg, hjort og rådyr
o Vurdere hvor mye besta ndene bør reduseres, enten ved økt jaktuttaket generelt

eller ved økt uttak av eldre hunndyr
o Regulere bestandstettheten ved å justere antallet fellingstillatelser i hele eller

deler av kommunen ved å bruke forskrift om forvaltning av hjortevilt § 7,
fortrinnsvis for ett år

o B idra til at søknader om dispensasjon fra forskrift om midlertidige tiltak for å
begrense spredning av skrantesjuke , som omhandler forbud mot fôring og
utsetting av slikkesteiner til ville hjortedyr, minimeres ved å tilrettelegge for
andre tiltak enn fôring

2.8.2 Sykdommer som følge av klimaendringer

Klimaet i Norge er i endring. Både kjente og ukjente sykdommer forårsaket av endringer i
klimaet kan spre seg blant bestande ne av elg, hjort og rådyr. Dette kan for eksempel være
sykdommer knyttet til flått og hjortelusflue, og eventuelt andre sykdommer vi ikke er kjent
med , som kan ha negativ virkning på hjorteviltbestandene. Stor bestandstetthet vil vanligvis
føre til økt smittespr edning. Bestandstettheten til elg, hjort og rådyr må avpasses etter
situasjonen.

3. A NNET UTTAK AV VILT - SKADEFELLING
Naturmangfoldlovens § 18 punkt b åpner for at kommunen kan gi tillatelse for uttak av vilt
for å avverge skade på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom. Dette
skal skje via søknad til kommunen ved landbrukskontoret. Slike problemer skal hovedsakelig
løses innenfor ordinære jakttidsrammer. Det blir stilt krav til at grunneier har prøvd ut
avbøtende tiltak for å avverge eller hindre skade eller redusere predasjon før en eventuell
skade fellingstillatelse gis , jf. forskrift om felling av skadegjørende vilt § 1 punkt 2 . Hver
søknad vurderes ut fra dens gitte forhold. Det skal så langt som mulig tas hensyn til
yngletidsfredni ngen ved skadefellinger. Informasjon om skadefelling og hva en søknad om
skadefelling må inneholde fin ne s på kommunens hjemmesider.

4. V ARIGHET OG REVIDERIN G
De kommunale forvaltningsmålene for hjortevilt bør være forutsigbare og stabile, men skal
samtidig kunne oppdateres i takt med utviklingen i hjorteviltbestandene. Mål og retningslinjer
oppdateres ved behov hvert fjerde år, i tillegg til en årlig fortløpend e vurdering. Dette gjøres
med tanke på tilegning av ny kunnskap og uforutsette endringer i hjortevilt bestandene. Dette
gjelder spesielt for hjort og rådyr, j f. kapittel 2.4 og 2.5 .
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5. TIDSFRISTER

Sak Tidsfrist Hvem
Fremme forslag om nytt minsteareal 15. januar Parter med interesse
Fastsettelse av forskrift om minsteareal 15. mars Kommunen
Rapportere fallvilt til SSB via Hjorteviltregisteret 31. mars Kommunen
Trekke eiendom ut av vald 1. april Jaktrettshaver
Trekke godkjenning av vald* 1. april Kommunen
Trekke vald ut av bestandsplanområde 1. april Valdansvarlig
Trekke godkjenning av bestandsplanområde 1. april Kommunen
Trekke godkjenning av bestandsplan 1. april Kommunen
Trekke kvotefri jakt på rådyr 1. april Kommunen
Søknad om godkjenning av vald 1. mai Valdansvarlig
Melding om endringer i valdet 1. mai Valdansvarlig
Søknad om godkjenning av bestandsplanområde 1. mai Bestandsplanområdets representant
Melding om endringer i bestandsplanområdet 1. mai Bestandsplanområdets representant
Søknad om godkjenning/endring av bestandsplan 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Søknad om kvotefri jakt på rådyr 1. mai Valdansvarlig eller bestandsplanområdets representant
Behandle søknad om vald 15. juni Kommun en
Behandle søknad om bestandsplanområde 15. juni Kommunen
Behandle søknad om bestandsplan 15. juni Kommunen
Behandle søknad om kvotefri jakt på rådyr 15. juni Kommunen
Utsending av fellingstillatelse på elg, hjort og rådyr 15. juni Kommunen
Rapportere sett elg og sett h jort til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Rapportere fellingsresultat til kommunen 14 dager etter endt jakt Valdansvarlig
Levere tannposer til kommunen 14 dager etter endt jakt Jaktleder/valdansvarlig
Registrere papirskjema for sett elg og sett hjort i Hjorteviltregisteret 30 dager etter endt jakt Kommunen
Rapportere fellingsresultat til SSB 30 dager etter endt jakt Kommunen

*Kommunen kan trekke tilbake valdgodkjenning og kreve ny søknad også ett er 1. april dersom det foreligger tvil som berører rettsforhold i valdet





RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, Viltnemnd

Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 74 00 www.ringerike.kommune.no

Viltnemndas medlemmer og varamedlemmer

Møte i Viltnemnda

Det vises til innkalling til møte
Onsdag 18 . september kl. 18.00, Fossveien 9

Saksliste:

Sak 6 /19 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT FOR 2020

Forslag til vedtak:
Fellingsavgiften justeres noe opp. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 560, - for voksne dyr og
kr. 250, - for kalv, og for hjort kr. 400, - for voksne dyr og kr. 250, - for kalv.

Saksopplysninger:
Maksima l lovlig avgift for inneværende år 2019 er følgende:

- Voksen elg: kr 562, -
- Elgkalv: kr 331, -
- Voksen hjort: kr 430, -
- Hjortekalv: kr 261, -

Vurderinger:
Forslaget til fellingsavgift for elg bygger på ønsket om en høy andel kalveavskyting. En videreføring av
en lavere avgift på kalv gir et signal om ønsket avskytingsprofil. I tillegg vil det være hensiktsmessig
med en jevn økning av avgiftene, for å unngå store endringer på seinere tidspunkt. Det har vært en
økning i utgifter til tannprøver og rapporter, som kan forsvare en liten økning i fellingsavgiften.

Avgiftsbelagte felte elg i 2018 var på 265, og med en fellingsprosenten på 59 %. Omtrent samme nivå
som for 2017 da den var på 58 %. Den totale tildelingen til valdene ligger på sammen nivå som for
2018. Fellingsprosenten for hjort for 2018 var på 14,5 % i 2018 kontra 31,7 % i 2017.

Direktoratet har ikke lagt ut makssatser for 2020 , og makssatser for 2019 legges derfor til grunn.

Sak 7 /19 FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Forslag til vedtak
Saken legges frem til politisk behandling.

Saksopplysninger

Sak om forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune har vært ute på høring. Det har
kommet inn tre hørings innspill:

Fylkesmannen i Oslo og Viken :
Fylkesmannen går ikke inn på faglige vurderinger som ligger til grunn for forslaget. De påpeker likevel
den alvorlige situasjonen med CWD man nå har på hjortevilt, og at Ringerike fra jakta 2019 er tatt
med i prøvetakingsprogrammet for CWD. Ringerike kommu ne grenser til Sør - Aurdal som er
oppfordret til å halverer sin elg - og hjortebestand i forhold til 2016 - nivå som et tiltak for å hindre



smittespredning. I tillegg må kommunen se til sin egen vedtatte målsetting om en hjorteviltbestand
med sunne dyr i god k ondisjon.

Vald 12, Ruu d, Astrid Berg Langvandsbråten:
Valdet ønsker en videreføring av dagens minsteareal på 2500 dekar. Valdet har hatt godt med elg
siste planperiode, med en god og planmessig gjennomføring av sin forvaltning av hjorteviltet.
Beiteskad er er problematisk i dette området. Beiteregistreringer viser betydelige beiteskader på
produktiv skog fra både elg og hjort. Valdet ønsker mer samarbeid over kommunegrenser, og ulikt
minsteareal i ulike deler av kommunen. Om kommunen beslutter å viderefø re samme minsteareal
for hele kommunen, mener valdet at hjorteviltforskriftens § 7 må brukes aktivt for økt avskyting i
deler av kommunen der dette blir nødvendig.

Nes Nord - Øst storvald:
Valdet mener at det er hensiktsmessig med ulikt minsteareal i komm unen, da det er ekstraordinære
forhold i noen områder. Det vises til trafikksikkerhet, trekkelg og beites kader. Valdet mener videre at
et minsteareal på 3000 dekar vil stride mot kommunens egen målsetting, og hjorteviltforskriftens
formål § 1. Det vises vi dere til betydelige beiteskader på skog og jord . Dette fører også til at elgen
beiter ned sitt eget ressursgrunnlag . Det er vanskelig å få opp furubestander, og det er også økende
beitegrad på gran. I vedlegg har Mjøsen kommentert beiteskadene i driftsplan for Søndre Lunde,
hvor man påpeker at furuforyngelsen holdes systematisk nede av en for stor vintersta mme av elg, og
at man mangler gode furuforyngelser i utviklingsdyktig alder. Valdet mener videre i sin uttalelse at
valdet er overbelastet med elg, da tr olig på grunn av trekkelg. En økning i minstearealet vil også øke
faren for og skadene ved elgpåkjørsler ytterligere. Det vises også til økt smittepress av ulike
sykdommer og parasitter, og at man legger opp til en økt avskyting i nabokommunen Sør - Aurdal. Et
høyere minsteareal i Ringerike vil være å gå motsatt vei. Valdet ø n s ker å videreføre dagens
minsteareal, og mener at en økning av elgstammen vil føre til mer skader og ulemper, også for elgen.
En økning av minstearealet v il gi mindre fleksibilitet i fo rhold behov for tidvis økt avskyting. Dersom
minstearealet er en begrensende faktor for avskytingen vil man måtte søke om dispensasjon hvert
år. Videre mener valdet at minstearealet for hjort bør endres til 5000 dekar.

Vurdering
To av høringsinnspillene kommer fra de områdene i kommunen som har høyest tetthet med elg, som
har utfordringer med trafikk og beiteskader, og som følgelig ønsker en videreføring av dagens
minsteareal. Høringsinnspillene foreslår differensiert minsteareal innad i kommunen. Hvorfor dette
ikke er forslått som en løsning er begrunnet i saksfremlegget.

Høringsinnspillene påpeker det økende fokuset på skrantesjuke. Temaet er ikke blitt belyst i så s tor
grad i saksfremlegget. Ringerike kommune er pålagt å være m ed i prøvetak ingsprogrammet for CWD
fra jakta 2019, i tillegg til at det legges opp til en hardere avskyting i nabokommuner for å forebygge
smittespredning. En økt risiko for smitte av sykdommer og parasitter må tas med i vurderingen ved
avgjørelse om mins tearealet for elg skal endres, i tillegg til de argumenter som ligger i
saksutredningen.

Etter en helhetlig vurdering mener administrasjonen fremdeles at det er forvaltningsmessig
nødvendig å øke minstearealet for elg til 3000 dekar.



Sak 8/19 NY VILTFORSKRIFT

Forslag til vedtak:
Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider a dministrasjonen en høringsuttalelse basert på vurderingene i
saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak .

Saksopplysninger:
Miljødirektoratet foreslår ny for skrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i oppdrett,
forskning og dyrepark (Viltforskriften). Direktoratet samler fire eksisterende forskrifter som regulerer
innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, til en fel les forskrift.
Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye forskriften, og at
bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert forskrift. Det er også innarbeidet et
skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold
av fremmede viltarter flyttes til forskrift om fremmede organismer. Høringsfrist er 1. oktober 2019.
Se sakspapirer her og her .

Vurderin g:
Det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift der hovedprinsippene i
viltforvaltningen videreføres. Vi har to merknader:

Kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt . Vi kan ikke se at forho ld et til yngletid er nevnt noe
sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være fredet i yngletiden bør videreføres, og
dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at
«avlives mordyr i yngletid bør avkommet av d yrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør
inkluderes i ny forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.

Kapittel 3, § 3 - 4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning . « Grunneier skal uten ugrunnet
opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art og hvilken skade som var
grunnlag for uttaket. » Ordet «grunneier» bør byttes til «skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt
bør også gjelde i de sakene hvor beslut ningsmyndigheten etter §§ 3 - 4 til 3 - 6 ette r søknad kan gi
tillatelse til uttak.

Administrasjonen vurderer saken av å være av en slik art a t den bør behandles politisk. En
høringsuttalelse utarbeides med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak .

Drøftingssak: KONTROLL UNDER JAKTA 2019

Kommunen kan kontrollere at egne forvaltningsvedtak blir fulgt opp, og kontroll av felte dyr, i tillegg
til tilgang til godkjent ettersøkshund, jf. Forskrift om jakt felling og fangst, § 23. Utover dette er det
politiet som har myndighet til å kontrollere at lover og regler er fulgt, og det synes derfor
hensiktsmessig å legge opp til kontroll ved behov i samarbeid med politiets miljøkoordinator som har
de nødvendige myndigheter til å utøve sl ik kontroll.

I veiledning til nevnte forskrift står også at d er hvor kommunen bidrar til å etablere oppsyn, skal den
påse at dette er koor dinert med det lokale politiet.

Drøftingssak: ADMINISTRASJONSSKRIV 2019

Vedlagt innkallingen følger forslag til administrasjonsskriv til vald - og jaktledere for 2019 . Skrivet
gjennomgås på møtet.



Punkt D. vil bli endret fra neste bestandsplanperiode. I vedtatte kommunale mål for
hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune er d et vedtatt å fjerne vektklasser, og at kategori ungdyr
fjernes fra avskytingsprofilen.

ORIENTERINGSSAKER

- Jegermøte som ble avholdt 28. august.

E VENTUELT



RI N GERI KE KOM M U N E
Miljø og arealforvaltning, V iltnemnda

Viltnemndas medlemmer

Referat fra møte i V iltnemnda

Sted : Fossveien 9, Hønefoss
Tid : 18.09 .19, kl. 18.00

Tilstede: Richar d Baksvær (leder), Erik Haugen , Elisabeth H. Bjerknes, Brynjulf Holte, Anders Holte ,
Anne Berit Tuft og Ellen Hougsrud ( landbrukskontoret )

Ikke tilstede :
Anne Sandum.

Richard Baksvær ledet møtet.

Det ble servert kaffe og kringle.

Dette er det s ist e ordinære viltnemndsmøte for perioden.

Saksliste:

Sak 6/19 FASTSETTELSE AV FELLINGSAVGIFT FOR 2020

Hva er ståa på viltfondet? Er det behov for en økning av fellingsavgiften ? Ved o vergang til nytt
viltnemnd kan status for viltfondet presenteres.

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

V edtak:
Fellingsavgiften justeres noe opp. For elg betyr dette en fellingsavgift på kr. 560, - for voksne dyr og kr.
250, - for kalv, og for hjort kr. 400, - for voksne dyr og kr. 250, - for kalv.

Sak 7/19 FORSLAG TIL ENDRING AV MINSTEAREAL FOR ELG

Innspill fra problemområdene Nes og Sokna støttes. Med minsteareal på 3000 dekar låser vi oss fast
til et for høyt minsteareal med lite fleksibilitet i forhold til disse to områdene. Både Nes og Sokna har
gode argumenter. Ulikt minsteareal innad i kommunen bør vurderes .

Minsteareal på 3000 daa er fornuftig, men kommunen må finne en løsning som ivaretar Nes og
Sokna.

Halvering av elgbestanden i Sør Aurdal vil trolig påvirke elgtrekket til Nes.

Forslag til vedtak støttes, men § 7 på brukes aktivt.

Viltnemnda skal aktivt bruke § 7 i de områdene som avviker fra resten av kommune n . Opplysning er
om videre saksgang burde komme t frem i saken.



Fornuftig å bruke 3000 dekar som minsteareal .

Alternativt forslag:
Videreføring av 2500 de kar for valdene 42 Nes Øst og vald 12 Ruud.

Forslagene ble satt opp mot hverandre.

Forslag fra leder :
Foreslåtte minsteareal på 3000 dekar gjeldende for hele kommunen vedtas .
I adm inistrativ og politisk behandling av kvoter og bestandsplaner legges til grunn aktiv bruk av § 7 i
Forskrift om forvaltning av hjortevilt i de områder h v or dette er nødvendig.

Leders forslag fikk 4 stemmer, alternativt forslag fikk 2 stemmer. Leders fors la g vedtatt.

Sak 8/19 NY VILTFORSKRIFT

Flere positi ve og fornuftige endringer og innskjerpinger. Innfang n ing av vilt for rehabilitering; bra
med presisering. Viktig med regulering av innfangning av dyr .

Skadefelling av flere arter. Bra å endre fra « grunneier » til « skadelidte » .

Positivt med opprettelse av s kadef ellingsregister.

Forslag til vedtak:
Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider administrasjonen en høringsuttalelse basert på vurderingene i
saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak.

Forsalg til vedtak enstemm ig vedtatt. Kopi av høringsinnsp ill sendes viltn e mnda.

Drøftingssak: KONTROLL UNDER JAKTA 2019

Administrasjonen har vært i kontakt med politiet i Hønefoss , Erling Greftegreff. Han tar kontakt med
viltmnemndsleder for videre avtale for kontroll under jakta .

Hver gruppe avtaler og drar ut for å kontrollere etter behov. Gammel liste over punkter som kan
kontrolleres sendes ut til alle i viltnemnda. Viltnemnda har ikke hjemmel til å kreve å se f. eks. i bil,
men lista kan brukes som et utgangspunkt/veiledning for kontrollen .

Drøftingssak: ADMINISTRASJONSSKRIV 2019

Viktig å videreføre vektklassene i neste planperiode for å ta ut mindreverdige dyr. Det er midlertid
vedtatt å fjerne vektklasser i neste planperiode, ref. punkt 2.3.3 Framtidig avskytning i Mål og
retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune

Liten endring under punkt D.

Oppdatering av fellingsavgiftene i skrivet.



ORIENTERINGSSAKER

Jegermøte ble avholdt 28. august.
Bra møte. Administrasjonen har fått tilbakemelding på at innholdet var bra og nyttig.

Kommentar: Det har kommet t ilbakemelding er om at kommunen fremsto som veldig negativ til
jegere og vald på møtet . Det er viktig med noe skryt også og at kommunen har god kommunik asjon
utad og med valdene.

Slike tilbakemeldinger på hva som kan bli bedre er viktige og tar dette med oss videre.

Leder i viltnemnda kan tilby opplæring i prøvetaking for CWD ved behov. Adm inistrasjonen s ender ut
info rmasjon om tilbudet sammen med infoskrivet.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-30   Arkiv: PLN 444  

 
 

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å omregulere eksisterende fjellanlegg til nærings- og 

lagerformål. Fjellanlegget skal ikke benyttes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det er i 

reguleringsbestemmelsene satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk. 

Planforslaget tillater ikke at fjellanlegget utvides i areal utover eksisterende anlegg som er 

på 3000 m2. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.  

 

Fjellanlegget ble etablert mellom 1973 og 1982 og består av to underjordiskse tunneler. 

Anlegg har tidligere vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det 

ble kjøpt av tiltakshaver i 2012.  

 

Planforslaget slik det foreligger vil ikke være til hinder for utnyttelse av sand-, grus- og pukk 

forekomstene i området.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

 

 

Bakgrunn 

Planarbeidet startet opp fordi forslagstiller Vault AS ønsker å tilrettelegge for lager/industri i 

eksisterende fjellanlegg. Planområdet ligger i et industriområde, hvor nærliggende arealer 

er avsatt til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.  



- 

 

Planområdet er delt inn i to vertikale nivå. Vertikalt nivå 1 omfatter fjellanlegget under 

bakkenivå. Vertikalt nivå 2 omfatter området over fjellanlegget og parkeringsplass/vei. Se 

plankart vedlegg 2 og 3.  

 

 
Bilde 1: Planområdet er vist med rosa omriss. Planområdet er ca. 5 km nordvest for Hønefoss, på 
Kilemoen.  

 

Beskrivelse av saken 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Vault AS/ Gaute Solheim  
   
Fagkyndig  Feste Nordøst AS/Petter Hermansen og Helge 

Bakke  
 

   
Eieropplysninger Asle Oppen 

Landbrukseiendom – skogbruk  

 
Vault AS 
Atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning for 
fjellhallen  
 
Asle Oppen 
Tekniske anlegg for fjellhallen 
 
Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen 
fv. 2872 (tidligere fv. 172) – Vestre Ådal 

Gnr. 52, bnr. 4 
 
 

Gnr. 52, bnr. 8 

 

 

Gnr. 52, bnr. 10, 
11 og 12.  

 
Gnr. 2172, bnr. 1.  
 

   
Arealstørrelse  130,4 daa  
   



- 

Arealformål  Kombinert formål – industri/lager (vertikalnivå 1) 
Kombinert formål – industri/lager/energianlegg 
(vertikalnivå 2) 
Veg – privat  
Veg – offentlig  
Annen veigrunn 
Grønnstruktur – vegetasjonsskjerm 
LNF – skogbruk  

59,5 daa 
4,4 daa 
 
0,5 daa 
1,6 daa 
1,2 daa 
14,3 daa 
48,9 daa 
 

Parkering  
 
 
Arbeidsplasser  
 

Bil – 0,2 parkeringsplasser pr. 100 m2 bruksareal 
(BRA) 
 
Planlegges for 4 arbeidsplasser 

 

Plantype  Detaljregulering   
   
Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er merket 

1. gangsbehandling, og består av:  
 

  Plankart målestokk 1:2000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

   

 
Bilde 2: Viser tunnelåpningen. Det er kun en inngang som leder inn til begge tunellene.  

 

 

Gjeldene reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 308 Vestsiden Pukkverk, vedtatt 

15.12.2005. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til spesialområde – 

sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Gjeldende reguleringsplan omfatter ikke delen av 

sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå (vertikalnivå 1). 

 

Overordnede planer 

Samfunnsdelen  

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 har som visjon at Ringerike skal være det mest 

spennende vekstområdet på Østlandet. Vi skal tilrettelegge for befolkningsvekst, og nye 

arbeidsplasser. Planforslaget bygger opp under ett av hovedmålene i samfunnsdelen som 

er å styrke næringsgrunnlaget i kommunen. Det vises til følgende mål «økt verdiskaping og 

produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde». 

 



- 

Arealdel  

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er planområdet avsatt til arealformålet LNF 

(landbruks, natur- og friluftsområde). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende 

reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til 

spesialområde - sivilforsvarsanlegg. 

 

Planforslaget avviker fra gjeldene reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som ligger 

under bakken nå blir regulert, og at delen som har vært regulert til sivilforsvarsanlegg på 

bakkenivå (vertikalnivå 2) endres til byggeområder for industri/lager.  

Arealet over fjellanlegget blir opprettholdt som LNF-område, i samsvar med gjeldende 

reguleringsplan. 

 

 

  
Figur 3: Kartutsnittet til venstre er fra kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.19, planområdet er vist 
med en rød sirkel. Kartutsnittet til høyre fra gjeldene reguleringsplan for Vestsiden pukkverk, vedtatt 
15.12.05.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken da forslaget for det 

meste er i tråd med kommuneplan. Forslaget har vært sendt på oppstartshøring i perioden 

23.04.18 – 20.05.18.  

 

Uttalelser til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 annonsert i 

Ringerikes Blad 23.04.18 og på kommunens nettside. Varsel om oppstart ble sendt ut til 

offentlige instanser, grunneiere og andre berørte i brev 19.04.18. Det kom inn totalt seks 

uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i 

vedlegg 6. 

 

Varsel om innsigelse 

Statens vegvesen varslet innsigelse i brev sendt 28.05.18. Her vises det til innsigelse i 

forbindelse med områderegulering for Follummoen hvor det er krav om planskilt kryss 

mellom fv. 2872 (tidligere fv. 172) og E16. Dette begrunnes med at planforslaget vil 

generere trafikk i et allerede belastet og trafikkfarlig kryss. Det har vært dialog med 

vegvesenet underveis planutarbeidelsen. Planforslag med trafikkanalyse ble oversendt til 

vegvesenet 05.10.18. I brev datert 28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det 

kan bli aktuelt med innsigelse. Se vedlegg 11 og 13 for full uttalelse.   

 

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 er til dels i strid med 

kommuneplanen og legges fram for strategi og plan med innstilling fra HMA, jf. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven  

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Planforslaget 

legger kun opp til en formålsendring av eksisterende fjellanlegg, og arealbruken på 

terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et mindre område foran inngangen til 

anlegget. Det er foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til 

planområdet. Det er ikke registrert spesielt sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor 

planområdet eller planområdets influensområde, jfr. søk i naturbase og artskart. Det 

konkluderes med at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, og at planforslaget ikke vil føre til 

miljøforringelse.  

 

Økonomiske forhold  

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. Planen er en 

privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Mineralressurser – Vestsiden pukkverk og Kilemoen sanduttak 

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt viktige 

pukkressursen på Vestsiden er sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold 

til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende reguleringsplaner: Vestsiden pukkverk 

(15.12.05) og Kilemoen sanduttak (06.04.17). I disse planprosessene er de mineralske 

ressursene beskrevet og vurdert.  

 

Eksisterende reguleringsplan åpner opp for masseuttak så nært fjellanlegget det er mulig å 

gå uten å innløse fjellanlegget. Terrenget over anlegget er regulert til LNF-formål. 

Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av pukkressursen så langt det lar seg 

gjøre. 

 

Ettersom planforslaget ikke medfører andre virkninger for sand-, grus og pukkforekomstene 

i området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan, er det vurdert at det ikke 

er nødvendig å beskrive ressursene på nytt. 

 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen mener planforslaget legger opp til riktig bruk av fjellanlegget, som er plassert i 

et område benyttet til industri og råstoffutvinning. Rådmannen er positiv til å tillate et 

kombinert arealformål (industri/næring) for fjellanlegget. Dette for å skape en fremtidsrettet 

plan som kan tilpasse bruken av fjellanlegget til ulike aktører. Planforslaget åpner opp for at 

det det kan etableres datalager i fjellanlegget, men er ikke låst til dette formålet ettersom 

det på nåværende tidspunkt ikke foreligger en aktør. Planforslaget setter begrensinger for 

trafikk, hva som er lov å oppføre av bygg/installasjoner i tilknytning til fjellanlegget, 

arealbegrensing og grenser for tillatt støynivåer.  

 

Innkommende uttalelser 

Omfanget av merknader er beskjedent, men det har blitt spilt inn viktige momenter i forhold 

til infrastruktur, friluftsområder og råstoffressurser, som omtales videre i vedlegg 6.  

 

Forholdet til overordna planer 



- 

Rådmannen mener at planforslaget langt på vei er i tråd med kommunens overordna 

planer. Dagens LNF- formål vil bli videreført og det vil bli en regulering av eksisterende 

fjellanlegg som per i dag er uregulert. Det vises også til samfunnsdelen som har en visjon 

om at Ringerike skal rigges for befolkningsvekst og arbeidsplassvekst, ved å blant annet 

utvikle nye framtidsrettede arbeidsplasser. En mulig etablering av datalager innebærer å 

legge til rette for langsiktig vekst innenfor nytt næringsliv og industri, hvilket er i tråd med 

målene i kommuneplanens samfunnsdel.  

 

Utredningsplikt 

Rådmannen mener at utredningsplikten er oppfylt, og at planbeskrivelsen i nødvendig grad 

gjør rede for planforslagets virkninger for samfunn og miljø, jf. generelt krav i plan- og 

bygningslovens § 4-2. For planbeskrivelse med tilhørende ROS- analyse se vedlegg 5.  

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) etter gjeldene rundskriv 

fra Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap. Det har blitt identifisert 9 aktuelle 

hendelser som har ulik risiko etter å blitt vurdert med hensyn til sannsynlighet og 

konsekvens. Fire mulige hendelser med akseptabel risiko (grønn kategori) og fem mulige 

hendelser hvor det må vurderes tiltak (gul kategori). Det er ikke identifisert hendelser med 

uakseptabel risiko (rød kategori). ROS- analysen konkluderer med at mulige farlige forhold 

og uønskede hendelser er mulige å kontrollere og forebygge. Dett er ivaretatt ved at 

tiltakshaver utarbeider beredskapsplan/internkontroll for å forhindre og begrense brann, 

forurensning og potensiell sabotasje. Planbestemmelsene setter begrensninger hva som er 

tillatt av trafikkøkning (ÅDT) og støynivå. Det er også inkludert en henssynssone for 

høyspentlinje.  

 

Rådmannen mener at ROS-analysen har vurdert de temaene som er relevante, og har 

ingen merknader til de vurderingene som er gjort i analysen. Analysen vurderes å 

tilfredsstille de kravene som plan- og bygningsloven stiller til en slik analyse. 

 

Støy 

Ettersom industri- eller lagervirksomheten normalt sett vil foregå inne i fjellhallen vurderes 

støybelastningen på området som liten. Det er sikret i reguleringsplanbestemmelsene § 

2.3.2 at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra 

framtidige installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, at det 

skal utarbeides støysonekart før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået 

skal verifiseres i første del av driftsperioden. 

 

Trafikk 

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den 

trafikkmengden som ny virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte 

trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser. 

 

Samlet vurdering 

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

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

planområdet, som vil kunne gi positive ringvirkninger for Ringerike kommune i form av 

arbeidsplasser, og framtidig lokal og regional utvikling.  

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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1 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
Høring og offentlig ettersyn DATO - DATO .
2 . gangs behandling i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO , sak BHNR
2. gangsbehandling i formannskapet 2 DATO , sak BHNR
Vedtak i kommunestyret DATO , sak BHNR

Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .
01

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg .

- Kombinert formål industri / lager (I/L 1)

- Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1)

2. Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur

- Veg, offentlig (o_ S KV1)

- Veg, privat ( SK V1)

- Annen veggrunn

3. Grønnstruktur

- Veg etasjonsskjerm ( G V1)

4. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrif t

- Skogbruk (LSK1)

Området reguleres til følgende h ensynssoner , jf. pbl. §§ 12 - 6 og 11 - 8:

- Sikringssone - frisikt ( H140_1 )

- Faresone – Høyspentanlegg (H370_1 - 2)



1

Bestemmelser om rekkefølge, endring, plankrav

§ 1 Rekkefølgebestemmelser

§ 1.1 Før rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis ramme tillatelse for bruksendring og ombygging av fjellanlegget til industri - og
lagerformål, skal det være gjennomført en teknisk vurdering av eksisterende anlegg og en
tilsta ndsvurdering av eksisterende VA - anlegg.

§ 1.2 Før anlegg / bebyggelse tas i bruk (§ 12 - 7 nr. 10)
Før det gis tillatelse til å ta fjellanlegget i bruk til nytt formål, skal nø dvendig og tilstrekkelig
infrastruktur i form av vannforsyning, avløp og elektrisitet v ære etablert.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Verneverdier kulturmiljø (§ 12 - 7 nr. 6)

§ 2.1.1 Arkeologiske kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid blir funnet kulturminner som ikke er tidligere kjent, skal
arbeidet straks stanses hvis arbeidet berører kulturminnet eller sikringssonen på 5 meter.
Det er viktig at også de som utfører anleggs arbeidet gjøres kjent med denne
bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndigheten i Buskerud
fylkeskommune, som skal gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres
og eventuelt vilkårene for dette , jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 2.2 Funksjon s - og kvalitetskrav (§ 12 - 7 nr.4)

§ 2.2.1 Overvannshåndtering
Overvann i planområdet skal håndteres lokalt ved infiltrasjon i grunnen, jf.
vannressurslovens §7 annet ledd og TEK 17 § 1 5 - 8 . Løsninger for håndtering av overvann
skal beskrives i søknad om tillatelse til tiltak , herunder gjøres rede for om overvann fra
energianlegg må ledes gjennom oljeutskiller før det infiltreres.

§ 2.2.2 Inngjerding
Det tillates etablert flettverksgjerde i høyde inntil 3 m i område I/L/E 1 og
bestemmelsesområdene #1 - 6 . Plassering og utforming av gjerde skal beskrives i søknad
om tillatelse til tiltak.

§ 2.2.3 Brannsikkerhet
Anlegget må utformes med tilstrekkelig krav til brannsikkerhet, herunder krav til
tilgjengelighet og slokkevann , jf. TEK kap. 11. Brannsikkerhet skal beskrives i søknad om
tillatelse til tiltak.

§ 2.3 Miljøkvalitet (§ 12 - 7 nr. 3)

§ 2.3.1 Radon
For vesentlig ombygging, endring eller istandsetting av eksisterende anlegg, skal det
dokumenteres at radonkonsentrasjonen ikke overstiger kravene i TEK 17 § 13 - 5.

§ 2.3.2 Støy
Støybelastning fra anlegget skal ikke overstige 45 dB for døgnkontinuerlig virksomhet. Ved
virksomhet som ikke er døgnkontinuerlig skal støybelastningen oppfylle enhver tids
gjeldende støykrav for øvrig industri i retningslinj e T - 1442, tabell 3. Før det etableres
støyende tekniske anlegg må det utarbeides støysonekart jf. T - 1442, kapittel 2.2. Beregnet
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støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent innledningsvis i
driftsperioden, senest 3 måneder fra dri ften er igangsatt og dersom driftsmønsteret endres
vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn ved gjennomførte støyberegninger.
Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å holdes på lavest mulig nivå så lenge dette
kan gjennomføres uten u rimelige kostnader.

§ 2.3.3 Restriksjoner i anleggsperioden
I søknad om tillatelse til tiltak skal det dokumenteres at støy fra bygge - og
anleggsvirksomhet ikke overskrider gjeldende grenseverdier, jf. retningslinje T - 1442,
kap.4.

Avvikling av tungtrafikk i anle ggsperioden skal beskrives i søknad om tiltak.

§ 3 Bebyggelse og anlegg (§ 1 2 - 5 nr. 1 )

§ 3.1 Bebyggelse og anlegg

§ 3.1.1 Kombinert formål industri/lager (I/L1)
Innenfor området kan det etableres anlegg for kraftkrevende industri, begrenset til
datalager, og/eller lagerv irksomhet som genererer lite trafikk (arkivlager, etc.) . D et kan
etableres tilhørende service - og støttefunksjoner som for eksempel kontor , tekniske
installasjoner, etc .

Formålet er begrenset til datalager og/eller lager som maksimalt kan medføre en trafi kk på
9 ÅDT. Det kan tillates lagervirksomhet som nevnt i første ledd som generere større trafikk
enn 9 ÅDT når krysset fv. 2872 x E16 er utbedret.

Innenfor område t tillates etablert maksimalt 3000 m2 bruksareal (BRA), innenfor volumet
av eksisterende fjellanlegg. Utvidelse av eksisterende fjellanlegg er ikke tillatt .

§ 3.1.2 Kombinert formål industri/lager/energianlegg (I/L /E 1)
Innenfor område I/L /E 1 kan det kun etableres service - og støttefunksjoner som er knyttet
til virksomheten i område I/L1, som for eksempel parkering , avløpsanlegg og øvrige
tekniske installasjoner. I tillegg kan det etableres transformatorstasjon eller annet anlegg
for energiforsyning til drift av virksomheten i område I/L1.

Området sk al til enhver tid holdes ryddig. Eventuelle installasjoner , bygninger og
terrenginngrep skal utføres på en slik måte at graden av eksponering er lavest mulig.

Det kan tillates bygninger og/eller bygningstekniske installasjoner som takoverbygg,
levegg, etc . som er nødvendige for beskyttelse eller skjerming av energianlegg og tekniske
installasjoner . Slike bygninger er begrenset oppad til 100 m2 bebygd areal (BYA),
gesimshøyde 3,3 meter og mønehøyde 4,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Området sk al opparbeides med et dekke som muliggjør infiltrasjon av overvann i grunnen.

§ 3.1.3 Parkering
Det skal settes av 0,2 parkeringsplass pr. 100 m2 bruksareal (BRA) til industri/lager
innenfor delområde I/L 1 . Parkeringsplassene skal anlegges innenfor delområde I/L /E 1.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 1 2 - 5 nr. 2)

§ 4.1 Kjøreveg (o_ S KV1 )
Kjøreveg merket o_ S KV1 er eksisterende fylkesvei 28 72 (Vestre Ådal). o _ S KV1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til SK V1.

§ 4.2 Kjøreveg ( SK V1 )
Kjøreveg merket SK V1 er eksisterende, privat atkomstvei til fjellanlegget. SK V1 tillates utbedret
med større svingradier i avkjørsel til o_ S KV1 (fv. 28 72).
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§ 4.3 Annen veggrunn
A nnen veggrunn er sideareal til fv. 28 72 og SK V1, og kan benyttes til grøfter, skjæring, fylling
og snøopplag.

§ 5 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr.3)

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm ( G V1)
Vegetasjonen i skjermingsbeltet skal pleies slik at denne gir en best mulig skjermingseffekt mot
tilgrensende pukkverk (Vestsiden pukkverk). Uttak av hogstmoden skog kan skje ved
plukkhogst. Etter avsluttet uttak i pukkverket skal skjermingsbeltet ( G V1) gå over til LNF - formål,
skogbruk.

§ 6 Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift (§ 1 2 - 5 nr.5)

§ 6.1 Skogbruk (LSK1 )
I områdene regulert til landbruksformål – skogbruk tillates arealbruk og tiltak som er i samsvar
med arealbruksformålet LNF.

§ 7 Hensynssoner (§§ 1 2 - 6 og 1 1 - 8)

§ 7.1 Sikringssone , frisikt (H1 40_1)
Innenfor frisiktsonene skal det ikke være sikthindringer som er høy ere enn 0,5 m over
kjørebanenivå. Enkeltelementer som oppstammede trær, stolper eller lignende, med diameter
mindre enn 0,15 m, kan tillates.

§ 7.2 Faresone for høyspenningsanlegg (H370_1 - 2)
H370_1 omfatter fareområdet langs eksisterende 300 kV høyspentlinje. H3 70_2 omfatter
fareområdet langs eksisterende 22 kV høyspentlinje. Innenfor faresonene tillates ikke etablering
av bebyggelse for permanent eller varig opphold. Ved flytting av høyspentlinjen, eller omlegging
til jordkabel, skal faresonen fastsettes av linj e - eier.

§ 8 Bestemmelser til bestemmelsesområder

§ 8.1 Tekniske anlegg (#1 - 6 )
I nnenfor område #1 tillates mast med høyde inntil 20 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #2 tillates mast med høyde inntil 30 meter og tilhørende fundament.
Innenfor område #3 og område #4 tillates rør / anlegg for eksosutslipp med høyde inntil 4 meter.
Innenfor område #5 tillates nødutgang.
Innenfor område # 6 tillates etablert vannforsyningsanlegg med eventuelt pumpehus inntil 4
meter total bygningshøyde og bebygd areal (BYA) på 10m2.

Samtlige bestemmelsesområder kan gjerdes inn, jf. bestemmelse § 2.2.2.
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1. I N N LEDNI N G

1.1. Bakgrunn og f ormål
Fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og var tidligere brukt som anlegg for Sivilforsvaret og NVE.
Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. Formålet med planarbeidet er en
omregulering for å kunne benyt te fjellanlegget til nærings - og lagerformål , dvs. datalager og/eller arkivlager.
Det vil ikke bli lagt til rette for at anlegget kan brukes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det vil gjennom
reguleringsbestemmelsene bli satt begrensninger for lager v irksomhet som genererer mye trafikk.

1.2. I nnhold og detaljeringsgrad i planarbeidet
Det er gjennomført oppstartsmøte med Ringerike kommune den 2 1 . 0 3 .201 8 .
Det er i oppstartsmøtet avklart at det ikke er nødvendig med utarbeidelse av konsekvensutredning eller
planprogram, men planens virkninger skal vurderes og gjøres rede for gjennom planbeskrivelsen . Relevante
vurderingstemaer er identifisert i oppstartsmøtet.

P lanforslaget er delvis og langt på vei i tråd med gjeldende, overordnede arealplaner. I kommuneplanens
arealdel 2018 - 2030 , vedtatt 3 1.01 .19, er planområdet avsatt til arealbruksformålet LNF (landbruks, natur - og
friluftsformål). Dette formålet er i hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan fra 2005 (Vestsiden
Pukkverk), med unntak av et mindre område regulert til spesialområde - sivilforsvarsanlegg . Gjeldende
reguleringsplan omfatter ikke delen av sivilforsvarsanlegget som ligger inne fjellet, dvs. under bakkenivå
(vertikalnivå 1) . Detaljreg u leringsplanen avviker fra gjeldende reguleringsplan ved at delen av fjellanlegget som
ligger under bakken nå blir regulert nå blir regulert og at formålet på delen på bakken (vertikalnivå 2) blir
endret fra spesialområde – sivilforsvarsanlegg til byggeomr åder for industri / lager. Arealet over fjellanlegget
blir opprettholdt som LNF - område, i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette er det gjort nærmere rede
for i kap. 2.3.

P lanbeskrivelsen vil i nødvendig grad gjøre red e for planforslagets virkninge r for samfunn og miljø , jf. generelt
krav i plan - og bygningslovens § 4 - 2 . Ferdig plan omfatter plankart , bestemmelser og planbeskrivelse med ROS -
analyse. Plan forslaget er utarbeide t som en detaljregulering s plan , jf. plan - og bygningslovens § 12 - 3.

1.3. Forslagsstiller /tiltakshaver
Vault as, Frydenbergveien 48, 0575 OSLO.

1.4. Planlegger/konsulent
Feste NordØst as, postboks 33, 2540 T OLGA .
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2. BESKRI VELSE AV OM RÅDET

2.1. Beliggenhet
Pla nområdet ligger 5 km nordvest for Hønefoss, langs fv. 28 72 – Vestre Ådal (tidligere benevnt fv. 172) , i et
område hvor det det er avsatt areal til både råstoffutvinning og næringsformål i gjeldende kommuneplan.

2.2. Eiendomsforhold
Plano mrådet omfatter følgende eiendommer:

- Gnr. 52, bnr. 4. Landbrukseiendom – skogbruk.
- Gnr. 52, bnr. 8. Atkomstvei, parkering splass og tunnelåpning for fjellhallen.
- Gnr. 52, bnr. 10, 11 og 12. Tekniske anlegg for fjellhallen.
- Gnr. 2172, bnr. 1. f v. 28 72 – Vestre Ådal.

2.3. Plangrunnlaget
I gjeldende arealdel av kommuneplanen, vedtatt 3 1 .0 1 .20 19 , er planområdet avsatt til arealformålet LNF
(landbruks, natur - og friluftsområde) .

For det aktuelle masseuttaksområdet finnes en gjeldende reguleringsplan, Vestsiden Pukkverk, Plan ID 308,
vedtatt 15.12.2005. Reguleringsplanen utdyper og konkretiserer masseuttaksområdet i arealde len, og er
dermed gjeldende arealplan for området. Dette i henhold til kommuneplanbestemmelse § 7.

Figur nr. 2.1 :
P lan områdets
beliggenhet (rød
sirkel) i forhold til
Hønefoss
sentrum.
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I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til spesialområde – sivilforsvars anlegg og
landbruksområde. Arealet over d elen av fjellanlegget som ligger under bakkenivå er regulert til
landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg.

Figur nr.2 .2 :
Utsnitt fra
kommuneplanens arealdel
2018 - 2030 , vedtatt
3 1 .0 1 .20 19 . Planområdet,
markert med rød sirkel, er
avsatt som LNF - område .

Figur nr. 2.3 :
Utsnitt fra
gjeldende
reguleringsplan
for Vestsiden
Pukkverk, vedtatt
15.12.2005.
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Øst for planområdet og f v. 28 72 ligger Kilemoen sandtak. Sandtaket er regulert til råst offutvinning gjennom
områdereguleringsplan vedtatt 06.04.17 .

Figur nr. 2.4 :
Utsnitt fra
tilgrensende
reguleringsplan i
øst, område -
regulering for
Kilemoen
Sanduttak,
vedtatt 06.04.17.
Beliggenhet for
Vestsiden
fjellanlegg vist
med rød sirkel.
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3. PLAN PROSESS OG M EDVI RKNI N G

3.1. Kunngjøring av igangsatt planarbeid
Naboer og offentlige myndigheter ble varslet direkte ved brev datert 19.0 4 .18. I tillegg ble planarbeidet varslet
ved annonse i Ringerikes Blad man dag 2 3 .0 4 .18, samt på hjemmesiden til Ringerike kommune og Feste
NordØst as. Det har innen høringsfristen 2 1 .0 5 .18 kommet inn følgende høringsuttalelser:

3.2. Sammendrag av forhåndsuttal elser med forslagsstillers kommentar

Offentlige myndigheter:

Direktoratet for mineralforvaltning , brev datert 1 1 .0 5 .2018
Planområdet ligger mellom sand - og grusforekomsten på Kilemoen og pukkforekomsten Vestsiden Pukkverk.
Forekomstene har nasjonal og regional betydning. Reguleringen må ikke bli til hinder for utnyttelse av
grusressursene i området i henhold til vedtatte pla ner. Planforslagets virkning for grusressursene må vurderes i
planbeskrivelsen og forholdet til eventuell konsekvensutredning må begrunnes nærmere.

Forslagsstillers kommentar:
Planforslaget vil ikke bli til hinder for at grusressursene i området kan utn yttes i henhold til gjeldende
planer. Planforslaget utarbeides i tett dialog med driver av Vestsiden Pukkverk. Aktuelt tiltak er ny bruk av
en eksisterende fjellhall, og det er foretatt målinger av rystning / vibrasjon i fjellhallen ved salver på
grensen t il regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen. Disse vurderingene vil bli nærmere utdypet og
beskrevet i planbeskrivelsen.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) , brev datert 16 .01.2018
NVE gjør rede for sine ansvarsområder og viser til sitt ge nerelle veiledningsmateriell. Dersom planen kommer i
berøring med energiinteresser, bør berørt energiselskap involveres tidlig.

Forslagsstillers kommentar:
Planområdet ligger ikke i nærheten av vassdrag, endrer ikke grunnvannsnivået, og er i ingen eller liten
grad utsatt for flom, erosjon og skred. Ringeriks - Kraft a/s er varslet om oppstart av planarbeidet.

Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen , brev datert 2 1 .0 5 .2018
Uttalelsen omhandler kulturminner. Fylkeskommunen har ingen merknader til oppstartsvarselet når det gjelder
automatisk fredete kulturminner, eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering .

Fylkesmannen i Buskerud , brev datert 22 .0 5 .2018
Planarbeidet har som formål å ta i bruk et eksisterende anlegg. Med utgangspunkt i dette har fylkesmannen
ingen spesielle merknader til saken. Det vises til fylkesmannens generelle ansvar for samordnet areal - og
transportplanlegging, naturmangfold og samfu nnssikkerhet.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til orientering. Det vil ikke bli lagt opp til noen form for handels - eller kontorvirksomhet i
planforslaget. Som del av planbeskrivelsen vil det blir utført en ROS - analyse, samt nødvendige
vurderi nger i forhold til naturmangfold.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringerike kommune Feste NordØst AS

7

Statens vegvesen , Region sør, brev datert 28 .0 5 .2018
De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere gjennom en trafikkanalyse, der også
forholdet til kollektivtrafikk og myke trafikanter inngår. Nødvendig e endringer på riks - og fylkesvegnettet må
gjennomføres før tiltaket kan iverksettes, og det må inngås gjennomføringsavtale med vegvesenet. Jf. krav om
planskilt kryss fv. 28 72 x E16, framsatt i forbindelse med områdereguleringsplan for Follummoen.

3 m utenfor vegkant fv. 28 72 må reguleres til «annen veggrunn», det må angis tilfredsstillende løsninger for
håndtering av overvann, nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg, og byggegrenser må fastsettes i henhold
til fylkesdelplan. Norma lt oversendes teknisk detaljplan til forhåndsvurdering før planforslaget ferdigstilles. Ved
regulerings av støyømfintlig bebyggelse kreves støyforholdene vurdert.

Innsigelse kan måtte påregnes.

Forslagsstillers kommentar:
Uttalelsen tas til etterretning. Som del av planbeskrivelsen vil det bli utarbeidet trafikkanalyse som
forespurt. På grunnlag av analysen vil det blir tatt kontakt med vegvesenet for å avklare hvilke tiltak som
er nødvendig å gjennomføre før tiltaket kan i verksettes.

Plangrensen mot øst er satt for å kunne regulere nødvendige frisiktsoner og eventuell utbedring av
eksisterende avkjørsel fra fv. 28 72, på en slik måte at den sammenfaller med plangrensen for tilliggende
reguleringsplan i øst, Kilemoen Sandut tak av 2017. Regulering av avkjørsel, frisiktsoner, byggegrenser og
vegareal vil gjøres i henhold til vegnormalene og etter krav fra statens vegvesen. Det legges opp til å
oversende vegvesenet en teknisk skisse som viser utforming av avkjørselen og øvrige vegtekniske forhold
før planforslaget ferdigstilles.

Planforslaget vil ikke åpne for støyømfintlig bebygge lse.

Kommunale instanser :

Ringerike kommune, kommunelegen – miljørettet helsevern datert 12.04.2018
Fjellanlegget ligger i et mye brukt område for helårlig friluftsliv nært opp til industri - og næringsvirksomhet.
Friluftslivet har flere partier som er lett tilgjengelig uten å være tilrettelagt. Støy og luftforurensning må holdes
på et minimum slik at kva litetene ved friluftslivet ivaretas.

Forslagsstillers kommentar:
Områdets bruk og verdi for friluftsliv vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen. Et betydelig, tilgrensende
område i vest er regulert for pukkverksvirksomhet. Tiltak det åpnes for i planfo rslaget vil i liten grad
medføre forurensning eller trafikk. Støy fra eventuelle vifter eller tekniske anlegg er omtalt i kap. 5.4 i
plan beskrivelsen .

3.3. Medvirkning under planutarbeidelsen

Underveis i planutarbeidelsen har det vært en dialog med statens vegvesen. Planforslaget med trafikkanalyse
ble oversendt vegvesenet i e - post av 05.10.18. Dette på bakgrunn av at vegvesenet i oppstartsvars e let har
signalisert mulig innsigelse til planforsl aget på grunn av trafikksituasjonen i Follumkrysset. I brev datert
28.11.18 opprettholder vegvesenet varselet om at det kan bli aktuelt med innsigelse . Vegvesenets brev følger
som vedlegg nr. 4.
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4. BESKRI VELSE AV PLAN FORSLAGET

4.1. Reguleringsformål
Formålet me d planarbeidet er som nevnt tidligere å legge til rette for ny bruk av et tidligere fjellanlegg brukt av
Sivilforsvaret og NVE. I gjeldende reguleringsplan fra 2005 er delen av fjellanlegget som ligger i dagen, dvs.
atkomstveien og parkeringsplassen, regul ert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg. Resten av arealet på
bakkenivå over anlegget er regulert til LNF - formål.

Planforslaget medfører en endring av gjeldende reguleringsplan. Endringen innebærer en formålsendring fra
sivilforsvarsanlegg til kombin ert formål industri/lager, regulering i to vertikalnivåer, samt mer detaljert
regulering av atkomsten fra f v. 28 72. Utover dette er det valgt i størst mulig grad å følge gjeldende
reguleringsplan, bla. ved å opprettholde LNF - formålet.

Planomr ådets totale størrelse e r ca. 7 0 da a. I samråd med Ringerike kommune har man kommet fram til en
planavgrensning der hele landbruksområdet i gjeldende reguleringsplan, fram til regulert skjermingsbelte mot
masseuttaksområde i nordvest, medtas. Videre medtas deler av skjermingsbelte mot sør (under
høyspentledningen), samt atkomstvei, parkeringsplass og tunnelåpning. Mot fv. 28 72 er plangrensen satt slik at
det kan legges inn hensynssoner for frisikt .

Figur nr. 4.1 : Utsnitt av reguleringsplankartet , vertikalnivå 2.
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Kombinert formål industri / lager (I/L 1) :
Område for eksisterende fjellanlegg , inkl. plassen foran inngangen, er regulert til kombinert formål for industri
og lager. Formålet er begrenset til datalager og/eller arkivlager som genererer lite transport , jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.1. Handel og kontorvirksomhet er ikke omfattet av formål et, og er ikke tillatt.

Figur nr. 4.2 : Utsnitt av reguleringsplankartet, vertikalnivå 1 .

Kombinert formål industri / lager / energianlegg (I/L/E 1) :
Området foran inngangen på fjellanlegget er regulert til kombinert formål for industri, lager og energianlegg. Jf.
reguleringsbestemmelse § 3.1.2. Med unntak av atkomstveien i østre del, sammenfaller området I/L/E 1 med
grensene for eiendommen gnr.52, bnr. 8. Eiendommen har samme eier som fjellanlegget. Innenfor området kan
det kun tillates service – og støttefunksjoner tilknyttet industri - og lagervirksomheten inne i fjellanlegget (I/L 1),
samt energianlegg til drift av fjellanlegget.

Samferdselsanlegg – offentlig veg (o_ S KV1) :
Reguleringsplangrensa er lagt slik at den omfatter hele kjørefeltet for fv. 28 72 . Dette er valgt framfor å legge
plangrensa inntil reguleringsplanen for Kilemoen sanduttak i øst, som følger en unøyaktig eiendomsgrense og
går delvi s inn i fylkesvegens kjørefelt. Plangrensa er videre lagt sl ik at det kan reguleres inn nødvendige
frisiktsoner i avkjørselen fra f v. 28 72.

På vestre kant av fylkesvegen er det i hovedsak eksisterende veisituasjon som er regulert. Grensa mellom
kjøreveg og annet veiareal følger veikant i grunnlagskartet. Yttergrensa for annet veiareal følger eksisterende
eiendomsgrense mot veien, med unntak av et parti på hver side av avkjørselen der eiendomsgrensa går helt inn
mot veikant. Her er annet veiareal lagt noe ut fra veikant, slik at det sammenfalle r med areal som medgår til
veigrøft. Avkjørselen fra V1 er dimensjonert med svingradier for lastebil. Det innebærer at reguleringsplanen
gir en mulighet til å utbedre dagens avkjørsel dersom det viser seg at den er f or trang (jf. vedlegg nr.3).
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Samferdselsanlegg – privat veg ( SK V1):
SK V1 er regulert i samsvar med 5 meter kjørefeltbredde . Annet veiareal langs SK V1 følger eiendomsgrenser.

Vegetasjonsskjerm ( G V1) :
Deler av vegetasjonsbeltet i gjeldende reguleringsplan fra 2005 er lagt inn i planforslaget. Vegetasjonsbeltets
funksjon er å skjerme Vestsiden Pukkverk mot omkringliggende områder. Vegetasjonsbeltet har samme
formålsgrense mot LNF - området i nord som i gjeldende plan. Avgrensningen mot s ør er bestemt av
fjell anleggets og planens utstrekning.

LNF – skogbruk (LSK1) :
Arealene over fjellanlegget reguleres, som i gjeldende reguleringsplan fra 2005, til LNF - formål. Området er
kledt med barskog av middels bonitet. Det er fra grunneiers side ønskelig å kunne drive skogen på vanlig måte.
Derfor reguleres området til LNF - underformål skogbruk. Tekniske anlegg i dagen tilknyttet fjellanlegget er
begrenset til enkelte og få punkter, og blir sikret som egne bestemmelsesområder og gjennom privatrettslig
avtale med grunneier .

Frisiktsoner (H 140_1) :
Det er lagt på sikringssone for frisikt i avkjør selen til f v. 28 72 i henhol d til gjeldende krav i håndbok N100 – Veg -
og gateutforming fra S tatens vegvesen (vegnormalene) , med størrelse 6 x 11 0 meter. For beregnin g av
stoppsikt er det tatt utgangspunkt i at f v. 28 72 kan kategoriseres som «Øvrig hovedveg, ÅDT>1500 og
fartsgrense 8 0 km/t. ÅDT på strekningen forbi avkjørselen er 800 kjøretøy.

Faresoner – høyspenningsanlegg (H370_1 - 2) :
Det er lagt faresoner på eksisterende høyspentlinjer i samsvar med regler i elektrisitetslovgivningen. H370_1
gjelder to hovedlinjer mellom landsdeler, hver på 300 kV (Nes kraftverk – Sogn og Hemsil 2 – Sogn), eid av
Statnett SF. Linja Hemsil 2 – Sogn ligg er nærmest planområdet. H370_2 er en lokal/regional linje på 22 kV eid
av Ringerikskraft.

D etaljert oversikt over reguleringsformål og hensynssoner framgår av tabellen under :

Figur 4. 3 : Reguleringsformål i planforslaget
Hovedformål Underformål Benevnelse SOSI -

kode
Areal

Bebyggelse - og anlegg Kombinert formål –
industri/lager (vertikalnivå 1)

I/L 1 1 826 59 , 5 daa

Kombinert formål –
Industri/lager /energianlegg
(vertikalnivå 2)

I/L /E 1 1826 4,4 daa

Sum (vertikalnivå 2) 4,4 daa

Samferdselsanlegg og tekn. infrastr. Veg - privat SK V 1 201 1 0, 5 daa

Veg - offentlig o_ S KV 1 2011 1, 6 daa

Annen veigrun n 201 9 1 , 2 daa

Sum 3 , 3 daa

Grønnstruktur Vegetasjonsskjerm G V 1 30 60 1 4 , 3 daa

Sum 14,3 daa

LNF Skogbruk LSK 1 5112 4 8 , 9 daa
SUM 4 8 , 9 daa

Samlet areal (vertikalnivå 2) 70 , 9 daa
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Figur 4. 4 : Hensynssoner i planforslaget

Hensynssone Benevnelse SOSI -
kode

Areal

Sone a.1) Sikringssone Frisikt (mot kjøreveg ) H140_1 140

Sum

Sone a. 3 ) Faresone Høyspenningsanlegg H 370 _1 - 2 370

Sum

Samlet areal

Bestemmelsesområder (# 1 - 6) :
Det er lagt inn 6 bestemmelsesområder i planforslaget, som tilsvarer 6 punkter / områder hvor det er
eksisterende tekniske anlegg som er til knyttet fjellanlegget. 3 av disse områdene er skilt ut som egne
eiendommer. Med unntak av område #6, er bestemmelses områdene tilpasset eksisterende anlegg og
eiendomsgrenser. I område #6 er området noe utvidet for å gi mulighet for å etablere nytt
vannforsyningsanlegg.

Bestemmelsesområdene gjelder følgende anlegg:
#1 Mast med fundament, ca. 63 m2.
#2 Mast med fundam ent, ca. 270 m2.
#3 Eksosutslipp for nødagregat, ca. 130 m2.
#4 Eksosutslipp for nødagregat, ca. 30 m2.
#5 Nødutgang, ca. 30 m2.
#6 Vannforsyningsanlegg, ca. 280 m2.
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5. VI RKNIN GER FOR MILJØ OG SAMFUN N

5.1. Pukk - og grusforekomster
Planforslaget medfører ingen andre virkninger for nasjonalt og regionalt viktige grus - og pukkforekomster i
området enn hva som allerede følger av vedtatt reguleringsplan for Vestsiden pukkverk (15.12.05) og Kilemoen
sanduttak (06.04.17) . Se kapittel 2.3. Gjennom detaljreguleringsplanen for Vestsiden Pukkverk er over 800 daa
areal og nærmere 3 0 mill. m3 fast fjell sikret til råstoffutvinning. Fjellressursen er rangert som regio nalt viktig i
NGU`s pukk - og grusdatabase. Gjennom områdereguleringsplanen for Kilemoen er over 560 daa areal og 12
mill. m3 grus og sand sikret til råstoffutvinning. Kilemoen er rangert som nasjonalt viktig i NGU`s pukk - og
grusdatabase.

Det kan synes so m det foreligger noe ulike tolkninger av plansituasjonen. Gjeldende reguleringsplan fra 2005 er
i samsvar med kommuneplanens arealdel, og avklarer arealbruken på et mer detaljert nivå. Blant annet ved
avsetting av skjermingsbelter/parkbelter, faresoner for høyspentanlegg, etc.

Når det gjelder forholdet til fjellanlegget er situasjonen at eksisterende reguleringsplan åpner for masseuttak så
nært anlegget det er mulig å gå. Terrenget over anlegget, som det ikke er mulig å utnytte til masseuttak uten å
innlø se fjellanlegget, er regulert til LNF - formål. Eksisterende reguleringsplan sikrer dermed uttak av
pukkressursen så langt det lar seg gjøre.

Når det gjelder forholdet til pukkressursen, blir situasjonen uendret med det foreliggende planforslaget.
Regulert masseuttaksområde blir ikke redusert. Tilsvarende område som i gjeldende reguleringsplan blir
opprettholdt som LNF - område. Det er også avklart, i dialog mellom tiltakshaver og driver av Vestsiden
pukkverk, at den nye bruken av fjellanlegget ikke vil legge ytterligere restriksjoner på pukkverksdriften enn hva
eksisterende anlegg gjør. Det er foretatt målinger av rystning / vibrasjon i fjellhallen ved salver på grensen til
regulert skjermingsbelte sør og vest for hallen . Resultatet av målingene viser at nærh eten til pukkverket ikke er
problematisk for tiltenkt virksomhet i fjellhallen.

Etter hva tiltakshaver har oppfattet, er denne forståelsen av situasjonen i samsvar med kommunens forståelse.
Det vises til referat fra oppstartsmøtet .

Med bakgrunn i en slik forståelse av plansituasjonen er t iltakshaver s vurdering at ingen av vurderingskriteriene
som nevnes i veilederen til §10 i forskrift om konsekvensutredning utløser KU - plikt. Vår vurdering er:

• Planforslaget medfører ikke at det blir vanskelig å utnyt te mineralforekomster av nasjonal og regional
betydning. Forutsetningene for å utnytte ressursen vil bli tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.

• Planforslaget medfører ikke båndlegging av en ressurs der det er iverksatt uttak. Graden av
båndlegging v il være tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.

• Planforslaget (tiltaket) vil ikke påvirke framtidig utnyttelse av ressursen på noen annen måte enn i
gjeldende reguleringsplan.

Både den nasjonalt viktige grusressursen på Kilemoen og den regionalt vi ktige pukkressursen på Vestsiden er
sikret for råstoffutvinning, så langt det lar seg gjøre i forhold til andre samfunnshensyn, gjennom eksisterende
reguleringsplaner. I disse planprosessene er de mineralske ressursene beskrevet og vurdert. I en
regulering splanprosess som ikke vil ha endrede virkninger for de mineralske ressursene, ser vi det ikke som
relevant på nytt å beskrive ressursene.
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5.2. Trafikk
Det vises her til trafikkanalyse som følger som vedlegg nr. 2.

I reguleringsbestemmelse § 3.1.1 er det satt en øvre grense på 9 ÅDT for den trafikkmengden som ny
virksomhet i fjellanlegget har lov til å generere. Det er i vedlagte trafikkanalyse beregnet at dette tilsvarer en
virksomhet med maksimalt 4 arbeidsplasser.

En trafikkøkning på 9 ÅDT er marginal i forhold til både dagens trafikkmengde og i forhold til den generelle
trafikkøkningen fram til 2028, og vil i svært liten grad bidra til å øke ulykkesrisikoen på f v. 28 72 og i kryss
f v. 28 72 x E16.

5.3. Vann , avløp og overvannshåndtering

Vann - og avløp:
Fjellanlegget har egen vannforsyning fra brønn utenfor anlegget. Drikkevannet pumpes til vannbasseng inne i
anlegget. Dersom det er behov for å anlegge nytt vannforsyningsanlegg, kan dette etableres innenfor
bestemmelsesområde # 6 .

Det er et eldre, separat avløpsanlegg for fjellanlegget. Tilstanden på dette er ukjent. Det må gjøres en
tilstandsvurdering av anlegget, her under ledning, slamavskiller og infiltrasjonsgrøft. Anlegget må være
utformet i henhold til gjeldende regelverk og være dimensjonert for framtidig bruk av avløpsanlegget. Det må
søkes om utslippstillatelse dersom det ikke foreligger. Det er åpnet for å anl egge nytt avløpsanlegg innenfor
område I/L/E 1, dersom det blir nødvendig. Jf. bestemmelse § 3.1.2.

Krav om tilstandsvurdering av eksisterende VA - anlegg og eventuelt anleggelse av nye anlegg er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse r § § 1.1 og 1.2 (rekkefølgebestemmelse r ) . N ødvendig teknisk infrastruktur må være
etablert før det kan gis tillatelse til bruksendring av fjellanlegget.

Overvannshåndtering :

Figur nr.5.1: Utsnitt fra
grus - og pukkdatabasen,
NGU. Kartet viser at
området I/L/E 1 ligger på
sikker grusforek omst.



Detaljreguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg. Planbeskrivelse

Ringerike kommune Feste NordØst AS

1 4

Mesteparten av planområdet består av en bratt, østvendt og skogkledt li (delområde LSK 1) med liten
overdekning av løsmasser og mye fjell i dagen. Dette området har liten kapasitet når det gjelder infiltrasjon av
overvann. Overv annet vil i hovedsak renne ned skråningen og treffe den flate grusmoen der område I/L/E 1
ligger. Grusmoen har stor infiltrasjonskapasitet.

Det viktigste tiltaket for å håndtere overvann, er å sørge for at vann som kommer ned skråningen fra vest blir
inf iltrert i grunnen. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse §§ 2.2.1 og 3.1.2. I sistnevnte
bestemmelse er det satt krav om opparbeiding av dekke på område I/L/E 1 som ivaretar hensynet til infiltrasjon
av overvann. Bestemmelsen innebærer i praksis at hele eller deler av området må ha grusdekke.

5.4. Friluftsliv
I 2013 ble de bynære friluftsområdene i Ringerike kartlagt. Reguleringsp lanområdet ligger i østre kant av et
større område som er kategorisert som turområde og nærområde. Det avmerkede friluftsområdet er 12 km²
stort, med oppkjørte løyper på vi nterstid og stier på sommeren. Området er egnet for både kortere turer og
lengre dagsturer. I søndre del av området finnes en eksisterende lysløype. Området er ikke tilrettelagt for
funksjonshemmede. Området er klassifisert i kategori A.

Den mest benytte de og viktigste delen av friluftsområdet er Oppenåsen, vest og sør for planområdet.
Oppenåsen ligger i nær tilknytning til boligområdene i Heradsbygda , og blir benyttet av beboere , skole og
barnehage. Oppenåsen er avsatt som nåværende friområde i gjeldend e arealdel til kommuneplanen, se figur
nr. 2.2 lenger fram i planbeskrivelsen. Det er også atkomst til friluftsområdet ved Tutanrud, nord for
planområdet. Herfra går det stier opp i åsen mot vest og sør.

Planområdet ligger i østre kant av friluftsområdet, delvis innenfor og delvis utenfor friluftsområdets
avgrensning . Planområdet ligger nært tekniske inngrep som eksisterende pukkverk, høyspentlinjer, veg og
grusuttak. Dette gjelder spesielt for delen av planområdet som medfører industri/lager på bakken (I/L /E 1 i
vertikalnivå 2). Det er ikke kartlagte stier innenfor planområdet, te rrenget er bratt og ulendt og det synes ikke å
være mye ferdsel i området. Videre er mesteparten av arealet på bakkenivå (vertikalnivå 2) som tidligere
regulert til LNF - formål.

Figur nr.5. 2 : Kartet viser
området i O ppenåsen o g
Heggen som i kommunens
friluftskartlegging er
kategorisert som A -
område.
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På bakgrunn av dette er vurderingen at planforslaget ikke vil redusere friluft livskvalitetene i området.

5.5. Støy
Normalt vil industri - eller lager virksomheten foregå inne i fjellhallen og ikke medføre støy. Det kan likevel bli
aktuelt med tekniske installasjoner på bakkenivå (område I/L /E 1). I reguleringsbestemmelse § 2.3.2 er det
s ikret at støy fra døgnkontinuerlig virksomhet ikke skal overstige 45 dB. Videre at støy fra framtidige
installasjoner skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje T - 1442/2016 , at det skal utarbeides støysonekart
før støyende, tekniske anlegg blir etablert, og at støynivået skal verifiseres i første del av driftsperioden.

Planområdet ligger i kanten av et større, registrert friluftsområde , jf. kap. 5.4 over. Da området ligger nært
tekniske inngrep (vei og pukkverk) vil det neppe være grunnlag for å klassifisere området som stille omr åde /
rekreasjonsområde, jf. støyforskriften. Det er derfor grenseverdier for nærmeste, støyømfintlig bebyggelse som
må legges til grunn ved event uelle installasjoner på bakkenivå . Det er over en km til nærmeste, støyømfintlige
bebyggelse.

5.6. Naturbasert sårbarhet .
Planområdet ligger ikke utsatt for skred (stein - og jordskred, snøskred) , flom eller kvikkleire , jf. aktsomhetskart
fra N VE. Planområdets aktsomhetsgrad for radon er moderat til lav , jf. aktsomhetskart fra NGU.
Dokumentasjon av radonkonsentrasjoner før etablering av virksomhet er sikret gjennom
reguleringsbestemmelse § 2. 3 . 1 . Etter et samlet vurdering er planområdet i kke utsatt for naturrisiko.

5.7. Naturmiljø og biologisk mangfold
Det er ikke registrert spesiel t sårbare eller verneverdige naturverdier innenfor planområdet eller planområdets
influensområde , jfr. søk i naturbase og artskart.

All e forslag til arealplaner etter plan - og bygningsloven skal inneholde en vurdering i henhold til
naturmangfoldlovens §§ 8 – 12, selv om planforslaget kun omfatter formålsendring av et eksisterende
fjellanlegg . Det er i dette tilfellet foretatt en sjekk av hvilke naturverdier som finnes i influensområdet til
planforslaget. På bakgrunn av dette kan vurderingen etter naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 oppsummeres som
følger:

Hjemmel Tema Vurdering
§ 8 Kunnskapsgrunnl aget Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig .

§ 9 Føre - var - prinsippet Ikke relevant, fordi kunnskapsgrunnlaget er
tilstrekkelig.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet
belastning

Ikke relevant. Planforslaget legger til rette for ny
bruk av et eksisterende fjellanlegg. Arealbruken på
terrengoverflaten blir ikke endret, med unntak av et
mindre område foran inngangen til anlegget.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal
bæres av t iltakshaver

Ikke releva nt. Ingen miljøforringelse.

§12 Miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder

Ikke relevant
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5.8. ROS - analyse

5.8.1. Metode og forutsetninger

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på gjeldende rundskriv fra DSB . Analysen er basert på
foreliggende planforslag, revidert 30 .0 8 .1 9 . I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante
kravdokumenter.

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke
planområd ets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (henholdsvis
konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i
planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

- Svært sannsynlig: kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

- Meget sannsynlig: kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

- Sannsynlig: kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

- Mindre sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år

- Lite sannsynlig: Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjon/forhold, men det er en teoretisk sjanse.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:

Personskade Miljøskade Skade på eiendom, forsyning
med mer.

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig
2. Mindre alvorlig Få og små skader Ikke varig skade System settes midlertidig ut av

drift. Kan føre til mindre skader
dersom ikke det finnes
reservesystem.

3. Betydelig/ kritisk Behandlingskrevende
skader

Omfattende skader,
regionale konsekvenser
med restitusjonstid < 1 år

Driftsstans i fl ere døgn. Kan
medføre betydelig skade på
eiendom/økonomisk tap.

4. Alvorlig Alvorlige skader som
medfører varige mén/ en
død

Alvorlige skader, regionale
konsekvenser med
restitusjonstid > 1 år

Driftsstans over lengre tid;
alvorlig skade på eiendom/
stort økonomisk tap.

5. Svært alvorlig/
katastrofal

Mange skadd og/eller død Svært alvorlig og langvarige
skalder, uopprettelig
miljøskade

System settes varig ut av drift;
uopprettelig skade på eiendom
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Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende tabell:

- Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt

- Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes
- Hendelser i grønne felt: Akseptabel risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderes

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes tiltak som
begrenser konsekvensene.

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

1. Lite sannsynlig/
ingen tilfeller
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5.8.2. Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell. Risikovurderingen
forutsetter at beskrevne tiltak/plangrep gjennomføres.

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 Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
2. Snø - /isras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .

3. Flomras Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
4. Elveflom/bekkeflom Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen .
5. Radongass Nei P lanområdet ligger i område med lav

til moderat radonfare, jf.
aktsomhetskart for radon
( www.ngu.no ).
Reguleringsbestemmelse 2. 1 .1 sikrer
dokumentasjon av
radonkonsentrasjon i hht. TEK 17.

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Jf. kap. 5. 6 i planbeskrivelsen.
7. Nedbørutsatt Nei Generelt mer ekstremnedbør senere

år , men området er ikke spesielt
nedbørutsatt.

Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:

8. Sårbar flora Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
9. Sårbar fauna/fisk Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .

10. Verneområder Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .
11. Vassdragsområder Nei Jf. kap. 5. 7 i planbeskrivelsen .

12. Fornminner Nei
13. Kulturminne/ - miljø/ -

landskapsbilde
Nei

Menneskeskapte forhold

Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:

14. Vei, bru, knutepunkt Nei

15. Havn, kaianlegg Nei
16. Sykehus/ - hjem, kirke Nei

17. Brann/politi/sivilforsvar Ja 2 4 Det vil være en viss risiko for brann i
anlegget, men ikke noen større risiko
enn det som er vanlig for
industrivirksomhet.

18. Kraftforsyning Nei

19. Vannforsyning Nei
20. Forsvarsområde Nei
21. Tilfluktsrom Nei

22. Område for idrett/lek Nei
23. Rekreasjonsområde Nei Jf. kap. 5.4 i planbeskrivelsen.
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24. Vannområde for friluftsliv Nei

Forurensningskilder . Berøres planområdet av:

25. Akutt forurensning Nei
26. Permanent forurensning Nei

27. Støv og støy; industri Ja 5 1 Støy fra Vestsiden Pukkverk.
28. Støv og støy; trafikk Nei
29. Støy; andre kilder Nei

30. Forurenset grunn Nei
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei

32. Høyspentlinje (stråling) Ja 5 1 To hovedlinjer mellom landsdeler på
300 kV og en regional linje på 22 kV,
sikret som hensynssone. Jf. kap. 4.1 i
planbeskrivelsen.

33. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver/olje/gass
/radioaktivitet)

Nei

34. Avfallsbehandling Nei
35. Oljekatastrofeområde Nei

Medfører planen/tiltaket:

36. Fare for akutt forurensning Ja 2 3 Det vil være en viss risiko for
forurensning fra delen av anlegget
som ligger utenfor fjellhallen, men
ikke større risiko enn det som er vanlig
for industrivirksomhet.

37. Støy og støv fra trafikk Nei

38. Støy og støv fra andre kilder Ja 3 1 Eventuell støy skal tilfredsstille
grenseverdiene i retningslinje T -
1442/2016 . Jf. kap. 5.5 i
planbeskrivelsen.

39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver osv . )
Nei

Transport. Er det risiko for:

41. Ulykke med farlig gods Ja 1 4 En viss sannsynlighet for ulykker med
farlig gods på fv. 28 72, men ingen
kjente tilfeller.

42. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet

43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 3 Det vil være en viss fare for trafikk -
ulykker i avkjørselen til f v. 28 72
(Vestre Ådal).

44. Ulykke med gående/syklende Nei

45. Andre ulykkespunkter Nei
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Andre forhold

46. Er tiltaket i seg selv et sabotasje -
/terrormål?

Ja 1 3 Anlegget kan være et potensielt
terrormål.

47. Er det potensiell sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Ja 1 3 Eksisterende høyspentlinjer gjennom
planområdet .

48. Regulerte vannmagasiner med
spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm

Nei

49. Naturlige terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup etc . )

Nei

50. Gruver, åpne sjakter, steintipper
etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

51. Ulykker ved
anleggsgjennomføring

Nei

52. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Nei

Endelig risikovurdering :

Analysen viser at det er få aktuelle hendelser som medfører nevneverdig risiko. I tabellen under gis det en
samlet oppsummering.

Oppsummering:

Konsekvens:

Sannsynlighet:

1. Ubetydelig 2. Mindre
alvorlig

3. Betydelig/
kritisk

4. Alvorlig/
farlig

5. Svært
alvorlig/
katastrofalt

5. Svært sannsynlig/
kontinuerlig

27, 32

4. Meget sannsynlig/
periodevis

3. Sannsynlig/ flere
enkelttilfeller

38

2. Mindre sannsynlig/
kjenner tilfeller

36 17

1 Lite sannsynlig/
ingen tilfeller

43, 46, 47 41

Gjennom ROS - analysen konkluderes det med at det er 9 aktuelle hendelser. Disse har u lik risiko etter å ha blitt
vurdert med hensyn til sannsynlighet og konsekvens. Slik d et framgår a v matrisen over, ligg er 4 mulige
hendelser innenfor grønn kategori (akseptabel risiko) . Fem mulig e hendelse r ligger i gul kategori (tiltak
vurderes) . Ingen hendelser ligger i rød ka tegori (uakseptabel risiko).

17 . Brann / politi / sivilforsvar :
Det vil være en viss risiko for brann i anlegget, men ikke noen større risiko enn det som er vanlig for
industrivirksomhet. Ved denne typen virksomhet er det viktig med tilstrekkelig kjøling både på
energiforsyningsanlegg og datalagringsenheter. Anlegget v il bli dimensjonert med tilstrekkelig kjøling, og
virksomheten vil ha rutiner for internkontroll som ivaretar brannsikkerhet.
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27 . Støv og støy, industri :
Planområdet er utsatt for støv og støy fra Vestsiden Pukkverk. Det er ikke støyømfintlig bebyggelse eller
virksomhet innenfor planområdet. Lagervirksomheten som det åpnes for gjennom planforslaget vil i hovedsak
foregå under bakken. Tiltak som reduserer konsekvensen av støv og støypåvirkningen er ikke vurdert som
nødvendig.

3 2 . Høyspentlinje (stråling ) :
Høyspentlinjene i planforslaget er sikret med hensynssone med tilhørende reguleringsbestemmelse (4.2).
Ytterligere tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

3 6 . Fare for akutt forurensning :
Det vil være en viss risiko for forurensning fra delen av anlegget som ligger utenfor fjellhallen, men ikke større
risiko enn det som er vanlig for industrivirksomhet. Virksomheten vil ha et internkontrollsystem som sikrer
rutinemessig sjekk av utstyr og eventuelle lekkasjer av diesel, kjølevæske, etc.

3 8 . Støy og støv fra andre kilder :
Støy fra eventuelle, tekniske installasjoner utenfor fjellanlegget skal tilfredsstille grenseverdiene i retningslinje
T - 1442/2016, eller senere versjoner av denne. Dette er sikret gjennom reguleringsbestemmelse 2. 1 .2 . Tiltaket
vil dermed ikke medføre støy utover tillatte grenseverdier.

4 1 . Ulykke med farlig gods :
Det vil alltid være en viss sannsynlighet for ulykker med farlig gods på fv. 28 72, men det er ingen r egistrerte og
kjente tilfeller. Dermed vil sannsynligheten for en slik hendelse være svært lav. Konsekvensen av en ulykke med
farlig gods vil kunne være alvorlig. Konsekvensen vil være større i områder hvor det oppholder seg mye folk,
dvs. et område med bo ligbebyggelse og arbeidsplasser, enn på strekningen forbi planområdet . Planforslaget vil
ikke påvirke risikoen for ulykker med farlig gods, og risikoreduserende tiltak er ikke vurdert som nødvendig.

43. Ulykke i av - /påkjørsler:
Det er en viss risiko for trafikkulykker ved avkjørselen fra fv. 28 7 2 (Vestre Ådal), selv om siktforholdene er gode.
Avkjørselen er sikret med regulerte frisiktsoner. Det har ikke vært registrert ulykker i avkjørselen, jf. vegkart.no.
Registrerte ulykker på den aktuelle strekningen av fv. 28 7 2 er i hovedsak utforkjøringsulykker som ikke har
sammenheng med avkjørselen. Risiko for trafikkulykker i avkjørselen vurderes som akseptabel uten ytterligere
risikoreduserende tiltak. Økt trafikkbelastning i krysset fv. 28 7 2 x E16 er vurdert gjennom vedlagt
trafikkanalyse. Trafikkmengden som genereres av virksomheten det åpnes for i planforslaget er så marginal at
det ikke nevneverdig vil påvirke ulykkesrisikoen i krysset.

4 6 . Potensielt sabotasjemål :
Det er en viss mulighet for at tiltaket i seg selv kan være et sabotasjemål. Sannsynligheten for sabotasje er
imidlertid lav. Sikkerhet mot sabotasje vil inngå i tiltakshavers beredskapsrutiner.

4 7 . Potensielle sabotasjemål i nærheten :
Eksisterende høysp entlinjer gjennom planområdet er potensielle terrormål. Sikkerhet mot sabotasje inngår i
linje - eiers beredskapsrutiner.

Vedlegg nr.1: Kopi av uttalelser til varsel om oppstart av planarbeid
Vedlegg nr.2: Trafikkanalyse
Vedlegg nr.3: Detaljutsnitt avkjørsel med sporingskurver
Vedlegg nr.4: Brev fra statens vegvesen datert 28.11.18



VURDERING AV UTTALELSER VED
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Plan ID: 0605_ 444

Detaljregulering for Vestsiden Fjellanlegg

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato

Offentlige myndigheter
1 Direktoratet for mineralforvaltning 11.05.18
2 Norges vassdra gs - og energidirektorat (NVE) 16.05.18
3 Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen 21.05.18
4 Fylkesmannen i Buskerud 22.05.18
5 Statens vegvesen, Region sør 28.05.18

Kommunale uttaleparter:
6 Ringerike kommune, kommuneoverlegen - miljørettet hel severn 15.05.18

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Direktoratet for
mineralforvaltning, 11.05.18 :

Planområdet ligger mellom sand - og
grusforekomsten på Kilemoen og
pukkforekomsten Vest siden Pukkverk.
Forekomstene har nasjonal og regional
betydning. Reguleringen må ikke bli til
hinder for utnyttelse av grusressursene
i området i henhold til vedtatte planer.
Planforslagets virkning for
grusressursene må vurderes i
planbeskrivelsen og forh oldet til
eventuell konsekvensutredning må
begrunnes nærmere.

Planforslaget vil ikke bli til
hinder for at grusressursene i
området kan utnyttes i henhold til
gjeldende planer. Planforslaget
utarbeides i tett dialog med driver
av Vestsiden Pukkverk. Akt uelt
tiltak er ny bruk av en
eksisterende fjellhall, og det er
foretatt målinger av rystning /
vibrasjon i fjellhallen ved salver
på grensen til regulert
skjermingsbelte sør og vest for
hallen. Disse vurderingene vil bli
nærmere utdypet og beskrevet i
plan beskrivelsen.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.
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2. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE),
16.05.18:

NVE gjør rede for sine ansvarsområder
og viser til sitt generelle
veiledningsmateriell. Dersom planen
kommer i berøring med
e nergiinteresser, bør berørt
energiselskap involveres tidlig.

Planområdet ligger ikke i
nærheten av vassdrag, endrer
ikke grunnvannsnivået, og er i
ingen eller liten grad utsatt for
flom, erosjon og skred.

Ringeriks - Kraft a/s er varslet om
oppstart av p lanarbeidet.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

3. Buskerud fylkeskommune,
utviklingsavdelingen, 21.05.18:

Uttalelsen omhandler kulturminner.
Fylkeskommunen har ingen merknader
til oppstartsvarselet når det gjelder
automatisk fredet e kulturminner, eller
bygningsvern og etterreformatoriske
kulturminner.

Uttalelsen tas til orientering. Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

4. Fylkesmannen i Buskerud,
22.05.18:

Planarbeidet har som formål å ta i bruk
et eksisterend e anlegg. Med
utgangspunkt i dette har fylkesmannen
ingen spesielle merknader til saken.
Det vises til fylkesmannens generelle
ansvar for samordnet areal - og
transportplanlegging, naturmangfold
og samfunnssikkerhet.

Uttalelsen tas til orientering.

Det vil ikke bli lagt opp til noen
form for handels - eller
kontorvirksomhet i planforslaget.
Som del av planbeskrivelsen vil
det bli utført en ROS - analyse,
samt nødvendige vurderinger i
forhold til naturmangfold.

Innspillet er
t ilstrekkelig
kommentert av
fors lagstiller.

5. Statens vegvesen, Region sør,
28.05.18:

De trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres nærmere
gjennom en trafikkanalyse, der også
forholdet til kollektivtrafikk og myke
trafikanter inngår. Nødvendige
endringer på riks - og fylkesvegn ettet
må gjennomføres før tiltaket kan
iverksettes , og det må inngås
gjennomføringsavtale med vegvesenet.
Jf. krav om planskilt kryss fv.172 x
E16, framsatt i forbindelse med

Uttalelsen tas til etterretning.
Som del av planbeskrivelsen vil
det bli utarbeidet trafikkanalyse
som forespurt. På grunnlag av
analysen vil det blir tatt kontakt
med vegvesenet for å avklare
hvilke tiltak som er nødvendig å
gjennomføre før tiltaket kan
iverksettes.

Plan grensen mot øst er satt for å
kunne regulere nødvendige
frisiktsoner og eventuell
utbedring av eks isterende

Det e r allerede
utfordringer i
krysset mellom
fv. 172 og E1 6
med dagens
situasjon.
Påvirkningen
planforslaget vil
ha på krysset vil
bli vurdert i
trafikkanalysen.

Det legges ikke
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områdereguleringsplan for
Follummoen.

3 m utenfor vegkant fv.172 må
reguleres t il «annen veggrunn», det må
angis tilfredsstillende løsninger for
håndtering av overvann, nødvendige
kryssinger av riks - og fylkesveg, og
byggegrenser må fastsettes i henhold
til fylkesdelplan. Normalt oversendes
teknisk detaljplan til forhåndsvurdering
fø r planforslaget ferdigstilles. Ved
regulerings av støyømfintlig
bebyggelse kreves støyforholdene
vurdert.

Innsigelse kan måtte påregnes.

avkjørsel fra fv.172, på en slik
måte at den sammenfaller med
plangrensen for tilliggende
reguleringsplan i øst, Kilemoen
Sanduttak av 2017. Regulering
av avkjørsel, frisiktsoner,
byggegrenser og vegareal vil
gjøres i henhold til vegnormalene
og etter krav fra statens
vegvesen. Det legges opp til å
oversende vegvesenet en teknisk
skisse som viser utforming av
avkjørselen og øvrige
vegtekniske forhold før
planforslaget ferdigstilles.

Planforslaget vil ikke åpne for
støyømfintlig bebyggelse.

opp til
støyømfintlige
formål i
området .
Eventuell støy
som genereres
fra planom rådet
vil måtte følge
enhver tids
gjeldende
støykrav, dette
vil bli s ik ret i
bestemmelsene.

Kommunale uttaleparter:

6. Ringerike kommune,
kommuneoverlegen –
miljørettet helsevern, 15.05.18:

Fjellanlegget ligger i et mye brukt
område for helårlig frilu ftsliv nært opp
til industri - og næringsvirksomhet.
Friluftslivet har flere partier som er lett
tilgjengelig uten å være tilrettelagt.
Støy og luftforurensning må holdes på
et minimum slik at kvalitetene ved
friluftslivet ivaretas.

Områdets bruk og verdi for
friluftsliv vil bli gjort rede for i
planbeskrivelsen. Et betydelig,
tilgrensende område i vest er
regulert for
pukkverksvirksomhet. Tiltak det
åpnes for i planforslaget vil i
liten grad medføre forurensning
eller trafikk.

Støy fra eventuelle vifter eller
tekniske anlegg vil bli utredet og
vurdert gjennom planarbeidet.

Planforslaget
legger kun opp
til at
nødvendige
tekniske
instillasjoner og
at asfaltert
området foran
fjellanlegget
(felt I/L/E1) kan
gjerdes inne.
Dette for å
unngå stengte
ferdselsåre r.
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for 
Vestsiden fjellanlegg i Ringerike kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 19. april 2018. 
 
Om planen 
Det skal legges til rette for utnyttelse av eksisterende Vestsiden fjellanlegg. Anlegget 
skal benyttes til nærings- og lagerformål. Området er avsatt til masseuttak i gjeldene 
kommuneplan. I gjeldene reguleringsplan er området som omslutter fjellanlegget 
avsatt til jord- og skogbruk og arealet som skal reguleres er område for forsvaret. Det 
er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Uttalelse til planen 
Planområdet ligger mellom sand- og grusforekomsten på Kilemoen og 
pukkforekomsten Vestsiden pukkverk. Kilemoen har ifølge Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) nasjonal betydning som ressurs. Forekomsten Vestsiden pukkverk 
er vurdert til å ha regional betydning.  
 
DMF forutsetter at reguleringen slik den nå er foreslått ikke vil være til hinder for 
utnyttelsen av ressursene i området i henhold til vedtatte planer.  Tilstøtende plan 
både på Kilemoen og Vestsiden legger opp til uttak av ressursene i området.  Området 
som skal reguleres endres ikke ut over eksisterende avgrensing. 
 
Konsekvensutredning 
Veilederen til vurdering etter §10 i forskrift om konsekvensutredninger sier følgende: 
«Dersom en plan eller et tiltak medfører at det blir vanskelig eller umulig å utnytte en 
mineralforekomst av nasjonal og regional betydning, en tildelt utvinningsrett eller et 
prospekt, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. Dersom en plan eller et tiltak 
innebærer omfattende båndlegging av en mineralressurs der det er iverksatt uttak av 
ressursen, bør det foretas en vurdering av betydningen av gjenstående del av 
mineralressursen. Dette gjelder også dersom mineralressursen er båndlagt av andre 
planer og tiltak av nyere dato. For planer og tiltak som ikke berører registrerte 
mineralressurser direkte, men som er lokalisert nært forekomster, utvinningsretter 
eller prospekter, vil det måtte gjøres en konkret vurdering av om og hvordan tiltaket vil 
kunne påvirke framtidig utnyttelse av ressursen.» 
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N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 



 

 

 

2 

Når det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning forventer DMF 
at det i dette tilfellet begrunnes nærmere. Dersom konsekvensene for de berørte 
forekomstene er utredet i eksisterende planer må det likevel vurderes om krav om 
konsekvensutredning kan fravikes. DMF forventer uansett at de berørte forekomstene 
blir omtalt i planen. Planbeskrivelsen må også inneholde en vurdering av hvilken 
betydning tiltaket vil ha for ressursene i området som blir berørt.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Hilde Marie Lingstad Lars Libach 
seksjonsleder rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Lars Libach 

 
 
 

Mottakere: 

Feste NordØst AS Postboks 33 2540 TOLGA 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN 
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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for
Vestsiden fjellanlegg, Ringerike kommune
Vi viser til brev av 19.4.2018.

Norges vassdrags - og energidi rektorat (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.

Flom, erosjon og skred

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På re guleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Vassdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er
ønskelig/behov for at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at
dette kommer klart frem av oversendelsesbre v. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi - og vassdrags lovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.
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NVEs veileder 2/2017 Nasjonale o g 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.

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nv e.no/arealplan .

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter s endes elektronisk til rs@nve.no .

NVE vil prioritere å gi innspill og 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 .

Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret
bistand til i den enkelte saken.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Ringerike kommune
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
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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

Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune - detaljregulering -
varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner

Det vises til brev datert 19.04.2018 angående varsel om oppstart av planarbeid for Vestsiden
fjellanlegg i Ringerike kommune. Fylkeskommunen gir her kulturminnefaglige innspill til
plananrbeidet.

Kort om planen
Formålet med planarbeidet er en omregulering for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og
lagerformål.

Kulturminnefaglige innspill
Vi har ingen merknader til varsel om oppstart av planarbeid når det gjelder automatisk fredete
kulturminner, eller bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner.

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.

FESTE NORDØST AS
Att. Petter Hermansen
Postboks 33
2540 TOLGA

Vår dato:  21.05.2018  Vår referanse:  2018/7742 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  19.04.2018  Deres referanse:  38713/ph Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Feste NordØst  
Postboks 33 
2540  TOLGA  
 
 
 
Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Vestsiden Fjellanlegg 
 

Vi viser til brev av 19. april 2018 med varsel om oppstart av detaljregulering for Vestsiden 
Fjellanlegg. Planområdet ligger 5 km nordvest for Hønefoss, langs fylkesvei 72 - Vestre–
Ådal, gnr. 52/8 m.fl. 
 
Det aktuelle området omfattes av gjeldende reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk fra 2005 
hvor området er regulert til landbruksområde og spesialområde – sivilforsvarsanlegg. 
 
Det går frem av kunngjøringen at fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og at det 
tidligere har vært brukt av Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt 
opp av tiltakshaver. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for at anlegget kan brukes 
til nærings- og lagerformål. Det er ønske om å kunne åpne opp for kontorer eller 
handelsvirksomhet. Gjennom reguleringsbestemmelsene vil det bli satt begrensninger for 
virksomheter som generer mye trafikk. 
 
Planforslaget vil bli utarbeidet i to nivåer. På bakkenivå vil det meste av arealet bli regulert til 
landbruksområde og grønnstruktur. Undere bakkenivå vil arealet bli regulert til byggeområde 
for næring og lager. 
 
Med utgangspunkt i at planarbeidet har som formål å ta i bruk et eksisterende anlegg har vi i 
utgangspunktet ingen spesielle merknader ut fra nasjonale og viktige regionale interesser med 
hensyn til arealdisponeringen. 
 
Selv om det går frem av kunngjøringen at det vil bli lagt vekt på å begrense virksomheter som 
generer mye trafikk, vil vi likevel fremheve viktigheten av at det ikke åpnes opp for nærings- 
og forretningsvirksomhet som er arbeidsplassintensiv eller som har mange besøkende. Vi 
viser til Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 
26. september 2014 og regional plan for areal og transport i Buskerud, vedtatt 15. februar 
2018. Hvis det skal åpnes opp for noe handel innenfor dette området, ber vi om at dette 
begrenses til plasskrevende varehandel. 
 
Videre viser vi til Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur-mangfoldloven) av 19. 
juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og arter. Loven omhandler blant 
annet sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som skal legges 
til grunn for arealplanleggingen. Det må derfor 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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Til slutt vil vi vise til plan- og bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- 
og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal 
vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Vi 
viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som 
nyttig hjelpemiddel. 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 
 
 
 
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 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 
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Svar - Vestsiden fjellanlegg - Ringerike kommune - reguleringsplan - varsel

om oppstart av detaljregulering

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

Kommunedelplan

For Statens vegvesen er det viktig at områder for ny utbygging er vurdert i en større

sammenheng med hensyn på samordnet areal - og transport planlegging. Grunnlag bør være

godkjent kommune(del) plan. Forslaget er ikke i tråd med gjeldende og foreslått

kommuneplan.

Trafikk analyse

Regulering av ny virksomhet medfører økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler , og de

trafikkmessige virkningene a v planen må dokumenteres nærmere i en trafikkanalyse .

Forholdet til kollektivtrafikk og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveg er)

må avklares. I den grad planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og

trafikkforhold på riks - eller fylkesveger må dette tas vare på i planarbeidet. Slike endringer

må påregnes forlangt gjennomført før området kan tas i bruk , og det må inngås

gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før tiltak kan iverksettes.

Det vises til krav vi har framsatt i fbm. områderegulerings Follummoen hvor vi krever

planskilt kryss mellom fv. 1 72 og E1 6.

Detaljplan

Langs riks - og fylkesveger kreves minimum 8,0/3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen

veggrunn – teknisk anlegg» .
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Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av riks - og fylkesveg.

Normalt kreves teknisk detaljplan som grunnlag for regulering av riks - eller fylkesveger og

eventuelle avvik fra vegnormalene må dokumenteres. Slik detaljplan anbefales hitsendt for

forhåndsvurdering før endelig planforslag utarbeides og fremmes for offentlig ettersyn.

Gjennomføringsavtale

E ndringer 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 og støy

Normal byggegrense for riksveger / fylkesveger er nå 50 m /1 5 m med mulighet for

vegmyndigheten til å fastsette økt generell byggegrense til 1 00 m / 50 m. Byggegrensen

skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle området. For

regulering av støyømfintlig e formål nær riks - eller fylkesveg kreves støyforholdene

dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen. ”Fylkesdel plan for avkjørsler og

byggegrenser langs riksvegnettet i Buskerud” er godkjent i Miljøverndepartementet 7.

desember 2004 og klargjør hvor byggegrenser på riksvegnettet økes til 1 00 m.

A v slutning

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventu elt 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.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Bjertnæs Anne - Mette

Senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 201 4 , 31 03 TØNSBERG

Nordre Buskerud politidistrikt, Postboks 505, Sentrum, 3504 HØNEFOSS

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØN EFOSS



 

 

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 

15.05.2018 

 

Vår ref.: 2018/313 

  

Uttalelse til oppstart av planarbeid Vestsiden fjellanlegg 

  

Det vises til deres brev av 20.4.2018 vedrørende intern oppstart av planarbeid for Vestsiden 

fjellanlegg. 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Vestsiden fjellanlegg ligger i et mye brukt område for helårlig friluftsliv nært opp til industri- 

og næringsvirksomhet. Friluftsområdet har flere partier som er lett tilgjengelig for folk flest 

uten å være tilrettelagt. Støy og luftforurensing må holdes på et minimum slik at kvalitetene 

ved friluftslivet må ivaretas.  

 

 

 

 

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. 
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Forhåndsvurdering av r eguleringsplan for Vestsiden fjellanlegg - Ringerike

kom mune

Vi viser til motta tt materiale for overnevnte pla n.

Det er uklart for oss hva slags virksomhet som skal etablere seg i fjellhallen. Det står

produksjonsvirksomhet for industri og drift av lager. Det er også beskrevet

datalagervirksomhet . I trafikkanalysen er det forutsatt 4 ansatte. Dette synes lite.

Dere er sikkert kjent med at det planlegges datalagervi r ksomhet på Follummoen i en

områdereguleringsplan. For dette området har vi fremmet en innsigelse med bak grunn i at

det vil generere t rafikk i en allerede belastet og trafikkfarlig kryss E1 6 / fv. 1 72. Det er derfor

framsatt krav om planskilt kryss mellom E1 6 og fv. 1 72 . Det samme har vi uttalt ved

oppstart til deres reguleringsplan .

Vi kan ikke vurdere dere annerledes enn plan for Foll ummoen.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør
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1 Innledning

Feste NordØst as har på oppdrag fra Vault as igangsatt om regulering av det eksisterende
fjellanlegget til Sivilforsvaret og NVE for å legge til rette for ny bruk.
Fjellanleg get ligger like nord for Vestsiden pukkverk.

Denne trafikkvurderingen er utarbeidet som vedlegg til reguleringsplanen.

2 Trafikksituasjonen

T rafikk til og fra fjellanlegget vil benytte eksisterende avkjørsel fra fv.172 Vestre Ådal,
ca. 2 . 2 km nord for krysset med E 16 - Follumkrysset . Avkjørselen ligger på en
oversiktlig rettstrekning med hastighet 80 km/t . Eksisterende avkjørsel er eneste
atkomstmulighet til fjellanlegget .

Fv. 1 7 2 Vestre Ådal , er en lokalvei som blir trafikkert av beboere og bedrift e r på
vestsiden av Begnavassdraget fra Hønefoss til Hallingby. Vegen går gjennom områder
med spredt bebyggelse med fartsgrense 80 km/t.

Trafikkmengde r (Årsdøgntrafikk, ÅDT) er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) og
er oppgitt for 201 7 .

Europaveg 16 har en ÅDT på 6800 med en andel på 15% lange kjøretøy nord for
Follumkrysset . Sør for krysset er ÅDT på 8200 med 14% lange kjøretøy.
Trafikkmengden i krysset med fv. 172 Vestre Ådal, er på 400 kjøretøy/døgn . og har en
andel lange kjøretøy p å 5 %. Fv. 172 passerer under E 16 med en ÅDT på 1200 .

Fv. 172 har p å strekningen fra E 1 6 til krysset med Fv. 171 Kilealleen , e n ÅDT p å 1000 .
Fra krysset med Fv. 171 og videre forbi avkjøringen til fjellanlegget , er ÅDT på 800
kjøretøy/døgn . Hele strekningen har en andel av lange kjøretøy på 6%.

V egs trekningen har ikke fortau eller gang - og sykkelveg og benyttes i liten grad som
skoleveg, da det er etablert skoleskyssordning for elever som er bosatt etter vegen.



Vestsiden fjellanlegg / T rafikkvurderinger
Prosjekt: 3 8713 / side 3 av 7 / 0 1 . 10 .2018

Av de som ikke omfattes av sk oleskyssordning, bor de fleste langs Fv.171 og disse
benytter denne vegen som skoleveg til Veien skole. Vegen er i liten grad benyttet i
frilufts sammen hen g av fotgjengere og syklister.

Bilde 1 Aktuelt vegnett med adkomst veg og trafikkdata



Vestsiden fjellanlegg / T rafikkvurderinger
Prosjekt: 3 8713 / side 4 av 7 / 0 1 . 10 .2018

3 Ulykkessituasjonen

På fylkesveg 172, fra Follumkrysset til litt forbi avkjøringen til Vestsiden Pukkverk , er
det sju politirapporterte ulykker med personskade r fra 1995 til 20 15 . Seks av ulykkene
er bilulykker og en er sykkelulykke. To av u lykkene, herav sykkelulykken, er ulykke r
med dyr involvert . T re av ulykke ne er utforkjøring med enslig kjøretøy. Seks av
ulykkene er med lettere skade, en med alvorlig skade.

Ca. 1,5 km nord for avkjøringen til fjellanlegget , ved Tutanrud, er det tre
poli tirapporterte ulykker i perioden 2006 - 2015 . To utforkjøringsulykker med enslig
kjøretøy og en møteulykke i kurve. To av ulykkene er med lettere skade, for den tredje
ulykken er skadegrad ikke registrert.

I Follumkrysset hvor f v. 172 tar av fra E16, er d et 7 politirapporterte ulykker med
personskade r fra 199 2 til 201 3. I alle ulykkene var det to kjøretøy involvert. Totalt har
ulykkene medført 9 lettere skadet og to drepte. Dødsulykkene var i 2008 og 2013, den
ene MC ulykke. I 2014 ble krysset skiltet med full stopp , og det er ingen registrerte
ulykker etter dette.

Bilde 2 Trafikkulykker på aktuell strekning
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TØI har utviklet ulykkesmodeller som beregner normalt antall personskadeulykker, lett
skadde, hardt skadde og drepte på veier med ulik standard og trafikkmengde for riks - og
fylkesveinettet i Norge. En gjennomsnittsøkning av trafikkmengden med 10 % fører til
9,8 % økning av antall person skadeulykker , og 8 % økning av antall drepte eller hardt
skadde ved en trafikkmengde på 2 000 kjt/d. Med en trafikkmengde på 10 000 kjt/d vil
økningen være på henholdsvis 9,3 og 5,6 %.

4 Framskriving av trafikktall 201 7 - 202 8

Vi har benyttet TØI (Transport økonomisk institutt) sine framskrivninger for
persontransport og godstransport (TØI rapport 1554/2017 og 1555/2017 ) for å
beregne trafikktall for 202 8 . Det er benyttet tall for Buskerud fylke .

Prognosene viser at p erioden fram til 2022 får en vekst på personbiltrafikk på 1,5 % og
godstrafikk på veg øker med 1,7 % pr. år. Fra 2022 til 2030 regnes det med en vekst på
1,13 % og 2,2 % på henholdsvis personbiltrafikk og godstrafikk på veg .

Ved å benytte vekstprognosene på årsdøgntrafikk og andel lange kjøret øy fra NVDB får
vi følgende tall for 202 8 .

Framskriving av årsdøgntrafikk fra Nasjonal vegdatabank 11 år, 201 7 - 202 8
Grunnprognoser for Nasjonal transportplan 2016 - 2050, tall for Buskerud
Årsdøgntrafikk Andel lange/tunge kjøretøy

Veg parsell ÅDT -
201 7

Årlig
vekst

ÅDT -
2022

Årlig
vekst

ÅDT -
202 8

% -
201 7

Årlig
vekst

% -
2022

Årlig
vekst % - 202 8

Ev16, sør for
Follumkrysset

8200 1,50 % 8 834 1,13 % 94 50 14 % 1,7 % 15, 2 % 2,2 % 17, 4 %

Ev16, nord for
Follumkrysset

6800 1,50 % 74 26 1,13 % 78 36 15 % 1,7 % 16, 3 % 2,2 % 18, 6 %

Fv172,
mellom E16 og Fv171 1000 1,50 % 10 77 1,13 % 11 79 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %

Fv172, nord for Fv171 800 1,50 % 8 62 1,13 % 9 43 6 % 1,7 % 6, 5 % 2,2 % 7,4 %
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5 Fremtidig trafikk til og fra fjellanlegget

Fjellanlegget foreslås omregulert til kombinert formål industri / lag er , der lager er det
primære formålet. Industrivirksomhet er begrenset til produksjon som naturl ig hører til
eller er nødvendig for drift av lagervirksomheten , jf. reguleringsbestemmelse 3.1.1.

Lagervirksomheten er i samme reguleringsbestemmels e begrenset til datalager og/eller
arkivlager. Dette er virksomhet som ikke genererer stort transportbehov , og det er satt
et øvre tak for ÅDT på 9 i bestemmelsen .

Grunnlaget for ÅDT - tallet er følgende forutsetninger:
- Maksimalt 4 ansatte ved tillatt virksomhet i fjellanlegget.
- Maksimalt 1 varelevering pr. uke.

Med støtte i Statens vegvesen sin håndbok V713, «Trafikkberegninger», er det her lagt
til grunn at en ansatt i fjellanlegget vil generere 3, 5 turer med bil pr. døgn (jf. tabell på
s.55). Det er da lagt til grunn reise til jobb med bil , reise fra jobb med bil, at det a v og til
blir nødvendig å foreta reise i arbeidstiden , samt at det i noen grad vil være besøkende
til de ansatte. På grunn av fjellanleggets beliggenhet er det ikke lagt til grunn at det vil
genereres personturer, dvs. turer til fots eller med sykkel.

Summ en av ansattes reiser gir 1 4 turer pr. døgn.
Varetransport gir 0,4 turer pr. døgn.
Totalt 1 4 ,4 turer pr. døgn.

Når turene skal omregnes til ÅDT legges det til grunn 220 arbeidsdager i et år og 365
døgn pr. år. 14,4 turer pr. døgn gir ut fra dette en ÅDT på 8,68. På grunn av at det er
vanskelig å sette forutsetninger som vil gjenspeile det faktiske transportarbeidet på de
virksomhetene som måtte komme, er maksimaltallet for ÅDT rundet opp til 9 .

Et øvre tak på 9 ÅDT vil være en maksimalsituasjon, sett i forhold til den type
virksomheter som vil kunne tillates innenfor reguleringsbestemmelsene. Mest
sannsynlig vil det bli etablert en type lagervirksomhet som vil være fjernstyrt og derfor
ha et betydelig lavere tra nsportbehov.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy utgjør en prosentvis svært lav trafikkøkning , sett i forhold
til dagens trafikkmengder . På fv.172 ved avkjørselen til fjellanlegget, hvor ÅDT er 800,
vil økningen være på 1.125%. På E16 sør for Follokrysset, hvor ÅDT er 8200, vil
økningen være på 0,11 %.

En økning i ÅDT på 9 kjøretøy vil inngå i den generelle framskrivingen av trafikktall
fram til 2028 i kapittel 4. Økningen utgjør også en liten prosentandel av den generelle
trafikkøkningen fram til 2028.
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6 Konk lusjon

Den maksimale trafikkmengden som kan generes av ny virksomhet i fjellanlegget,
innenfor foreliggende forslag til reguleringsbestemmelser, er marginal og vil i svært
liten grad bidra til økning i ulykkesrisikoen på Fv.172 og i kryss Fv.172 x E16.

Se tt i denne sammenheng er det også positivt at Fv. 172 i liten grad benyttes av
fotgjengere og syklister , samt at det er innført full stopp i krysset med E16.
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Arkivsaksnr.: 18/2469-20   Arkiv: PLN 999  

 
 

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter sendes på høring og legges ut 

til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12.10. 

 

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

innhold og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og 

justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

 310 Fløytingen,11.11.2004   

 

 

  

Sammendrag  

Hensikten med detaljreguleringen er å tilrettelegge for et nytt nærsenter og en 

oppgradering av sentrumsområdet i Haugsbygd. Eksisterende nærsenter skal rives.  

 

Nytt nærsenter vil legges vest på eiendommen, bort fra eksisterende bebyggelse.  

Ny gang og sykkelveg vil bli fysisk adskilt fra innkjøring og parkeringsarealer. 

Detaljreguleringen legger opp til opprydding av rotete og farlig trafikksituasjon ved 

eksisterende parkering og gang-/sykkelveg. 

 

Boenhetene som ble varslet ved oppstart er tatt ut av planen. Reguleringen vil derfor 

videreføre dagens bruk av eiendommen.  

 

Rådmannen stiller seg positiv til detaljreguleringen, og mener at nytt nærsenter vil bli 

et estetisk løft for Haugsbygd som lokalsentrum.  

 

Rådmannen anbefaler at planen legges ut på høring og offentlig ettersyn. 

Bakgrunn  
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Området reguleres for å erstatte en eldre reguleringsplan. Hensikten med 

planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter, som skal være en 

oppgradering av eksisterende senter. Eksisterende nærsenter skal rives, 

beliggenheten av nytt bygg blir sør-vest på eiendommen.  

 

Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang- /sykkelvei og 

parkering enn dagens situasjon. Det nye senteret plasseres mot vest på 

eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.  

 

Planen er i tråd med kommuneplanens samfunnsdels mål om å bygge oppunder 

Haugsbygd som et prioritert lokalsamfunn.  
 

Beskrivelse av saken (planforslaget)  

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller AKA AS v/Rolf Hammerengen og Christine 

Mathiesen (Advokatfirma Buttingsrud) 

 

   

Fagkyndig  Halvorsen og Reine AS v/Aina Lian og Helge 

Martens  

 

  Gbnr. 

Eieropplysninger Klekken Butikkeiendom AS c/o AKA AS 

Ringerike kommune  

Buskerud fylkeskommune/SVV 

Mona Haug  

136/23 

136/27,29,28 

2167/1 

136/1 

   

Arealformål  Forretning/tjenesteyting   

Kjøreveg  

Gang-/sykkelveg 

Annen veggrunn/teknisk anlegg  

Naturområde  

2 942 m2 

 

   

Bygningstype Nærsenter; matbutikk, legesenter, frisør etc.   

   

Høyde  Kote +218 moh, tilsvarende 6,0 meter over 

dagens høyde ved innkjøring.  

 

   

Parkering  Minstekrav er en plass pr 100 m2 bruksareal 

for bil, og to plasser for sykkel.  

Prosjektet vil få ca 50 plasser for bil og 18 for 

sykkel. 1/3 av sykkelparkering blir under tak. 

 

   

Arbeidsplasser  20-30 ansatte  

   

Plantype  Detaljregulering   

   

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:100 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

 



- 

 
Illustrasjon av mulig utforming av bygg, bygget vil få ulik gesims (Halvorsen og Reine AS).  

 

Forslagstiller ønsker å holde deler av butikklokalene i drift under byggeperioden, 

deler av eksisterende bygg må rives for å gjøre plass til nytt bygg, resten av 

bygningsmassen rives når nybygg er ferdig. Dette vil føre til drift i et nedskalert 

senter. Under anleggsfase vil blant annet gang- og sykkelvei gå via Toppveien.  

Plan for gjennomføring av dette vil utarbeides og varsles sammen med 

byggesøknaden. 

 

Forslag om boliger er tatt ut av planen etter varsel om oppstart.  

For øvrig informasjon om planforslaget, se vedlagt planbeskrivelse og øvrige 

utredninger.  
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Tidligere behandlinger og vedtak  

27.06.2018 Oppstartsmøte  

18.08.2018  Oppstart varslet i brev til naboer og interessenter og annonsert i 

  Ringblad. Frist for innspill 18.09.2018 

29.08.2019 Informasjonsmøte på Klekken hotell  

 

Medvirkning  

Det ble avholdt informasjonsmøte under oppstartsvarslingen, alle naboer og andre 

interessenter ble invitert i varsel om oppstart.  

 

Under møtet, og i innspill fra naboer oppleves det stort fokus på trafikksituasjonen i 

både Øvre Klekken vei og Fløytingen. Veiene er fylkesveier og forvaltes av 

Buskerud fylkeskommune/Statens vegvesen. På bakgrunn av videreføring av 

eksisterende bruk, og at boligene er tatt ut av planen, vil forhold vedrørende disse 

veiene ikke pålegges utvikler av denne eiendommen direkte.  

 

Kommunen vil ved rullering av ny Kommuneplan vurdere å legge inn forslag til ny 

gang- og sykkelvei langs Fløytingen, samt spille den inn ved ny rullering av 

handlingsplan for fylkesveier.  

 

Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg; 

merknadsbehandling. 

 

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. 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. 

 

Innenfor planområdet er det gjort observasjoner av blomsten Dragehode, som er 

vurdert som en sårbar art i den nasjonale rødlista. Dragehodeblomsten blir ivaretatt 

med egen hensynssone i planen (H450). 

 

Økonomiske forhold  

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

drift, infrastruktur.  

 

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

for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. 

 

Rådmannens vurdering  

Rådmannen opplever at de er et stort engasjement for trafikksituasjonen i Fløytingen 

og Øvre Klekkenvei. Forholdet anses også å være knyttet opp ved eventuell annen 



- 

bruk av eiendommen, dette da planen ble varslet med en boligdel i oppstarten. 

Boligandelen er tatt ut, og bruken av eiendommen blir derfor ikke endret 

nevneverdig.  

De trafikale forholdene må følges videre opp på et overordnet nivå, og bør ikke 

knyttes direkte til denne planen.  

 

Rådmannen vil påpeke at planen rydder opp i dagens uryddige gang- og sykkelveg 

mot skolen, øst på eiendommen. Dette vil bli en betraktelig forbedring fra dagens 

farlige situasjon der varelevering, parkering, kjøreveg og gangveg er blandet. Ny 

plan vil resultere i klare skiller mellom disse formålene.    

 

Etablering av møtested utenfor inngangsparti vil gi nærsenteret et naturlig 

samlingssted for innbygger, samt et hyggelig sted å oppholde seg. Et viktig og riktig 

løft for Haugsbygd som lokalsenter.  

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Rådmannen anser nytt nærsenter som et viktig og riktig grep for Haug som 

lokalsenter. Matbutikken vil få betraktelig større lokaler, bedre tilgjengelighet, slik at 

en større brukergruppe kan benytte seg av et lokalt tilbud istedenfor å alternativt 

bruke bilen for å kjøre til matbutikk andre steder i kommunen.  

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart  

2. Planbestemmelser  

3. Planbeskrivelse  

4. ROS-analyse  

5. Trafikkrapport, elfa  

6. Støyvurdering, elfa  

7. Fagrapport vann og avløp(overvann), elfa 

8. Merknadsbehandling  

1. Fylkesmannen i Buskerud 

2. Buskerud fylkeskommune 

3. Statens vegvesen 

4. Brakar AS 

5. Den norske kirke 

6. FAU Vang skole  

7. Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 

8. Bjørn Rishovd 

9. Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 

10. Helene Preus 

11. Solveig og Harald S. Hollerud 

12. Ingela Grov og Rikard Strømsodd 

13. Irmelin M. Kårbø 

14. Ivar Marius Nerby 

15. Iver Nerby 

16. Harald Gudim og Guro Michaelsen 



- 

17. Mona Haug 

18. Knut og Runa Olberg 

19. Haakon Saga 

20. Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 

21. Tove og Stein Asle Løkken 

22. Tone og Morten Bråten-Ellingsen 

23. Kommuneoverlegen  

24. Torunn Klækken 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Åshild Lie 
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RI N G E RI KE KOM M U N E
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Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense n som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:
(Tilføy /fjern underformål etter behov)

Feltnavn

1. Bebyggelse og anlegg

- Forretning/tjenesteyting BKB

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Kjøreveg SKV1 - 4

- Gang - / sykkelveg SGS1 - 2

- Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT1 - 3

- Kollektivholdeplass SKH

- Parkering SPA

3. Grønnstruktur

- Naturområde GN1 - 3

Hensynssoner

Grønnstruktur H540

Frisikt H140_1 - 6

Eierform

o_ = Offentlig

f_ = Felles
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Bestemmel ser om rekkefølge, endring og dokumentasjons krav

§ 1 Dokumentasjonskrav

§ 1.1 Plan - og dokumentasjonskrav
Før det kan gis igangsettingstillatelse til tiltak skal det foreligge utomhusplan for
utomhusarealer, vei og gang - / sykkelvei i målestokk 1:500 som viser :

• Arealer for uteområder, gangveier, varelevering, vegetasjon, bil - og sykkelparkering.
• Tilgjengelighet for mennesker med funskjonsnedsettelser /universell utforming
• Håndtering av overvann
• Overganger mot tilliggende fortaus - og gatearealer, samt tilliggende bebyggelse for å

si kre helhetlig terrengtilpasning
• Eksisterende og fremtidig terreng
• Møblering, vegetasjon, belysning , skilting og materialbruk
• Gangsoner fra parkering og gangvei, til inngangsparti og møteplass
• Møteplass ved inngangsparti

§ 1.1.1 Miljøoppfølgingsplan
Før det gis kan igangsettingstillatelse til tiltak skal det foreligge Miljøoppfølgingsplan som
redegjør for:

Aktuelle transportveier i anleggsperioder og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak,
herunder midlertidig omlegging av gang og sykkelvei via Toppveien
Hvordan st øy og støvplager sk al forebygges i anleggsperioden
Håndtering av overvann, lensevann , miljøfarlige kjemikaler etc. i anleggspe rioden
Det skal utnevnes en fast kontaktperson på byggeplass en som kan gi informasjon
om byggeforløp, og avklare eventuelle klage r
Gjennomføring av nødvendige tiltak for å sike at anleggsgjennomføring ikke
medfører uakseptabel helse - og miljørisiko eller unødvendige ulempe/plager for
omgivelsene.

§ 1.1.2 Utbyggingsplan
Før det gis igangsettingstillatelse til tiltak, skal det foreligge godkjente planer for de ulike
rive - og utbyggingstrinn som redegjør for:

Adkomster, anleggstrafikk, rigg og driftsområde, gangveier, bil - og
sykkelparkering.

Ombygging/flytting av funksjoner i eksisterende senter, samt sikring av disse med
tilhørende uteom råder.

§ 1.1.3 Byggegrunn
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak innenfor planområdet, s kal det være gjennomført
verifiserte geotekniske undersøkelser. Dokumentasjon om byggegrunn og g eoteknis k e
anbefalinger skal følge søknad om tiltak.

§ 2 Rekkefølgebestemme lser

§ 2.1 Etappevis utbygging
Før det gis igang settingstillatelse til tiltak innenfor felt BKB , skal rivearbeider som berører
eksisterende bygning være utført i tråd med utbyggingsplan i § 1.1.2.

§ 2.2 Før brukstillatelse

§ 2.2.1 Tjenesteyting
Før det gis brukstillatelse for tjenesteyting , skal tilhørende p - plasser i tråd med
utomhusplan være tilgjengelig og adko mstforhold skal være forsvarlig.
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§ 2.2.2 Forretning
Før det kan gis brukstillatelse for forretning skal o_SGS2, f_SKV3, SPA, løsning for
overvannshåndtering samt belysning ved fartshump i Fløytingen være ferdig opparbeidet.
Grøntarbeider kan avsluttes i påfølgende vekstsesong.

§ 2.3 Før ferdigattest
Før det gis ferdigattest ti l bygninger in nenfor felt BKB skal felt SPA være opparbeidet i samsvar
med utomhusplan og bygninger på feltet revet.

Formålsbestemmelser

§ 3 Fellesbestemmelser

§ 3.1 Universell utforming
Prinsippet om universell utforming skal tilstrebes ved planlegging og etablering av bebyggelse
og anlegg slik at planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker
på en likestilt måte. Uteområdet skal arronderes med større flate pa rtier enn i dag for å sikre
god tilgjengelighet, s langt det terrengmessig lar seg gjøre. Min 5 % av parkeringsplasser for
sykkel og bil i utbyggingsområdet skal utformes og plasseres i nærheten av bebyggelsens
inngangsparti for kunder/besøkende, slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.

Beplantning skal bestå av giftfrie og allergivennlige plantesorter.

Utforming av gangarealer må være minimum 2,5 meter . Stigningsforhold og svingradius må
være tilpasset bruk av rullende hjelpemidler. Nedsenket kan tstein skal beskyttes i overganger
mellom gangfelt og fortauskant. Tverrfall på gang - /sykkelveier må ikke overstige 2%.

§ 3.2 Støy
Viftestøy fra ventilasjonsanlegg og andre tekniske installasjoner:
Lydniv p uteoppholdsarealer og utenfor vindu fra tekniske installasjoner i samme bygning og i
annen bygning skal ikke overstige følgende niv :

- Støyniv p Lnatt 35 , Lkveld 40 og Ldag 45 dB.

Støyniv et fra andre støykilder skal ikke overstige følgende støyn iv er ved nærmeste boliger:

- Lden 55dB p uteoppholdsarealer og utenfor vindu til rom med støyfølsom bruksform l.

- L5AF 70 dB utenfor soverom, natt 23.00 - 07.00.

Grenseverdiene tilsvarer gul støysone i retningslinje T - 1442/2016.

§ 3.3 Kulturminner
Dersom det ved gjennomføring av tiltak forekommer automatisk fredete kulturminner, skal
arbeidet stanses umiddelbart i den utstrekning det berører kulturminnet. Fylkeskommunen skal
varsles umiddelbart, jf. Kulturminneloven §§ 8, andre ledd og 25.

§ 3.4 Byggegrenser
B yggegrenser er angitt på plankart. Der hvor det ikke er angitt byggegrense , er byggegrense lik
formålsgrense. Det kan oppføres mindre tiltak som lave gjerder, skilt, flaggstenger, hekk og
busker utenfor byggegrense, forutsatt at det ikke kommer i konfl ikt med frisiktlinjer og – soner jf.
§ 7 .1.

§ 3.5 Overvann
Overflatevann/ takvann/ drensvann skal behandles etter prinsippet om lokal
overvannshåndtering, inkl. intern fordrøying/infiltrasjon. Både overvann og drensvann skal
behandles på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper.
Vegetasjonsområder i formål SPA, og GN bør benyttes til fordrøying. Valgte løsninger for
overvann skal fremgå av situasjonsplan og utomhusplan, jf. §1.2. 1.
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§ 3.6 Forurensing
Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes forurenset grunn skal alt arbeid stanses, og
forurensningsmyndigheten varsles jf. forurensningsforskriften § 2 - 10. Ved akutt forurensning
eller fare for akutt forurensning, skal nærmeste politimyndighet varsles jf. forurensningslov en §
39.

§ 3.7 Renovasjon
Løsning for renovasjon skal være i samsvar med den til enhver tids gjeldende
renovasjonsforskrift for Ringerike kommune, og være integrert i bygningsmassen ved
varemottak.

§ 3.8 Teknisk infrastruktur
Teknisk infrastruktur skal prosjekteres o g opparbeides i samsvar med norm - og forskriftskrav
gitt av Ringerike kommune, jf. § 5.1.2. Løsning for el - forsyning, inkl. omlegging av eksisterende
nett skal avklares med Ringerikskraft.

§ 3.9 Gangforbindelser
Fra gang - /sykkelvei på østsiden av senteret, skal det legges til rette for sikker og god kryssing
av SKV/SPA, til møteplass og inngangsparti. Kryssing skal fremgå av utomhusplan jf. § 1.1.

§ 4 Bebyggelse og anlegg

§ 4.1 Bebyggelse og anlegg – forretning/tjenesteyting, BKB (§ 12 - 7)

§ 4.1.1 Form ål (§ 12 - 7 første ledd nr. 1)
Området skal benyttes til nærsenter med forretninger og tjenesteyting med tilhørende
parkering, møtested og varemottak. Om det anses formålstjenlig , kan noen av
parkeringsplassene for bil og/eller sykkel jf. § 4.5 etableres innenfor BKB.

§ 4.1.2 Utnyttings grad (§ 12 - 7 første ledd nr. 5)
Maksimalt tillatt BRA er 1800 m2. For beregning av BRA, skal det ikke legges inn tenkte
plan ved etasjehøyder over 3 m.

§ 4.1.3 Høyde (§ 12 - 7 første ledd nr. 1)
Maksimal gesims - /mønehøyde er kote 218.

§ 4.1.4 Estetikk og materialbruk
Nærsenteret skal være et estetisk løft fra dagens senter. Bebyggelse og uteanlegg skal gis
et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet. Materialbruk
og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele. Re novasjon og
varelevering skal være en integrert del av bygningsmassen. Inngangsparti skal være
markert og synlig og gesimshøydene på senteret skal variere.

§ 4.1.5 Møteplass
Det skal etablere s en utvendig møteplass ved inngangen til forretningene. Møteplassen
skal ha sitteplasser, samt strømuttak for ulike arrangementer. Møteplassen skal markeres i
dekket, så den avgrenses fra trafikkareal, sykkelparkering etc.

§ 5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 5.1 Kjøreveg, SKV
Områdene o_SKV1, o_SKV2 og SKV4 benyttes som kjø reveg. Området f_SKV3 skal benyttes
som felles avkjørsel for Haug nærsenter og naboer. Tiltak som berører offentlig kjøreveg skal
være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 5.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg, SVT
Annet vegareal o_SVT1 - 3 omfatter vegens vedlikeholdssoner som bl.a. skråninger, grøfter,
snøopplag og tekniske installasjoner
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§ 5.3 Gang - /sykkelveg, SGS
Omfatter eksisterende regulert gang - /sykkelveg langs Fløytingen (o_SGS1). Omfatter også
eksisterende gang - /sy kkelveg i nord - sydretning (o_SGS2), som flyttes østover. O_SGS2 skal
flyttes for å øke trafikksikkerheten, da den i dag går over parkeringsplassen. Tiltak på offentlige
gangveg skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis igangsettingstillatelse.

§ 5.4 Kollektivholdeplass, SKH
Omfatter eksisterende bussholdeplass langs Fløytingen (o_SKH1). Tiltak på offentlig
kollektivholdeplass skal være godkjent av vegmyndigheten før det kan gis
igangsettingstillatelse.

§ 5.5 Parkering, SPA
Omfatter parkering for nærsenteret i felt BKB. Krav til parkeringsdekning for bil er minimum 1
plass pr 100m2 BRA for alle formål innenfor BKB. Minimum 5% av parkeringsplassene skal
være universelt utformet.

For sykkel gjelder krav til minimum 1 plass pr 100m2 BRA for alle formål innenfor BKB.
Minimum 1/3 av p - plasser for sykkel skal være overbygget.

Parkeringsplassen skal ha flere innslag av vegetasjon. Denne vegetasjonen bør utnyttes i
forbindelse fordrøying av overvann.

Om det anses formålstjenlig , kan noen av parkeringsplassene for bil og/eller sykkel etableres
innenfor BKB.

§ 6 Grønnstruktur (§ 1 2 - 5 nr. 3)
Alle naturområder skal være tilgjengelige for allmennheten og kan benyttes til fordrøying.

§ 7 Hensynssoner (§ 1 2 - 6)

§ 7.1 Frisikt (H140)
I frisiktsonene H140_1 - 6 tillates ikke sikthindrende elementer mellom 0,5m og 3,5m over
tilstøtende veiers planum. Eventuelle trær eller søylers diameter skal ikke overstige 30cm, og
det tillates ikke fler e enn to i hver frisiktsone.

§ 7.2 Grønnstruktur (H540)
I hensynssonen sk al planten Dragehode tas hensyn til. Om eksisterende forekomst av planten
er i veien for ny trase for gangveien, naturområdet eller parkering, kan den flyttes til et egnet
sted innenfor hensynssonen.
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RI N G E RI KE KO M M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

PLAN BESKRI VELSE
0605_ 448

Detaljregulering for
Haug Nærsenter

Utarbeidet av Halvorsen og Reine AS , 25.09.2019

Sammendrag
Planforslaget vil bidra til en oppgradering av Nærsenteret , samt en forbedring av
gangveiløsningen over parkeringsplassen. En økning av grøntarealer vil bedre forholdene for
barn og unge. Utbyggingen vil medføre en forbedring av overvannsløsningen og gi om rådet et
estetisk løft.

Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Området reguleres for å erstatte og oppgradere en eldre reguleringsplan. Hensikten med
planarbeidet er å tilrettelegge for nybygg av nytt nærsenter , som skal være en oppgradering av
eksisterende senter. Planen legger også opp til en bedre trafikkmessig løsning for gang -
/sykkelvei og parkering enn dagens situasjon. Det nye s enteret plasse res mot vest på
eiendommen og vil derfor skape en større avstand til kirken enn i dag.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold

Forslagstiller: Klekken Butikkeiendom AS, c/o AKA AS

Plankonsulent: Halvorsen & Reine AS

Trafikk, VA og støyrapport er utført av Efla AS

Eierforhold: Klekken Butikkeiendom AS, c/o AKA AS

2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke gjort noen vedtak i saken før 1. gangsbehandling.

2.4 Utbyggingsavtaler
Det ble varslet oppstart av forhandling om utbyggingsavtale ved varsel om oppstart av
planarbeidet .

2.5 Krav om konsekvensutredning
Planområdet er avsatt som byggeområde i gjeldende kommuneplan og planarbeidet omfattes
ikke av tiltak som etter KU - forskriftens vedlegg I alltid utløser utredningsplikt, ref. FOR - 2017 - 06 -
21 - 854. Ringerike kommune har vurdert planarbeidet i tråd med overord net plan og i samsvar
med gjeldende kommuneplan jf. referat fra oppstartmøte. Planlagt utvikling er ikke vurdert å gi
vesentlig virkning for miljø og samfunn, og utløser derved heller ikke utredningsplikt etter
forskriftens § 8 og vedlegg II.
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Planprosesse n

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av p lan arbeidet ble varslet med brev til naboer og interessenter og annonsert i
Ringerikes Blad den 18.08.2018.

Det ble avholdt et informasjonsmøte på Klekken hotell den 29.08.2018.

Det kom 2 4 innspill til planen som er oppsummert i eget dokument . S e vedl a g t
merknadsdokument.

Planstatus og rammebetingelser

4.1 Overordn a rammer og føringer
Statlige planretningslinje for samordnet areal og transportplanlegging og Regional plan for areal
og transport i Buskerud 2018 - 2035 forutsetter at utbyggingsmønster og transportsystem
samordnes slik at transportbehovet begrenses. Planarbeidet er i samsvar med sentrumsformål i
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kommuneplan for Ringerike og er derved vurdert i samsvar med overordna r ammer og føringer
mht. areal og transport.

4.2 Kommuneplanen for Ringerike
4.2.1 Kommuneplanen s samfunnsdel 2015 - 2030

Gjeldende samfunnsdel er vedtatt 30.04.15 og har som hovedmålsetting 70 % vekst i
Hønefoss - området og 30% i utvalgte lokalsamfunn , deriblant Haug sbygd. Planen vil dermed
bygge opp under samfunnsdelens ønske om utvikling av kommunens senterområder .

4.2.2 Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel 20 19 - 20 30 , vedtatt 3 1 .0 1 .20 19 . Planområdet er avsatt til
eksisterende og fremtidig senterområde i kommuneplanen. Gjeldende planbestemmelser
§6.3: «.. Arealbruken innenfor senterområder i kommunens tettsteder skal bygge opp under
tettstedene som lokalsentre. Hovedtyngden av handels - , service - og kulturtilbud skal
lokaliseres til områder a vsatt til sen trumsformål ... »

Utsnitt fra kommuneplanens arealdel
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4.3 Gjeldende reguleringsplaner
78 - 03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 (forretning)

4.4 Tilgrense nde planer
310 Fløytingen

56 - 03 Haugsbygd felt A - B

4.5 Temaplaner
Vi kan ikke se at planen er i konflikt med kommunens ulike temaplaner.
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B eskrivelse av pl anområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i sydenden av Haug sentrum, ved krysset mellom fylkesvei 168 og fylkesvei
181 , ca. 4km fra Hønefoss.

Planområdet er ca. 10,5 mål og planen går til midt i vei i tilliggende fylkesveier mot syd og vest .
Mot nordøst tar planen med seg gangveien med tilliggende eiendomsg renser .

GBNR som inngår i planarbeidet – helt eller delvis, er som følger:

• Del av: 136/27 (F168 – Øvre Klekkenvei)

• 136/29 (skråning mot vei)

• 136/23 (Nærsenter)

• 136/28 (Grønnstruktur)

• Del av 136/1 (Haug gård – pga . gangvei og grønnstruktur)

• Del av 2167/1 (F 1 81 – Fløytingen)

Siden varsel om oppstart, så er planområdet innskrenket noe, ved at det er lagt i midtlinje vei.
Det er også gjort en mindre justering mot øst, for å ta med seg noe mer grønnstruktur.
Gjeldende planavgrensning er angitt med nedenstående ill ustrasjon.
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Oppstartsmøte 30.08.2018
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5.2 D agens arealbruk og tilstøtende arealbr uk
Området brukes til nærsenter med en gang - /sykkelvei mot skolen . I nærområdet er det boliger,
jordbruksarealer, samt skole, barnehage og kirke.

5.3 Stedets karakter
Området preges av store åpne arealer. Strukturen på bebyggelsen er klar og tydelig. Bolighus
ligger som de minste frittliggende enhetene. Gårdsbrukene er litt større, mens offentlige
funksjoner er i enda større bygningsformer. Bygningene ligger fritt organ isert i landskapet.

5.4 Landskap
Landskapet preges av åpenhet, men med relativt kupert terreng. Haug kirke ligger på en kolle
litt nordøst for planområdet og er et kulturminne som med sin plassering er godt synli g .
Solforholdene i området er gode og det er fo rholdsvis lite vindutsatt. Hovedvindretningen i
området er fra nord - nordvest.
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Innenfor planområdet er det ikke noen kulturminner. Litt nord for planområdet ligger
middelalderkirken Haug kirke som er automatisk fredet.

5.6 Naturv erdier
Innenfor planområdet er det observasjoner av blomsten Dragehode, som er vurdert som en
sårbar art i den nasjonale rødl i st a .
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Rødlista har ulike kategorier som er som følger:

Dragehode er vurdert som sårbar (VU), markert med gult over her.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteo mråder
Det er i dag et grøntområde i nordenden av planområdet. Det er ikke i bruk og svært gjengrodd.

5.8 Landbruk
Det er ikke no en jord - /landbrukso mråde r i nnenfor planområdet.
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5.9 Trafikkforhold

Planområdet har kjøreadkomst i syd fra Øvre Klekkenveien ( Fv. 168). Langs eiendommen i
nordvest ligger Fløytingen ( Fv. 181). I planområdets østre side ligger en gang - /sykkelvei i nord -
syd - retning. Parkeringsplassen til senteret er dessverre litt utflytende m ot denne gang -
/sykkelveien, noe som reduserer trafikksikkerheten. I nordenden av planområdet ligger det
bussholdeplass.

Det er registrert to ulykker i området de siste 10 år i NVDB. Begge er registrert som ulykker med
lettere skade. Den ene ulykken (2013) er fotgjengerulykke i Fløytingen nord for krysset med
Vangstunet. Den andre (2008) er sykkelulykke i Øvre Klekkenveien litt sør for planområdet.
Området fremstår ikke som spesielt ulykkesbelastet .

5.1 0 Barns interess er
Barn og unges interesser er ikke godt iv aretatt i dag. Gang - /sykkelveien som går i nord - syd -
retning mot skolen har ikke optimal trafikksikkerhet forbi parkeringsplassen. Grøntarealet i nord
er lite i bruk.

5.1 1 Sosial infrastruktur
Det er sosial infrastruktur , som kirke, skole, barnehage og idrettsanlegg rett i nærheten av
Nærsenteret .

5.1 2 Universell tilgjengeligh et
Dagens bygg er gammelt, og det er gjort tiltak for at bygget best mu lig skal tilfredsstille krav til
tilgjengelighet.

5.1 3 Teknisk infrastruktur
Dagens nærsenter har tilstrekkelig med teknisk in frastruktur. Dagens overvannsløsning er ikke
optimal da en del vann havner hos nabo.
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5.14 Grunnforhold
Grunnforholdene består av løsmasser, forvitringsmateriale. Det er ikke rasfare i området.

5.15 Støyforhold
Det er forholdsvis lite støy i området i dag.

5.16 Luftforurensing
Området er ikke utsatt for vesentlig luftforurensing.

5.17 Risiko - og sårbarhet (eksist erende situasjon)
Det er utarbeidet ROS - analyse til planen , og denne er vedlagt planmaterialet . Planarbeidet har
ikke avdekket særskilt forhold angående dett e, ut over at håndtering av overvann må ivaretas.
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Planområdet har mange harde flater, og ved ekstrem nedbør må man sørge for at vannet
håndteres slik at det ikke medfører skade på ny bebyggelse eller får konsekvenser for nabo.

5.18 Næring
Dagens senter består av dagligvare, legekontor og frisør.

5.19 Analyser/ utredninger
Det er utarbeidet tre fagrapporter som følger planforslaget; s tøy , trafikk og VA.

Beskrivelse av planfors laget

6.1 Planlagt arealbruk
6.1.1 Reguleringsformål

Planområdets arealbruk vil ikke endres vesentlig fra dagens situasjon. Endringen er byggets
plassering, samt en oppgradering av trafikksikkerheten i forhold til gang - /sykkelvei og
parkering. Formålene det reguleres til er: Forretning/tjenesteyting (BKB), kjøreveg (SKV), gang -
/syk kelvei (SGS), annen veigrunn – tekniske anlegg (SVT), parkering (SPA), naturområde (GN)
og hensynsone grønnstruktur (H 5 40).

6.2 Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål

Plankartet

Plankartet
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6.2.1 Reguleringsformål 1

- Forretning/tjenesteyting SOSI - kode: 1814 Feltnavn: BKB
(2942,1m2)

Reguleringsformålet legger til rette for etablering av nærsenter lenger vest enn dagens
senter. Innenfor feltet tillates etablert nybygg for et eller flere av formålene
forretning/tjenesteyting. Byggegrensene følge formålsgrensen, bortsett fra mot fylkesveiene
hvor det er lagt inn byggegrenser med 12 ,5m til midtlinje vei som i eksisterende plan.
St atens v egvesen har i si n merknad bedt om en byggegrense på 15m , men siden området
er e t sentrumsområde i kommuneplanen og eksisterende plan har byggegrense på 12,5m er
det pla nlagt med 12 ,5m . Med større byggegrense vil det bli mindre plass til senteret og
tilhørende funksjoner. Tomten ligger også mye høyere enn fylkesveiene og er således ikke
så b erørt av veiene.
Maksimal ut nytting av området er 1800m2 BRA o g høyde be grensningen er satt til ko te 218.
kote 218 er 6m over dagens høyde ve d inn kjøringen. Denne høydebegrensning en
imøtekommer ønsket fra Fylkeskommunen og kirken om at senteret må underorden seg
kirken. Kirken ligger mye høyere enn dette med tårnet på ca. kote 242 , noe om er 24m over
maks høyde for denne planen.

Det er planlagt å drifte eksisterende senter samtidig som man bygger nytt senter. Planen er
å rive de sør vestligste delene av dagens senter for å få nok plass til å bygge nytt bygg. I den
sammenheng vil det bli noe ombygging i eksisterende senter. Deretter vi l det bli drift i et
nedskalert senter mens det bygges nytt senter. Det planlegges med at l egesenter og frisør
vil bli ferdigstilt først i nytt senter og de vil derfor kunne flyt t e inn først. Deretter blir det en
fase hvor butikken ikke er i drift, mens ma n ferdigstiller forretningen og river resten av
eksisterende senter.
Det er derf or lagt opp til at det kan gis brukstillatelse til frisør og lege før alt er ferdig, mens
alt skal være ferdi gstilt før forretningen åpner .

Vareleve ring og avfallshenting skal v ære integrert i bebyggelsen og er planlagt på s amme
sted for å effektivisere trafikkareal og dermed ha en mer trafikksikker løsning . Ved å
inte grere det i bygningen får vi også en bedre estetisk løsning enn med frittstående
containere. Kjøremønsteret for store biler er plan la gt med rygging på d et minst trafikkerte
området , som vist under her:



1 3

Med en slik lø sning vil trafikksikkerheten f or myke trafikanter være så god som mulig .
Ved senterets inngangsparti skal det etableres en utvendig møteplass . Møteplassen skal
fungere som et sosialt samlingspunk t og det planlegges med sitteplasser og e t utvendig
strømuttak . Strømuttaket vil kunne ben yttes til vaffelsteking etc. Det er forventet at det vil bli
arrangert lodd salg fra lokale lag og foreninger, pol itiske arrangementer etc. i tilknytning til
møteplassen som vil gi et positivt tilskudd til lokalsamfunnet. Møteplassen skal markeres i
dekket, så den avgrenses fra trafikkareal, sykkelparkering etc .

6.2.2 Reguleringsformål 2

- Kjøreveg SOSI - kode: 2011 Feltnavn: SKV
(1221,1m2)

Eksisterende fylkesveger og avkjørsel reguleres til kjøreveg, som i eksisterende plan. All
trafikk til sentere t vil bruke samme innkjøring , noe som gi r oversiktlige trafikk forhold .

6.2.3 Reguleringsformål 3

- Gang - / sykkelveg SOSI - kode: 2015 Feltnavn: SGS
(1266,6m2)

Eksisterende gang - /sykkelveier i området opprettholdes, samt at gang - /sykkelvei i nord -
syd - retning legges litt om for å skape større avstand fra parkeringsplassen. Denne
gangveien benyttes til skolevei og en oppgradering vil sikre mer trafikksikker adkomst til
skolen for barna. Når det gjelder gangveien langs Fløy tingen s å opprettholdes tidligere
regulert gangveiform ål. Formålet er romslig regulert noe som gir plass for å vel ge ulike
løsninger med fortau eller gang - / sykkelvei , nå r det en gang skal utbedres.

6.2.4 Reguleringsformål 4

- Annen veggrunn – tekniske anlegg SOSI - kode: 2018 Feltnavn: SVT
(423,1m2)

I henhold til innspill fra Statens vegvesen reguleres 3m utenfor vegkant på fylkesveiene til
SVT. Dette for å sikre arealer til snøopplag, vedlikehold etc.

6.2.5 Reguleringsformål 5

- Kollektivholdeplass SOSI - kode: 20 73 Feltnavn: SKH
(120,2m2)

Eksisterende bussholdeplass reguleres til kollektivholdeplass. R egu lere s i form i henhold til
vei leder fra Sta t ens Vegvesen .
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6.2.6 R eguleringsformål 6

- Parkering SOSI - kode: 2080 Feltnavn: SPA
(2712,5m2)

Deler av arealene som i dagens plan er regulert til næring reguleres til parkering. Området vil
bli benyttet til bil - og sykkel parkering for Nærsenteret . Par keringen skal ha innslag av grønt
som kan benyttes til fordrøying. Bestemmelser for parkering er beskrev e t i punkt 6.4
Parkering.

6.2.7 Reguleringsformål 6

- Naturområde SOSI - kode: 3020 Feltnavn: GN
(1795,9m2)

Eksisterende friområde reguleres til naturområde. I tillegg reguleres nytt areal på østsiden av
gangveien til naturområde, samt at det reguleres til naturområder mellom parkering og gang -
/sykkelvei for å bedre trafikksikkerheten. Na turomr åde kan benyttes til fordrøy n ing.

6.2.8 Reguleringsformål hensynssoner

- Frisikt F eltnavn: H140

Område for å ivareta sikt/trafikksikkerhet i kryss og avkjørsler

- Hensynsone grønnstruktur Feltnavn: H540

Område for å ivareta planten Dragehode
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6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming

Illustrasjon av en mulig løsning innenfor planen, sett ovenfra
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra syd

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra sydvest
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra vest

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ordvest
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I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ord

I l l u strasjon av en m u l i g l øsn i n g i n n en for pl an en , sett fra n ord
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6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens maksimale høyde er satt til kote 218.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelsene kan det bygges inntil 18 00m2 BRA innenfor arealet avsatt til BKB.

6.3.3 Antall arbeidspl asser, antall m² næringsarealer
Det kan bygges opp mot 18 00m2 næringsarealer. Med planlagte leietagere vil det medføre
mellom 20 - 30 ansatte.

6.4 Parkering
Iht . kommuneplanen skal forretning, allmennyttige og offentlige formål ha minimum 1
parkeringsplass i senterområde per 100m2 BRA. Med 18 00m2 BRA vil det medføre krav til
minimum 18 parkeringsplasser , hvorav m inimum 5% av parkeringsplassene skal være
universelt utformet. Parkeringskravet er regulert ihht kommuneplanens arealdel, og det
presiseres at dette er et minimumskrav. Planforslaget legge r opp til at virksomheten kan
definere eget behov for parkering, så lenge de tilfredsstiller minimumskravene.
Illustrasjonsmaterialet viser at det kan tilrettelegges for et vesentlig antall flere p - plasser enn
minimums kravet .

Når det gjelder sykkelparkerin g, skal det være 2 parkeringsplasser per 100m2 BRA. Med
1800m2 BRA vil det medføre behov for 36 sykkelparkeringsplasser. Vi foreslår at kravet til
sykkelparkeringsplasser reduseres noe i bestemmelse, da det virker overdimensjonert for dette
tiltaket. Vi f oreslår at både bil - og sykkelparkering skal ha 1 parkeringsplass per 100m2 BRA.
Parkeringsplassene vil bli liggende på nordsiden av Nærsenteret og minimum 1/3 av
sykkelparkeringsplasse ne skal legges under tak.

6.5 Tilknytning til infrastruktur
Eksisterende infrastruktur som dagens N ærsenter benytter vil videreføres til nytt nærsenter.

6.6 Traf ikkløsning
6.6.1 Kjørea d komst

Eksisterende adkomst fra fylkesvei 168 vil benyttes.

6.6.2 Utforming av veger
Det reguleres ingen nye veger. Statens vegvesen har påpekt at eksisterende fylkesvei 168
er for bratt ned mot krysset i henhold til dagens vegnormal. Om Statens vegvesen eventuelt
bygger om veien på et senere tidspunkt, vil det medføre en senkning av innkjørselen til
planområdet på opp mot 2m. Dette vil være uproblematisk for Nærsenteret . Eventuelle andre
k onsekvenser av senkning av vei, må i så fall utredes dersom dette blir aktuelt.

6.6.3 Varelevering
Varelevering vil bli under tak på byggets nordside. Vareleveringen skal utformes som en
i ntegrert del av bebyggelsen.

6.6.4 Tilgjen gelighet for gående og syklende

Butikken som ligger rett ved gang - /sykkelveien har en fin beliggenhet i forhold til
tilgjengelighet. Det vil bli etablert sykkelparkeringsplasser nært inngangspartiet.
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6.6.5 Felle s atkomstveg er, eiendomsforhold
Naboene på Haug og i Øvre Klekkenvei 51 har adkomst via Nærsenterets adkomst . Disse
adkomstene opprettholdes.

6.7 Planlagte offentli ge anlegg
Det er ikke behov for nye offentlige anlegg i forbindelse med reguleringsplanen.

6.8 Miljøoppfølging
Det er lagt inn bestemmelser om miljøoppfølgingsplan for anleggsfasen som redegjør for:

• Aktuelle transportveier i anleggsperioder og iverksetting av trafikksikkerhetstiltak,
herunder midlertidig omlegging av gang og sykkelvei via Toppveien.

• Hvordan støy og støvplager skal forebygges i anleggsperioden.
• Håndtering av overvann , lensevann etc. i anleggsperioden.

6.9 Universell utforming
Universell utforming vil bli gjennomført iht. TEK og Arbeidstilsynets krav.

6.1 0 Koll ektivtilbud
Det er kort vei ti l busstopp. Det er busstopp i Fløytingen i begge retninger. I nordlig retning
ligger busstoppet i planområdet. I sydlig retning ligger busstoppet drøyt 100m nordover ved
Haug kirke.

6.1 1 Kulturminner
Fylkeskommunen har i merknaden skrevet at det ikke forventes å finne automatiske fredede
kulturminner i planområdet. Haug kirke er et kulturminne som med sin plassering er godt synlig.
Planen har satt en makshøyde på bebyggelsen på kote 218. Kirken ligger mye høyere enn
dette med tårnet på ca. kote 242. Nærsenteret vil dermed ikke innvirke negativt på kulturminnet.

6.1 2 Sosial infrastruktur
Utbyggingen av Nærsenteret vil ikke påvirke sosial infrastruktur direkte.

6.1 3 Plan for vann - og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Eksisterende infrastruktur som dagens nærsenter b enytter vil videreføres til nytt nærsenter. Se
forøvrig vedlagt VA - rapport.

6.1 4 Pla n for avfallshenting/ søppelsug
Nærsenteret vil ha avfall shåndtering integrert med varemottaket. Avfallshenting og varemottak
vil dermed kunne benytte samme adkomstveier, noe som medfører arealeffektiv utnyttelse av
eiendommen.

6.1 5 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det er utarbeidet ROS - analyse og overvann er avdekket som et område man må være
oppmerksom på.

6.1 6 Rekkefølgebestemmelser
Det er planlagt å drifte eksisterende senter samtidig som man bygger nytt senter. Planen er å
rive de vestligste delene av dagens senter for å få nok plass til å bygge nytt bygg. I den
sammenheng vil det bli noe ombygging i eksisterende senter. Deretter vi l det bli drift i et
nedskalert senter mens det bygges nytt senter. Det planlegges med at l egesenter og frisør vil bli
ferdigstilt først i nytt senter og de vil derfor kunne flyt t e inn først. Deretter blir det en fase hvor
butikken ikke er i drift, mens ma n ferdigstiller forretningen og river resten av eksisterende
senter.
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Rekkefølgebestemmelse ne er tilpasset denne planlagte fremdriften .

Konsekvensutredning
Kommunen har i forbindelse med oppstartsmøtet vurdert at det ikke er nødvendig med
k onsekvensutredn ing etter konsekvensutredningsforskriften , da plan området er lite og planforslaget vil
være er iht. til overordnet plan.

Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordn a planer
Planen passer godt inn i overordna planer. Nærsenteret vil styrke Haug sentr um i tråd med
kommunens strategier. Eksisterende forhold videreutvikles og trafikksikkerheten på gangveien
over parkeringsplassen oppgraderes.

8.2 Landskap
Planen medfører ikke vesentlige endringer for landskapet.

8.3 Stedets karakter
Planen medfører ikke store en dringer for stedets karakter, annet enn at nytt nærsenter vil være
en oppgradering av dagens senter.

8.4 Byform og estetikk
Nytt senter vil være mer moderne utformet enn dagens bygg og utgjøre et estetisk løft for
området. Gjennom bestemmelsen for e steti kk settes det krav om a t b ebyggelse og uteanlegg
skal gis et variert formspråk og utformes med arkitektonisk og materialmessig kvalitet.
Materialbruk og far ger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele. Det settes
også krav om at r enovasjon og varelevering skal være en integrert del av bygningsmassen. For
å gi området en bygningsform som ikke er en typisk kasse settes de også krav om at
gesimshøydene skal variere og at i nngangsparti skal være markert og synlig .

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. ver neverdi
Fylkeskommunen har i merknaden skrevet at det ikke forventes å finne automatiske fredede
kulturminner i planområdet. Haug kirke er et kulturminne som med sin plassering er godt synlig.
Planen har satt en makshøyde på bebyggelsen på kote 218. Kirken ligger mye høyere enn
dette med tårnet på ca. kote 242. Nærsenteret vil dermed ikke innvirke negativt på kulturminnet.

8.6 Forholdet til kravene i kap . II i Naturmangfoldloven
Innenfor planområdet er det observasjoner av blomsten Dragehode, som er vurdert som en
sårbar art i den nasjonale rødlista. Paragrafer i Naturmangfoldsloven kommenteres under her:

§8: kunnskapsgrunnlaget/bærekraftig bruk.

Offentlige beslutninger som berør er 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 sake ns 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 bidra til
bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
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Vurdering: Planområdet ligger svært sentralt i Haug , innenfor et eksisterende område. Det er
registrert funn av viktige arter, slik at tiltaket kommer i konflikt med sårbare arter.

§9: Føre - var - prinsippet.

Når det treffes en beslu tning 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,
ska l ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.

Vurdering: Det er svært lite vegetasjon på eiendommen i dag. At det foreligger registreringer av
arter indikerer at hele området er undersøkt. Det er derfor ingen forhold som tyder på at tiltak på
tomten vil føre til skade på naturmangfolde t utover arten Dragehode.

§10: Økosystemtilnærmingen.

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet
er eller vil bli utsatt for.

Vurdering: Det er ingen forhold som tyder på at nye tiltak på eiendommen vil påvirke eller
belaste økosystemet i negativ grad , utover arten Dragehode.

§11: Kostnadene ved miljøforringelse

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: Om dagens forekomst av Dragehode forsvinner, vil det medføre en redusert bestand
av Dragehode. Kostnaden for dette er van skelig å beregne.

§12: Miljøforsvarlig 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 normal anleggsdrift, bortsett fra hensyn til Dragehode.

Tiltaket er avveid i henhold til overnevnte paragrafer, og det foreslås å flytte arten Dragehode, hvis
gangveien , grøntområdet eller parkering kommer i konflikt med denne. Det anses formålstjenlig å
eventuelt flytte arten innenfor formålet GN2.

Hen s ynssone for grønnstruktur, vil sikre at dette blir ivaretatt i anleggsfasen .

8.7 Rekreas jonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Omleggingen av gangveien for å skille denne fra parkeringen vil medføre bedre sikkerhet for
myke trafikanter. Økningen av grøntarealer vil gi noe bedre forhold for rekreasjon. Forøvrig vil
ikke planen påvirke rekreasj onsbruken.

8.8 Uteområder
Planen vil medføre større grøntområder enn dagens plan.
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8.9 Trafikkforhold
Planen vil ikke medføre vesentlig endringer i trafikkmengde, trafikkforhold eller kollektivtrafikk.
Planen vil medføre at gang - og sykkelvei som i dag går som del av parkeringsarealet til
Nærsenteret , vil bli noe omlagt og man vil få et fysisk skille og en markering mellom atkomst ,
parkering og gang - og sykkelvei, noe som vil være med å forbedre forholdene for gående og
syklende vesentlig. Planforslaget legger også o pp til at det kan etableres belysning ved der hvor
det i dag er lagt opp til kryssing av Fløytingen. Ut over dette, er ikke omfanget av tiltaket av en
slik art at det utløser ytterligere krav til utbedring av tilliggende veianlegg. Som trafikkrapporten
ang ir, kan det være tiltak som kan bedre forholdene langs F løytingen, som eksempelvis en
oppgradering av bussholdeplassen eller utbedring av fortau e ller l ignende langs Fløytingen,
med dette er ikke tiltak som utløses av planforslaget.

8.1 0 Barns interesser
Planen vil gi de myke trafikantene noe bedre trafikksikkerhet forbi parkeringsplassen. I tillegg vil
økning i grøntarealer gi barn og unge større rekreasjonsarealer.

8.1 1 Sosial infrastruktur
Utbyggingen av Nærsenteret vil ikke påvirke sosial infrastruktur direkte.

8.1 2 Universell tilgjengelighet
Universell utforming vil bli gjennomført iht. TEK og Arbeidstilsynets krav.

8.1 3 Energibehov – energiforbruk
Det nye Nærsenteret vil være mer energieffektivt enn dagens senter, og vil dermed bidra til å
redusere energibruken.

8.1 4 ROS
ROS - analyse er gjennomført og det var et t tema man må være oppmerksom på i det videre
arbeidet. Temaet er overvann, noe som vil bli fulgt opp i det videre arbeidet. Det er utarbeidet et
VA - notat som følger planen og viser til ulike løsninger som vil utbedre situasjonen . Planen vil
dermed bidra til å bedre forholdene i forhold til overvann.

8.1 5 Jordressurser/landbr uk
Planen vil ikke medføre n oen endringer for jord - /landbruk.

8.1 6 Teknisk infrastruktur
Planen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i teknisk infrastruktur.

8.1 7 Økono miske konsekvenser for kommunen
Planen vil ikke medføre noen vesentlige endringer i kommunens økonomi.

8.1 8 Kon sekvenser for næringsinteresser
Næringen vil få et bedre og mer tilpasset senter.

8.1 9 Interessemotset ninger
Naboer og interesseorganisasjoner i nærområdet er svært positive til utbyggingen av
planområdet, men er skeptiske til eksisterende trafikkforhold og frykter trafikksikkerheten ved
økt utbygging. Når merknadene fra naboene kom, var planen å bygge ca. 40 leiligheter i tillegg
til nærsenter. Dette er endret, og p lanen legger ikke opp til noen leiligheter og vil på den måten
komme naboene i møte i forhold til frykten for stor økning i trafikken.
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Trafiksikkerhetsoppgradering av gangveien forbi parkeringsplassen kan være i konflikt med
planten Dragehode. Hensynssonen med bestemmelser , vil sikre at dette blir ivaretatt i
anleggsfasen .

8.20 Avveining av virkninger
Positive virkninger:

Overvannsituasjonen vil bli forbedret

Gangveien , som er skolevei, vil få en trafikksikkerhetso ppgradering

Næringen vil få e t bedre og mer tilpasset senter

Senteret vil være mer energivennlig enn dagens senter

Nytt senter vil gi et estetisk løft

Mer grøntarealer vil gi mer rekreasjonsarealer for barn og unge

Negative virkninger:

Blomsten Dragehode kan bli påvirket.

Totalvurderingen tilsier at planen vil medføre mer positive enn negative endringer.

Innkomne innspill

9.1 Merknader
Oppstart av planarbeidet ble varslet med brev til naboer og interessenter og annonsert i
Ringerikes Blad den 18.08.2018. I annonsen og brev til interessenter ble det invitert til
informasjonsmøte på Klekken hotell den 29.08.2018. I etterkant av dette fikk vi 22 merknader.

Størsteparten av merknadene omhandler eksisterende trafikkforhold på fylkesveiene utenfor
p lan området. Naboene frykter også en forverring av trafikksikkerheten ved utbygging av 40 nye
leiligheter. Planen legger ikke lenger opp til leiligheter og trafikkøkningen vil dermed bli minimal.

Se eget vedlegg med oppsummering av merknadene.

Avsluttende kommentar

1 0.1 Sammendrag
Planforslaget vil bidra til en oppgradering av Nærsenteret , samt en forbedring av
gangveiløsningen over parkeringsplassen. En økning av grøntarealer vil også bedre forholdene
for barn og unge. Utbyggingen vil også medføre en forbedring av overvannsløsningen og gi
området et estetisk løft.
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SAMMENDRAG

Med utgangspunkt i reguleringsplanforslag for Nærsenter på Haug er det gjennomført en risiko - og
sårbarhetsanalyse (ROS - analyse). Denne er utført i tråd med DSBs veileder Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan - og bygningslovens krav om
ROS - analyser ved all planlegging (jf. plan - og bygningsloven §4 - 3).

Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste:

• Urban flom/overvann

Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema.
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt v ed bruk av en risikomatrise med kategoriene
grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for
hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder innebærer en
akseptabel risiko.
Resul tater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under , med forslag til risikoreduserende tiltak.

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak

Liv/ helse
Stabilitet

• Materielle
verdier

Urban flom
(overvann)

• Ved ekstrem nedbør skal overvann
fordrøyes . Spesielt viktig med gode
løsninger ved varemott a k og
inngangsparti, da de vil være
lavpunkter i forhold til nærliggende
terreng.

Hvis risikoreduserende tiltak følges er risikoen akseptabel.
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INNLEDNING

Hensikten med ROS - analyser er å bidra til den enkeltes trygghet for liv, helse og eiendom, og å bidra
til å ivareta samfunnets evne til å fungere teknisk, økonomisk og institusjonelt, og hindre en utvikling
som truer viktige forutsetninger for dette (DSB 2017).

Det stilles krav til risiko - og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging etter plan - og bygningsloven,
jf. Pbl. §4 - 3. Denne ROS - analysen er utarbeidet av Halvorsen og Reine AS som en del av
planforslaget for Haug nærsenter .
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METODE

ROS - analysen omfatter:

• Risiko - og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet
• Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for samfunnet
• Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder
• Endringer i risiko - og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging
• Risiko - og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når

det legges klimapåslag for relevante naturforhold
• Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å v urdere risiko og sårbarhet, eller

om ROS - analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.

ROS - analysen omhandler permanent fase, etter gjennomføring av plan. Forhold i anleggsfase er
regulert gjennom annet regelverk, blant annet byggherreforskriften, og det er forutsatt her at dette
regelverket følges. Hendelser i anleggsfasen analyseres derfor ikke i denne ROS - analysen med
mindre det kan gi virkninger etter anleggsfasen. Forhold innad i bygninger er forutsatt ivaretatt
gjennom kravene i TEK17. Enkelt e virksomheter har krav til egen virksomhetsROS.

Analysen er gjennomført i fem trinn i tråd med metodikk som er beskrevet i DSBs veileder for ROS -
analyser (2017). En oversikt over disse trinnene og i hvilke deler av rapporten de er ivaretatt er
presentert under.

Figur 1 : Trinnene i ROS - analysen (Bearbeidet etter DSBs veileder 2017).

Beskrivelsen av planområdet i kapittel 3 gir et bakteppe for å identifisere mulige uønskede
hendelser . Planområdebeskrivelsen inneholder blant annet gjennomgang av overordnet ROS -
analyse, vurdering av om det finnes kritiske samfunnsfunksjoner i nærheten, viktige
terrengformasjoner med betydning for naturfarer, etc.

Identifiserte mulige uønskede hendelser er nærmere vurdert med hensyn til sannsynlighet,
konsekvenser, risiko og usikkerhet. Denne vurderingen er presentert i et analyseskjema for hver av de
aktuelle hendelsene. Vurdering av eksisterende risikoreduserende barrierer og områdets/objektets
evne ti l motstand (sårbarhetsvurdering) inngår i vurdering av sannsynlighet og konsekvens.

Sannsynlighet for uønsket hendelse fastsettes som enten lav, middels eller høy ved bruk av
kategoriene i tabellen under.

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap. 6)

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap. 5)

Vurdere risiko og sårbarhet

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet (kap. 5)

Identifisere mulige uønskede hendelser (kap 4)

Beskrive planområdet (kap. 3)
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Tabell 1 : Sannsynlighetsk ategorier

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL
SANNSYNLIGHET
PR. ÅR

Høy Oftere enn 1 gang i
løpet av 10 år

> 10 %

Middels 1 gang i løpet av 10 -
100 år

1 - 10 %

Lav Sjeldnere enn 1 gang i
løpet av 100 år

< 1%

Konsekvens for uønsket hendelse fastsettes ved bruk av følgende matrise:

Tabell 2 : Matrise for fastsetting av konsekvens

KONSEKVENSVURDERING

Konsekvenskategorier

Konsekvenstyper Høy Middels Små

Liv og helse

Ulykke med dødsfall
eller personskade som
medfører varig mén;
mange skadd

Ulykke med
behandlingskrevende
skader

Ingen alvorlig/
få/små skader

Stabilitet System settes varig ut
av drift.

System settes ut av drift
over lengre tid

Systembrudd er
uvesentlig

Materielle verdier Uopprettelig skade på
eiendom

Alvorlig skade på
eiendom

Uvesentlig skade på
eiendom

Risiko er et produkt av sannsynlighet og konsekvens. I analyseskjemaet for de aktuelle hendelsene
synliggjøres risiko i kategoriene grønn, gul og rød iht. risikomatrisen i tabell 3. For hendelser i røde
områder er risikoreduserende tiltak påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens
hendelser i grønne områder innebærer en akseptabel risiko.

Tabell 3 : Risikomatrise

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%)
Lav
(<1%)

Det understrekes at det alltid vil være en grad av usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på
relevant kunnskapsgrunnlag, i form av f.eks. statistikk og erfaring fra tilsvarende situasjoner, vil
påvirke usikkerhet. For en del type hendelser, in kludert hendelser der sannsynlighet påvirkes av
klimaendringer, vil det også være usikkerhet knyttet til hvorvidt historiske data kan overføres til
framtidig sannsynlighet. Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er
beskrevet i skjemaet for analyse av risiko for aktuelle hendelser.

På bakgrunn av risiko - og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak . I tilfeller hvor
det er hensiktsmessig kobles aktuelle tiltak med den juridisk bindende delen av reguleringsplan en
(plankart og bestemmelser).

Risikovurdering av naturhendelser av typen  flom, stormflo og skred , er gitt spesielle regler gjennom
Byggteknisk forskrift (TEK17) , kapittel 7. Utgangspunktet er at byggverk skal plasseres og utføres
slik at det oppnås tilfre dsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra naturpåkjenninger.
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Også endringer i forutsetninger for skade for eksisterende bebyggelse skal vurderes (jf. TEK 17, §7 -
1).

Risiko for denne type naturhendelser regnes som aktuell dersom planområdet faller innenfor NVE sine
landsdekkende aktsomhetskartlegginger eller dersom andre egenskaper ved terreng og
løsmasseforhold tilsier skred - eller flomfare i området. På reguleringsplannivå skal det utarbeides
faresonekart av personer med dokumentert kompet anse innen aktuelt fagområde. I enkelte områder
og kommuner kan det allerede være utarbeidet områdevise faresonekart forut for
reguleringsplanarbeidet.
TEK17 opererer med begrepet sikkerhetsklasser. Dette innebærer at det aksepteres ulik
sannsynlighet for hendelser etter byggets/byggeområdets funksjon. Utbyggingsområdene deles inn i:

• Sikkerhetsklasse 1 – byggverk/område med lite personopphold og små økonomiske eller
andre samfunnsmessige konsekvenser, f.eks. garasjer, lagerbygg etc.

• Sikkerhetsklasse 2 – min dre byggeområder for normalt personopphold, f.eks. bolig,
fritidsbolig, skole, barnehage, kontor - /industribygg, etc. Inntil normalt opphold for 25 personer.

• Sikkerhetsklasse 3 – større byggeområder for normalt personopphold (>25 personer), samt
byggverk fo r særlig sårbare grupper av befolkningen (f.eks. sykehjem), beredskapsressurser
(f.eks. brannstasjon, politistasjon etc.), og avfallsdeponier som gir forurensningsfare ved
oversvømmelse.

Sikkerhetsklassen innebærer krav til hvilken faresone byggeformålet m aksimalt kan plasseres
innenfor. For eksempel vil boliger kunne plasseres i faresone for 1000 - årsflom, men ikke i faresone for
200 - årsflom.

Tabell 4 : Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo
Sikkerhetsklasse Maksimalt tillatte

faresone - Flom/stormflo
Maksimalt tillatte faresone –
Skred

1 Utenfor 20 - årsflom Utenfor sone for 100 - årsskred
2 Utenfor 200 - årsflom Utenfor sone for 1000 - årsskred
3 Utenfor 1000 - årsflom Utenfor sone for 5000 - årsskred

Bygninger/byggeformål som faller innenfor en ikke akseptert faresone for sikkerhetsklassen blir
vurdert som «rød» (uakseptabel) risiko. Risikoen må da senkes, enten ved hjelp av sikringstiltak, eller
ved å flytte byggeformålet utenfor faresonen. Bygninger/ byggeformål som faller utenfor aktuell
faresone, men fortsatt er utsatt for uønskede hendelser, blir vurdert som «gul» eller «grønn» risiko
etter en faglig vurdering.

Som siste trinn dokumenteres analysen. Dette gjøres ved bruk av risikomatriser som synl iggjør risiko
for enkelthendelser som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. Det presenteres en matrise for
hver av konsekvenskategoriene (liv og helse, stabilitet og materielle verdier). Forslag til
risikoreduserende tiltak oppsummeres.

Definisjoner av sentrale begreper i ROS - analysen

Eksisterende
barrierer

Barrierer som begrenser sannsynlighet og/eller konsekvens for en
uønsket hendelse. F.eks. flomvoll.

Konsekvens Følge av at en hendelse inntreffer

Risiko Produkt av sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse

Risiko -
reduserende tiltak

Tiltak som reduserer sannsynlighet eller konsekvens for en uønsket
hendelse.

Sannsynlighet Uttrykk for hvor trolig en hendelse er og for hvor ofte den opptrer.

Stabilitet Innebærer en vurdering av eventuelle forstyrrelser i dagliglivet på
grunn av svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av
behov hos befolkningen.
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System Viktige samfunnsfunksjoner og offentlig infrastruktur. F.eks. fysisk
teknisk infrastruktur, varsling ssystemer og elektronisk infrastruktur.

Sårbarhet Evne til å motstå virkninger av en uønsket hendelse (høy sårbarhet er
det motsatte av robusthet). F.eks. kapasitet til å håndtere overvann.

Usikkerhet Vurdering av kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for ROS -
vurderingen.



ROS - analyse Haug nærsenter
9

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

Planområdet ligger i sydenden av Haug sentrum, ved krysset mellom fylkesvei 168 og fylkesvei 181.
Planområdet er ca. 10,5 mål og planen går til midt i vei i tilliggende fylkesveier mot syd og vest. Mot
nordøst tar planen med seg gangveien med tilliggende eiendomsgrenser.

Illustrasjonen viser planområdet i sin kontekst



10
ROS - analyse Haug nærsenter

UØNSKEDE HENDELSER

Sjekkliste for risiko og sårbarhetsforhold (vedlegg 1) er benyttet for identifisering av mulige uønskede
hendelser. Det er også lagt til grunn en faglig skjønnsmessig vurdering av hendelser som er relevante
for området.

Oversikt over hendelser som er vur dert som relevante for planområdet er oppsummert i tabellen under
med kortfattet begrunnelse og kilde for vurderingen.
Tabell: Uønskede hendelser

Nr Hendelse Begrunnelse Kilde
1 Urban flom (overvann) Utbygging vil medføre større risiko for

urban flom.

Sjekkliste i vedlegg 1
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VURDERING AV RISIKO OG SÅRBARHET

Risikovurdering for hendelser som er identifisert som aktuelle er presentert ved bruk av skjema fra
DSBs veileder for ROS - analyser (2017). Forslag til risikoreduserende tiltak i reguleringsplanen, eller
annen form for oppfølging, er beskrevet nederst i skjemaet for hver hendelse.
Tabell: Analyseskjema for uønsket hendelse.

NR. 1 UØNSKET HENDELSE: URBAN FLOM
Beskrivelse Ved kraftig regn som overstiger overvannsnettets kapasitet vil overvann renne på

overflata.

Kunnskapsgrunnlag/
usikkerhet

Efla AS har utarbeidet VA - notat for området, og det er innhentet nødvendig
informasjon fra kartdata i kommune n s kartløsning.

Sannsynlighet Høy Middels Lav Begrunnelse

X Ved nedbør som overgår
dimensjoneringskriteriene for overvannsnettet,
eller deler av overvannsnettet er ute av
funksjon, vil overvann renne på overflaten.

Vann søker nedover i terrenget mot nordvest .

Konsekvens Store Middels Små Begrunnelse Risiko

Liv og helse X Det er ikke snakk om vannmengder
som medfører risiko for liv og
helse.

Stabilitet X Det er ikke snakk om vannmengder
som vil medføre at stabilitet
reduseres.

Materielle verdier X Ved store overvannsmengder , så
kan det – dersom det ikke
planlegges /utføres riktig – medføre
en konsevens for materielle
verdier.

Risikoreduserende
tiltak

Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner, grøntarealer og/eller blå tak
for å ivareta dimensjonerende regn. Hensyn til overvann på avveie ved
ekstremregn er sikra gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .
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OPPSUMMERING / DOKUMENTASJON AV RISIKO

Risiko for hendelser som er identifisert som aktuelle er oppsummert i tabellene under for hver av
konsekvenskategoriene liv og helse, stabilitet og materielle verdier. Nummer i tabellene henviser til
nummerering i tabellen på side 10 . Forslag til risikored userende tiltak er også oppsummert ved hver
tabell.

Risiko for liv og helse

Tabell: Oppsummering av risiko for liv og helse

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .

Risiko for stabilitet

Tabell: Oppsummering av risiko for stabilitet

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR STABILITET

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .
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Risiko for materielle verdier

Tabell: Oppsummering av risiko for materielle verdier

Nr Hendelse Risikoreduserende tiltak
1 Urban flom (overvann) Det må etableres fordrøyningsløsninger i magasiner,

grøntarealer og/eller blå tak for å ivareta dimensjonerende
regn. Hensyn til overvann på avveie ved ekstremregn er sikra
gjennom byggeforskriftene og h å ndteres i
byggesak.

I vann - og avløpsnotat som følger planmaterialet beskrives
overvannshåndteringen som håndterbar .

S
A
N
N
S
Y
N
LI
G
H
E
T

KONSEKVENSER FOR MATERIELLE VERDIER

Små Middels Store

Høy
(> 10%)
Middels
(1 - 10%) 1

Lav
(<1%)
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Vedlegg:
Sjekkliste ROS - analyse

Sjekklisten baserer seg på sjekkliste angitt som vedlegg 5 i DSBs veileder  Samfunnssikkerhet i
kommunens arealplanlegging , og vil være utgangspunkt for videre risiko - og sårbarhetsanalyse.

Sjekklisten er en første identifisering av potensielle, uønskede hendelser som skal videre til ROS -
vurdering jmfr veilederens kap. 4.4. Sjekklisten kan også brukes til å e liminere det som ikke er aktuelt
å ta med videre, det er kun de hendelsene som er vurdert aktuelle for planområdet, som skal inn i
anlyseskjermaet. Alle valg som gjøres her, bør forklares/dokumenteres.

Konsekvenser for natur , miljø og kultur miljø er ikke tatt inn i sjekklisten, men bør vurderes i KU der det
er krav om dette, eller omtales i planbeskrivelsen. Det samme gjelder for forebygging av kriminalitet,
radonstråling, forurenset grunn, elektromagnetisk stråling og støy.

Veiledningstekst:
Sjekklisten er ikke uttømmende. Har man kjennskap til spesielle stedlige utfordringer som kan ha
betydning, må disse også alltid vurderes. Alle valg som gjøres på dette nivået, skal begrunnes og
vises i dokumentasjonen. Dette må gjøres for å sikre etterprøvbarhet av vurderingene. Hvis sjekkliste
er brukt, skal denne ligge ved som en del av ROS - analysen.

Eksempler på uønskede hendelser

Hendelsestyper Kategori Eksempler på
uønskede hendelser

Aktuelt for
planområdet

Dersom nei - begrunnes

Naturhendelser Ekstremvær Storm og orkan Nei Området er ikke særlig
vindutsatt. Ifølge
klimaprofil Buskerud er
det ikke forventet økning
av dette som følge av
klimaendringer.

Lyn og tordenvær Nei Området er ikke særskilt
utsatt. Kirketårnet er
høyere .

Flom Flom i sjø og
vassdrag

Nei Ingen nærliggende elver
som kan flomme over
området.

Urban flom/overvann Ja Planområdet ligger i en
helling og vil således ikke
være spesielt utsatt for
urban flom , men
varemottak vil være et
lavpunkt i planområdet.
Inngangsparti vil også
ligge noe lavere enn
nærliggende terreng på
østsiden.

Stormflo Nei Området er ikke innenfor
stormfloområdet. Ref
miljøstatus.no

Skred Skred (kvikkleire,
stein, jord, fjell, snø)
inkludert
sekundærvirkninger
(flodbølger)

Nei Området ligger ikke i et
fareområde for
kvikkleireskred.

Skog og lyngbrann Skogbrann Nei Området er ikke nært
skog, og dermed ikke
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potensielt utsatt for
skogbrann

Lyngbrann Nei Det er ikke lyngheier i
nærområdet.

Andre
uønskede
hendelser

Transport Større ulykker (veg,
bane, luft og sjø)

Nei Planforslaget medfører en
marginal økning i trafikk,
men vil ikke endre
t rafikksikkerheten på
veiene. Ny
gangveiløsning vil bedre
sikkerheten for myke
trafikanter i planområdet .

Næringsvirksomhet,
industri

Utslipp av farlige
stoffer

Nei F ormål et øker ikke risiko
for utslipp av farlige
stoffer.

Akutt forurensning Nei F ormål et øker ikke risiko
for akutt forurensing.

Brann, eksplosjon i
industri (tankanlegg,
oljeterminal, LNG -
anlegg, raffineri etc)

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Brann Brann i
transportmiddel (veg,
bane, luft og sjø)

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Brann i bygninger og
anlegg (sykehus,
sykehjem, skole,
barnehage,
idrettshaller,
tribuneanlegg,
asylmottak, fengsel,
arrest, hotell, store
arbeidsplasser,
verneverdig - fredet
kulturminne

Nei Brann vil selvsagt være
negativt, men bygningen
vil ikke være et særskilt
brannobjekt.

Eksplosjon Eksplosjon i
industrivirksomhet

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Eksplosjon i
tankanlegg

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Eksplosjon i
fyrverkeri - eller
eksplosivlager

Nei Ikke aktuelt for
planområdet

Svikt i kritiske
samfunnsfunksjoner/
infrastrukturer

Dambrudd Nei Planområdet vil ikke bli
påvirket ved eventuelle
dambrudd.

Distribusjon av
forurenset
drikkevann

Nei Området vil ikke øke
risikoen for distribusjon
av forurenset drikkevann.
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
drikkevannet blir
forurenset, men formålet
er ikke spesielt sårbart.

Bortfall av
energiforsyning

Nei Området vil ikke øke
risiko en for bortfall av
energiforsyning. Brukere
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av området vil selvsagt
påvirkes hvis
energiforsyningen
bortfaller, men formålet
er ikke spesielt sårbart.

Bortfall av telekom/
IKT

Nei Området vil ikke øke
risikoen for bortfall av
telekom/
IKT . Brukere av området
vil selvsagt påvirkes hvis
telekom/
IKT bortfaller, men
formålet er ikke spesielt
sårbart.

Svikt i vannforsyning Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
vannforsyningen . Brukere
av området vil selvsagt
påvirkes hvis
vannforsyningen svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart.

Svikt i
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering

Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering .
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
avløpshåndtering/
o vervannshåndtering
svikter, men formålet er
ikke spesielt sårbart.

Svikt i
fremkommelighet
for personer og varer

Nei Området vil ikke øke
risikoen for svikt i
fremkommelighet for
personer og varer .
Brukere av området vil
selvsagt påvirkes hvis
fremkommelighet for
personer og varer svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart

Svikt i nød - og
redningstjeneste

Nei Områ det vil ikke øke
risikoen for svikt i nød - og
redningstjeneste . Brukere
av området kan selvsagt
påvirkes hvis nød - og
redningstjeneste svikter,
men formålet er ikke
spesielt sårbart
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NOTAT

PROSJEKT NR. PROSJEKT

77 11 - 001 Haug Nærsenter reguleringsplan

DATO OPPDRAGSGIVER

30.09.2019 Klekken Butikkeiendom AS

UTARBEIDET AV RAPPORT

Martin Jansson , Ewa Gadek , Arnar
Thor Stefansson

Trafikk vurdering

INNLEDNING/BAKGRUNN

EFLA er engasjert til å vurdere trafikk og evt. behov for avbøtende tiltak i forbindelse med reguleringsplan for Haug
Nærsenter, Gnr./Bnr. 136/23 m.fl. , i Ringerike kommune . Området ligger nært bydelssentrumet i tettstedet Haug, i
krysset mellom to hovedveger for området, Fløytin g en (Fv. 181) og Øvre Klekkenve i en (Fv. 168). Tomten ligger ca. 100
– 200 m eter fra Vang skole og Haug kirke, og ca. fire k ilo m eter fra Hønefoss .

FIGUR 1 : Kart av området (kilde: Norgeskart)
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FIGUR 2 : Kart av området rundt Klekken nærsenter med ve g navn

Oppdragsgiver ønsker å regulere eiendommen til forretning og tjenesteyting . Eiendommen er brukt som butikk i dag.
Det er også legekontor med to leger og frisør i bygget i dag. I tillegg skal det reguleres inn minimum en p - plass for bil og
sykkel per 100 m2 BRA , dvs . ca. 1 8 parkeringsplasser for bil og 1 8 parkeringsplasser for sykkel .

FIGUR 3 : Forslag til utbygging av Ha u g Nærsenter (kilde: Halvorsen & Reine arkitekter )

Øvre Klekkenveien
Fløytingen

Vangstunet
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DAGENS OG FREMTIDIGE TRAFIKKME NGDER

Trafikkmengder, andel lange kjøretøy og fartsgrense på Øvre Klekkenveien og Fløytingen er hentet fra Nasjonal
vegdatabank (NVDB).

• Trafikkmengder på ve g nettet i dag

Fløytin g en har gjennomsnittlig 9 00 ÅDT og 8% tungtrafikkandel i 2018. Øvre Klekkenve i en har 1360 ÅDT og 7%
tungtrafikkandel. Fremtidig generell trafikk økning er basert på fylkesprognosene for trafikk vekst (se Vedlegg 1) .

• N yskapt trafikk :

I dagens situasjon er området brukt til handel , f risør (ca. 50 m2) og legesenter med to leger (ca. 15 0 m2) . Dagens butikk
har et areal på estimert ca. 8 00 m2. Basert på dagens BRA er dagens trafikk estimert til ca. 54 0 kjt./døgn. Fremtidig
butikk vil utvide arealet noe i forhold til dagens situasjon (1 2 00 m2) . I tillegg foreslås det å åpne apotek (ca. 150 m2) i
nærsenteret. Tiltakshaver ønsker å regulere også 200 m2 som en buffer for tekniske arealer etc . Totalt vil det være opp
mot 1 8 00 m2. Planforslaget er vurdert til å generere følgende trafikk:

TABELL 1 Estimert trafikkmengde til og fra planområdet (dagens og framtidig situasjon ) .

PLANFORSLAG

Haug nærsenter forretning 1 2 00 60 720 122

o ffentlig/privat tjenesteyting 4 00 40 160 27

*tekniske arealer 200 2 1

SUM 1 8 00 88 2 15 0

DIFFERANSE –
Nyskapt trafikk

836 344 59

Total ÅDT fra det ny e sent eret , nyskapt trafikk, er estimert til ca. ÅDT = 350 , noe som vil gi en økning i trafikk på ca. 6 0
biler i dimensjonerende time . Turproduksjonstallene i TABELL 1 tar ikke høyde for trafikkreduksjon som følge av
turkjeder eller såkalte kombinerte turer . Det vil si at det ikke reduseres antall bilturer i beregningene på grunn av for
eksempel at en som har time hos fris ø r handler også i butikk. Likevel kan det forventes at trafikkmengden til og fra
butikk blir noe lavere enn det som er estimert.

TABELL 2 Minimum a ntall parkeringplasser

DAGENS
SITUASJON

FORMÅL
BRUKSAREAL

(M2)

BILTURER
PER 100

M2

BILTURER /
DØGN

DIM.TIME
(17%)

forretning 762 60 457 78

o ffentlig/privat tjenesteyting 2 02 40 81 14

SUM 964 538 91

TOTAL BRA (M2)
P - PLASS PER

100 M2 ANTALL BIL P - PLASS
ANTALL SYKKEL
P - PLASS

HC - PLASS

1 8 00 1 18 18 1
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FIGUR 4 Trafikkmengde 2 0 år etter utbygging av planområdet (generell trafikkvekst + nyskapt trafikk fra planområdet år 20 42 -
anslag ).

VURDERING AV AVKJØRSEL

I N100 er det følgende krav:

For avkjørsler med ÅDT > 50, eller med en stor andel lastebiler og vogntog, og ÅDT på primærvegen <2000, bør
hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R = 9 m. Disse avkjørslene bør bygges med samme krav til
vertikal linjeføring som kryss. Avkjørsler med ÅDT > 50 og ÅDT på primærveg en > 2 000 bør utformes som kryss.

FIGUR 5 Krav til sekundærvegens vertikale linjeføring i kryssområdet. N100, figur E.3.

Eksisterende avkjørsel til senteret har opptil 3 % på første 20 meter mot Fv. 168. Hjørneavrunding er 9 og 12 meter.
Frisikt i avkjørselen synes å være tilfredsstillende. Frisiktsone for 4 0 km/t bør markeres på plankartet. Stigning på
fylkesvegen er ca. 6 % i avkjørselsområdet. Eksisterende avkjørsel vurderes å ha tilfredsstillende utforming.

1 25 0 ÅDT

9% lange

1 25 0 ÅDT

9% lange 18 5 0 ÅDT

6% lange
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VURDERING AV KRYSS ØVRE KLEKKENVEIEN X FLØYTINGEN

VURDERING AV KAPASITET I KRYSS

Retningsfordeling og svingebevegelser er anslått basert på antakelser. Reell trafikk mengde i hver ve g arm kan avvike fra
anslaget. Det anslås at de fleste kjører mot sentrum i morgentrafikken, og fra sentrum i ettermiddagen.
Retningsfordeling er estimert til 6 0 % - 40 %.

Belastningsgraden i krysset beskriver avviklingskvaliteten. Belastningsgraden viser forholdet mellom trafikkmengden og
kapasiteten, og varierer fra 0 (ingen belastning) til over 1 (full kapasitetsutnyttelse i krysset). Noe kø kan oppstå ved
belastningsgrad på 0,6 - 0,7, og tiltak bør vurderes ved belastningsgrad over 0,8. En belastningsgrad på opp til 0,5 tilsvarer
høyest servicenivå , «A», med lite til ingen forsinkelser. Alle ve g arme ne og krysset her oppnår servicenivået «A» (se Figur
7 ) .

Krysset har tilst rekkelig kapasitet med foreslått utbygging av området . Trafikken er beregnet for dimensjonerende time
i morgen rush og ettermiddagsrush . Det er brukt konservative anslag for trafikkmengder (håndbok V713) . Tallene er
avrundet og det er satt minimum 10 kjøretøy for hver kjøreretning. Det er ingen merkbare beregnede forsinkelser i
dimensjonerende time og trafikkavviklingen i krysset er god.

FIGUR 6 Resultater fra Sidra beregninger: Kø (meter) – bilde til venstre og belastningsgrad – bilde til høyre . Avviklingskapasiteten er
god i krysset .

Det er generelt stor usikkerhet knyttet til beregning av fremtidig trafikk ved bruk av turproduksjonsfaktorer og
erfaringstall. Det ligger vesentlig usikkerhet knyttet til trafikktall, trafikkprognoser og fordeling av trafikk på adkomster
og svingeforhold i kryss. Det er gjort grove antakelser og forenklinger for å fordele trafikken i kryssene.
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UTFORMING AV KRYSS

T - krysset har få konfliktpunkter og er generelt oversiktlig. Basert på trafikkmengder er det behov for hverken venstre -
eller høyresvingefelt ( se v edlegg 2 ). I dag er d et etablert deleøy i Øvre Klekkenve i en , Fv. 168.

Krysset mellom Fv. 181 og Fv. 168 er uregulert i dag. Det kan vurderes å vikepliktsregulere krysset for å ivareta
trafikksikkerheten (egen prosess og vedtak, uavhengig av planforslaget) .

SIKTFORHOLD

Objekter innenfor definert sikttrekant skal ha en makshøyde over bakken på 0,5 m. Dette bør innarbeides som egen
plan bestemmelse. Siktlinjer skal tegnes på plankartet. Ivaretakelse av s iktlinjene vil kunne medføre at vegetasjon og
evt. terreng må ryddes .

Stoppsiktkrav langs primærvegen er gitt i håndbok N100 Veg - og gateutforming. I håndbok V121, Geometrisk utforming
av veg - og gatekryss, står det følgende:

Trafikk fra sekundærvegen ha r vikeplikt for trafikk fra høyre på primærvegen. Sikttrekantens høyre del blir derfor som
for forkjørsregulerte T - kryss, dvs. verdi for L2 hentes fra Tabell 1. Trafikk på hovedvegen fra venstre har vikeplikt for
trafikk fra sekundærvegen. Sikttrekantens v enstre del skal derfor utformes med stoppsikt både langs primærvegen og
sekundærvegen. Langs sekundærvegen er stoppsikt satt til 20 m eter . Dette tilsvarer stoppsikt for 30 km/t, som anses å
være sannsynlig fart for trafikk på sekundærvegen inn mot krysset.

TABELL 3 Siktkrav i uregulerte T - kryss og forkjørsregulerte T - og X - kryss, L2 [m] . Statens vegvesen hb V121.

FIGUR 7 Siktkrav i uregulerte T - kryss , skisse fra N100, Statens vegvesen , med tall tilpasset til kryss ved Haug senteret.
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STIGNINGSFORHOLD

Veg ene rund t planområdet er relativt flate, med unntak av strekningen på Øvre Klekkenvei mellom adkomst til
nærsenteret og krysset med Fløytingen. Den ca. 90 m eter l ang e strekningen har en stignin g på ca. 6 – 8 % . De siste 20

meter n e inn til krysset med Fv. 181 har ca. 4 % fall/stigning. Stigningsforhold er det vanskelig å forbedre , med mindre
det gjennomføres større terrenginngrep, eller krysset flytte s . Begge anses som for store tiltak og derfor ikke
hensiktsmessige i dette prosjektet som utgjør lite trafikkøkning . Det er ikke registrert noen ulykker i forbindelse med
stigning på fylkesvegen (Vegkart , Figur 10 ) . Forkjørsregulering av krysset og redusering av fartsgrense til 40 km/t på Fv.
168 mot krysset kan vurder es som trafikksikkerhetstiltak , uavhengig av planforslaget .

I svar fra Statens vegvesen til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid, er det nevnt at stigning på fylk e s veg 168 bør
reduseres til anbefalt 6 %. Det er også nevnt at dagens stigning er 6,4% . I nngrepet for å redusere stigningen fra 6,4 % til
anbefalt 6 % kan ses som begrenset. Strekning med 8,4 % stigning ( redusere stigningen med 2,4 % ) vil kreve betydelig
større inngrep. Det medfører at Fv . 168 ved avkjørselen til eiendommen senkes ca. 2 meter. Ved eventuelle større
endringer og utbyggingsplaner som s kaper stor trafikkøkning i området kan det vurderes å senke Fv. 168 og bygge om
krysset .

KOLLEKTIVTRAFIKK

« Haug senter » bussholdeplass (busslomme nordgående retning , fra Hønefoss sentrum ) ligger i umiddelbar nærhet til
Haug nærsenteret (50 m eter ) og forbinder området med Hønefoss og tettstedene rundt Haug ( Haug senter rute : 212,
224 , og i tillegg rute: 221, 225, 223 ved Haug kirke ) . Eksisterende busslomme mangler opphøyd venteareal. Det mangler
holdeplass sørgående retning, men det er en bussholdeplass «Haug kirke» ca. 100 m eter fra Haug senter med
busslomme sørgående retning og opphøyd gangfelt (til Hønefoss sentrum) . Området har derfor god tilgjengelighet med
kollektivtrafikk. I følge Statens vegvesen sin Kollektivhåndboka ( V123) ut fra hastighet og ÅDT i området er kant stopp
anbefalt løsning . I framtiden bør holdeplass ved senteret oppgraderes i henhold til utbedringsstandard med opphøyd
venteareal, tilfredsstillende belysning og eventuelt lehus.

TABELL 4 Kriterier for busslomme eller kantstopp (kilde: Kollektivhåndboka, V1234, SVV)

FORHOLD FOR GÅENDE O G SYKLENDE

Det mangler tilbud for myke trafikanter langs Fv. 181 (humper som fartsreduserende tiltak i dag) og Fv. 168 . Det er en
egen gang - og sykkeltra sé på østsiden av Haug nærsenteret i dag, som forbinder Øvre Klekkenve i en med Fløytingen
uten at gående og syklende må bruke ve g krysset. Forbindelse n er viktig og sikrer gode adkomst muligheter for myke
trafikanter til senteret. Denne foreslås beholdt i fremtidig situasjon. Traséen foreslås skjerme t fra parkeringsanlegget til
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nærsenteret m ed rabatt og beplanting. I planforslaget reguleres det to steder hvor man enkelt kan koble sammen gang -
og s ykkeltraséen og nærsenteret. S ykkelparkering foreslås å etablere i tilknytning til butikken med min imum 1 6 - 18
parkerings plasser . Det foreslås også å regulere en HC - plass , nærmest inngangen til butikken.

FIGUR 8 Forslag til gang - og sykkeltrasé med mulig kryssingssted for fotgjengere over Fv.181.

Det er ikke gjennomført enge fotgjengertellinger, men sannsynligvis er krav til antall kryssende for å etablere gangfelt
ikke tilfredsstilt her. Hvis det oppleves framko mmelighetsproblemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere
oppmerket og opphøyd gangfelt. Ved eventuell etablering av gangfelt må det også etableres gangveg/fortau på andre
siden av fylkesvegen. Det bør vurderes å sikre tilrettelagt krys s ingspunkt fr a busslomme over Fv. 181 (tilfredsstillende
belysning, nedsenket kantstein osv.) uavhengig av planforslaget .

En gang - og sykkeltrasé langs Fløytingen til gangfeltet / kryssingssted ved Vangstunet forbedrer tilgjengeligheten til Haug
sentrum og boligområdet i Vangstunet. Ved ombygging av bussholdeplas s kan det etableres G/S - ve g /fortau fra
gangfelt / kryssingssted og bak busslomme på østsiden av fylkesvegen med snarve g til nærsenter . Traséen bør være
regulert og skiltet.

Fartsgrense på Fløytingen er 30 og 40 km/t forbi Haug nærsenter av hensyn til fotgjengere . Langs Øvre Klekken vei en er
fartsgrense 50 km/t. Det er ikke tilbud for fotgjengere langs Fv. 168 på strekning mellom kryss med Fv. 181 og
avkjørselen til senteret. Planforlagte endrer ikke forhold for myke trafikanter, trafikkøkning er liten og det reguler es
G/S - veg utenfor kryssområdet.

Det er etablert humper langs Fløytingen før 30 - sone på Fv. 181 . Det kan med fordel gjennomføres fartsmålinger på
Fløytingen og Øvre Klekkenveien . Ved frekvente registrerte overskridelser bør det gjennomføres øvrige
fartsre duserende tiltak , f.eks. fartshumper i Øvre Klekkenveien .

FIGUR 9 Fartsgrense rund planområdet. Kilde: NVDB.
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VURDERING AV TRAFIKK SIKKERHET OG LINJEFØRING

D et er registrert 2 ulykker de siste 10 år i NVDB . Begge er r egistrert som ulykker med lettere skade . Den ene ulykken
(2013) er fo t gjenger ulykke i Fløytingen nord for krysset med Vangstunet. Den andre (2008) er syk ke l ulykke i Øvre
Klekkenve i en litt sør for planområ d et. Strekningen fremstår ikke som en spesielt ulykkesbelastet st rekning.

FIGUR 10 Registrerte trafikkulykker i Nasjonal vegdatabank (kilde: SVV)

Siktkrav bør ivaretas i krysset mellom fylkesve g ene og i atkomstve g en til nærsenter . Det bør ikke være sikthinder høyere
enn 0,5 m eter over primærve g ens kjørebanenivå i sikttrekanten . Frisikt linjer tegnes inn på forslag til plankartet.
Fløytingen og Øvre Klekkenve i en er rettlinjet og har god sikt . Det bør ryddes vegetasjon mot høyre på Fv. 168 for å
forbedre siktforhold.

TRYGG SKOLEVE G

B åde Øvre Klekkenveien og Fløytingen brukes som skoleve g . Fløytingen har ikke fortau langs området eller mot
sør/Hønefoss. Skiltet fartsgrense i Fløytingen er 40 km/t. Det er mulig at en del kjøretøy overskrider fartsgrensen. Dette
bør måles. Dersom måling viser betydelige overskridelser bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak .

Bussholdeplassen ved Haug senteret benyttes ikke av skolen, da skolebusser kjører bak skolen.

Fra Haug sent eret kan man gå til krysset med Vangstunet langs Fv. 181 på fortau e ller langs skjermet trasé utenfor T -
krys set . I dag er det ikke oppmerket gangfelt over Fv. 181 . Gangfelt er først og fremst et fremkommelighetstiltak for
gående . Hvis det oppleves framkommelighets problemer for fotgjengere bør det vurderes å etablere gangfelt.
Eksisterende fartshump kan f.eks. brukes for å skilte gangfelt. Sidearealet langs Fløytingen ned mot Vangstunet bør
utformes som fortau (areal markert på Figur 8 ) .
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FIGUR 11 F artshump og sideareal til Fløytingen ved krysset med Vangstunet (kilde: Googl e Street view , 2018 )

ANLEGGSTRAFIKK

Utbyggingen vil ikke medføre store mengder anleggstrafikk, og trafikken anses ikke å medføre vesentlige utfordringer
for området. Anleggstrafikk bør fortrinnsvis gjennomføres etter skolestart og avsluttes før skoleslutt, dvs. mellom
kl.08.30 og 14.00 unntatt på onsdager , for å unngå å komme i konflikt med skoleelever som går/sykler til/fra skolen.
Øvre Klekkenveien har en egen gang - og sykkeltrasé parallelt med ve g en, mens Fløytingen ikke har det. Det anbefales
at anleggstrafikk fortrinnsvis bruker Øvre Klekkenveien fremfor Fløytingen.

KONKLUSJON

Foreslått utvikling av planområdet vil ikke medføre noe vesentlige avviklingsprobleme r på ve i nettet eller i kryss med
fylkesve g ene . Stigningsforhold langs Fv. 168, Øvre Klekkenveien , varierer fra 4 % ved T - kryss med Fv. 181 til 8 % (på ca.
30 meter) og til 6 % ved atkomst til senteret. Stigning bør ikke overstige 6 %, men reduser ing av stigningen med 2,4 %
vil kreve st or terreng inngrep . Slik ending vil resultere at fylkesvegen og avkjørselen til eiendommen må senkes omtrent
to meter . Dette vurderes som veldig omfattende tiltak i forhold til trafikkøkning som planforslaget skaper. Frisi ktsone
ved T - kryss bør ryddes (rydde vegetasjon, særlig sikt mot høyre fra Fv. 168).

Avkjørselen/adkomstve g en til senteret oppfyller Statens vegvesen sine krav til geometrisk utforming.

Trafikksikkerhet til gående og syklende sikres gjennom planområdet (eksisterende gang - og sykkelveg) , utenfor T - kryss
mellom Fv. 181 og Fv. 168. G ang - /sykkelveien foreslås å legge litt om med grøntareal mot parkeringsplassen for å
forbedre trafikksikkerheten . Tilrettelagt kryssingssted over Fv. 181 bør ha tilfredsstillend e belysning. Ved
fremkommelighetsproblemer for forgjengere bør det vurderes flere fartsreduserende tiltak og trygge krys s ingssteder
langs ve g en ( f. eks. oppmerke og skilte opphøyd gangfelt) .

Anleggstrafikk bør fortrinnsvis bruke Øvre Kle kkenveien, og ta h ensyn til skoleve g – i størst mulig grad unngå kjør ing i
perioder når barna går til/fra skolen. Anleggstrafikk anses ellers ikke å medføre vesentlige ulemper til området.
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VEDLEGG 1 :

Framskrivinger for persontransport i Norge 2016 - 2050

Tabell 6.3 Beregnet årlig endring i trafikkarbeid for personbil i hvert fylke. Sum korte og lange reiser.

Prosent.

G enerell trafikkvekst (ihht NTP prognose)

År Fv.181, Fløytingen Fv.168, Øvre Klekkenveien

ÅDT (kjt/døgn)

2018 900 1360

2022 955 1443

2032 1065 1610

2042 1169 1767
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VEDLEGG 2 : VU RDERI N G AV BEH OV FOR VEN STRE - , HØYRESVI N GEFELT OG DELEØY I SEKU N DÆRVEGEN

Behov for høyre svingefelt ( figur hentet fra V121)

Behov for venstresvingefelt ( figur hentet fra V121)
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EFLA er engasjert til å beregne støy fra vegtrafikk i forbindelse med regul eringsplan for Haug
Nærsenter, g nr /b nr 136/23 m.fl. i Ringerike kommune. Det er butikk , legekontor og frisør på
eiendommen i dag. Eiendommen reguleres til forretning og tjenesteyting . Planlagt utbygging omfatter
ikke lenger støyfølsom bebyggelse. Støyberegninger er likevel utført som dokumentasjon på
støysituasjonen før og etter planlagt utbygging. Området ligger nært bydelssentrumet i tettstedet
Haug, i krysset mellom to hovedveger for området, Fløytingen (Fv. 1 81) og Øvre Klekkenvei (Fv. 168).
Tomten ligger ca. 100 – 200 m eter fra Vang skole og Haug kirke, og ca. 4 k ilo m eter fra Hønefoss.

FIGUR 1 : Kart over området (kilde: Norgeskart)

FIGUR 2 : Kart over området rundt Klekken N ærsenter .

1 IN NLEDNIN G/BAKGRUNN

Øvre Klekkenveien
Fløytingen

Vangstunet
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FIGUR 3 : Forslag til utbygging av Haug Nærsenter (kilde: Halvorsen & Reine arkitekter)

Støyber egninger er gjennomført for dagens situasjon og for fremtidig situasjon med planlagt ny
utbygging. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T - 1442) er lagt til grunn for
støysonene i beregningene .
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2 DEFI NI SJON ER

LAekv/ LpAekv24h A - veid ekvivalent støynivå. Gjennomsni ttlig støynivå i 24 timer kalles
døgnekvivalent støynivå.

Lden A - veid ekvivalent støynivå for dag - kveld - natt (day - evening - night) med
5 dB/10 dB tillegg på kveld/natt. Periodene defineres slik: dag: 07 - 19,
kveld: 19 - 23 og natt: 23 - 07.

Støyfølsom bebyggelse Boliger, skole, barnehage, helseinstitusjon og fritidsboliger

A - veid Hørselsbetinget veiing av et frekvensspektrum slik at de
frekvensområdene hvor hørselen har høy følsomhet tillegges
forholdsmessig høyere vekt enn frekvensområder hvor hørselen er lav.

ÅD T Årsdøgntrafikk. Gjennomsnittlig antall kjøretøyer som passerer en gitt
vegstrekning per år, delt på 365 døgn.

3 KRAV OG RETNI NGSLI NJ ER / KRAV TI L LYDFOR HOLD

Gjeldende grenseverdier er presisert i «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T -
1442 / 2016)» . Retningslinjene er veiledende og ikke ju ridisk bindende. Retningslinjene skal gi grunnlag
til arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter plan - og bygningsloven i kommuner og hos
berørte offentlige etater. De gjelder både ved planleggi ng av ny støyende virksomhet og for arealbruk
i støysoner rundt eksisterende virksomhet. T - 1442 har som formål å forebygge støyplager og ivareta
stille og lite støypåvirkede natur - og friluftsområder. Kriterier gitt i t abell 1 gjelder for veg som
støykilde .

T ABELL 1 Anbefalte støygrenser

Sone Utendørs støynivå Utendørs støynivå i nattperioden, kl. 23 - 07
Lden[dB(A)] L5AF[dB(A)]

Rød sone 65 85
Gul sone 55 70

Innenfor støysonene gjelder det særlige retningslinjer for arealbruken (se T - 1442 for detaljer). Kort
oppsummert er retningslinjene slik:

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Boliger skal ha tilgang på uteplass med Lden 55 dB eller lavere og innendørs støynivå LpAekv24h30 dB eller
lavere i oppholds - og soverom. Sistnevnte krav til innendørs lydforhold er gitt av NS 8175:2012. Denne
standarden er knyttet til byggeteknisk forskrift ( TEK10/ TEK 17) og omhandler lydklasser fo r bygninger.
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4 BEREGNI N GSGRU N N LAG

4.1 M ETODE

Støy fra vegtrafikk er beregnet i henhold til « Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method » .
Beregningene er utført i programmet SoundPlan versjon 8.0 .

Beregninger er gjort med utgangspunkt i gjennomsnittlig trafik kmengde, skiltet fartsgrense og
topografiske forhold. Støykart er beregnet i 4 meter høyde over terreng.

4.2 T RAFIKKTALL

Trafikktall er hentet fra prosjektets trafikkanalyse1. Benyttet underlagsdata er vist i t abell 2 .

T ABELL 2 Trafikkforutsetninger for støyberegningene.

VEGSTREKNING
ÅDT I 201 8

[kjøretøy /døgn]
ÅDT I 2042

[kjøretøy /døgn]

TUNGTRAFIKK -
ANDEL

[%]

SKILTET
FARTSGRENSE

[km/t]
Fløytingen 900 1.250 9 30/4 0
Øvre Klekkenvei 1.360 1.850 6 50

4.3 D ØGNFORDELING

For døgnfordeling av trafikken er det lagt til grunn gruppe 1 - typisk riksveg. Døgnfordeling en er slik:
Dag (7 - 19): 75%, kveld (19 - 23): 15%, natt (23 - 7): 10%.

5 STØYBEREGNI N GER OG VU RDERI N GER

Det er beregnet støy for dagens situasjon og for fremtidig situasjon med ny bebyggelse . B eregnede
støy kart er vist i vedlegg.

TABELL 3 Støyberegninger .

SITUASJON
TRAFIKKTALL

ÅR
BEREGNINGSHØYDE TEGNINGSNUMMER

Dagens situasjon med eksisterende bebyggelse 2018 4 meter 001
Fremtidig situasjon med ny bebyggelse 2042 4 meter 0 02

Som det fremgår av beregningene blir planlagt ny bebyggelse liggende delvis innenfor støysonene (Lden

> 55 dB). Da det ikke lenger planlegges boliger eller annen støyfølsom bebyggelse som en del av
utbyggingen er det ikke nødvendig med videre vurdering og dimensjonering av fasadetiltak for å

1 7711 - 001 - V00 Trafikkvurdering Haug Nærs enter reguleringsplan (datert 30 .09.2019)
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begrense støy fra vegtrafikk til disse . Eventuelle kontorer, møterom, o sv. må tilfredsstille krav til
innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder gitt i NS8175:2019 .

Trafikkanalysen viser en trafikkvekst på ca. 35 - 40% i år 2042 sammenlignet med dagens trafi k k. Dette
inkluderer generell trafikkvekst i tillegg til nyskapt traf ikk som følge av utbyggingen. En slik økning i
trafikk utgjør ca. 1 dB økning i støynivå i dB . Trafikkøkningen som følge av utbyggingen utløser ikke
behov for vurdering av støyreduserende tiltak for eksisterende støyfølsom bebyggelse langs vegene.
Eventuel le nye tekniske installasjoner på bygningstak, osv. skal overholde støygrenser gitt av
NS8175:2019 hos omkringliggende støyfølsom bebyggelse.
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Figur 1.1: Oversiktskart av utvikling sområdet . Tomta på Øvre Klekkenvei 53 er markert med rød pi l. Fra finn.no

Pr . idag er det et eksisterende bygg på tomta til bruk som Extra butikk med tilhørende asfaltert
parkeringsplass. Eks. bygg skal rives og ny parkeringsplass skal etableres.

utviklingsområdet.
ny utvikling vil medføre ift. dagens situasjon. Figur 1.1 her nedenfor viser et oversiktskart av
I denne rapporten er koblinger av ny utvikling til VA-nett vurdert, samt vurdering av hvor mye overvann

på alle sider, og en busslomme skal etableres i nordenden.
leger, totalt opp mot 1800m2. I tillegg skal det opparbeides fortauer og GS veger langs tomtegrensene

inneholde Extra-butikk på ca. 1200m2, frisør ca. 50m2, apotek ca. 150m2 og et legesenter med to-tre

hjørnet mellom Øvre Klekkenvei og Fløytingen. På tomta skal det etableres et nytt bygg som skal
utvikling på tomta på Øvre Klekkenvei 53, Ringerike kommune (gnr/bnr 136/23). Tomta er plassert i
ifm. utredning av en reguleringsplan for Haug Nærsenter på Haugsbygda. Planen omhandler en ny
EFLA AS rådgivende ingeniører er engasjert i Klekken Butikkeiendom AS til å vurdere VA-situasjonen

1 IN NLEDNI N G
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Dagens forhold på tomta vises på figur 2.1. nede nfor. Overflaten er allerede nokså tett på størstedelen
av tomta med bygg og asfalt.

Figur 2 .1: Dagen s forhold på tomta . Fra finn.no

2.1 Dagens situasjon - spillvann

I Fløytingen ligger en kommunal hovedledning for spillvann med strømretning mot sør. Dimensjon på
denne er Ø 250 og ledningsmaterial et er betong. Stikkledning inn på tomta ligger fra kum 19286 på
hovedledningen i sørvest hjørn et av tomta. Dimensjon på stikkledning er Ø110 og ledningsmaterial et
er PVC. Situasjo nen er vist på figur 2.2 nedenfor.

2.2 Dagens situasjon - overvann

Det er ikke vist noe n kommunale overvannsledninger i Fløytingen forbi tomta på ledningskart fra
Ringerike kommune. Det vises at overvann fra nærliggende tomter er ledet ut i bekk som ligger l i t t
nord for tomta og der åpnes også en 1000 mm overvannsledning ut i bekken. Derfor må det antas at

2 DAGENS SI TU ASJON
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overvann fra sluk i Fløytingen er ledet inn på spillvannsledningen der , samt takvann fra eks . bygg på
tomta . Det er usikker t om det pr. i dag finn e s noe sluk eller overvannssystem inne på tomta. Kapasitet
på stikkledningen er iallfall for liten til å ta overvannet fra tomta i tillegg . Situasjonen er vist på figur
2.2 nedenfor.

2.3 Dagens situasjon - vann

Det vises ingen tilko b ling fra kommunal vannledning inn på tomta på Ringerike kommune sitt
ledningskart. Det finn es en vannkum i Fløytingen ca. 60 - 70 m nord for tomta og sannsynligvis er tomta
forsynt med vann fra den eller ledningene som treffes i kummen. Situasjonen er vist på figur 2.2
nedenfor.

Figur 2 . 2 : Oversiktskart av eks. VA rundt tomta. Fra Ringerike kommune
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3.1 Spillvann

Regulert område og endring i bruk av tomta kommer ikke til å medføre store økninger i
spillvannsmengder. Derfor vil stik kledningen fra hovedledningen i Fløytingen i sørvest hjørn et fortsatt
kunne forsyne tomta.

3.2 Vann

Vannbruk for nyt t bygg avviker i stor grad ikke fra dagens situasjon selv om det blir li t t mer mtp .
frisørsalon g en, apoteket og legesentere t . Det finnes ikke n oe informasjon om dimensjonen på eks.
stikkledning til tomta eller hvor den leder . Derfor er det vanskelig å si om eks. stikkledning er
tilstrekkelig for planlagt bruk av tomta.

Det som blir avgjørende for dimensjon en av stikkledning en er krav om sprinkle r anlegg for
kjøpesentere t . Et s prinkler anlegg krever minst en 110 mm forsyningsledning. Hvis det skal etableres
sprinkleranlegg må vann hentes fra større ledninger i ledningsnettet . Korteste avstand til større
ledninger er i nord mot vannkum 19204.

3.3 Overvann

Som nevnt tidliger e så ser det ikke ut til å være noen tilkobling av overvann til tomta. Det er antatt at
takvann fra eks. bygg er ledet ned til spillvannsledningen i Fløytingen via stikkledningen i sørvest
hjørn et . VA - norm for Ringerike kommune innehol der ikke noe n veiledninger på overvannshåndtering ,
og kommunen har ikke svart på eposter med spørsmål om dette. Det er antatt i
overvannsberegningene at det er lov å slippe ut like store mengder som er ledet dit i dagens situasjon
til eks. kommuna l system.

For overvannsberegninge r er det brukt IVF data for Hønefoss. Hønefoss ligger ca. 4 - 5 km borte fra
utviklingsområdet. Tabellen nedenfor viser regnintensitet som funksjon av varighet på regnskyl l og
returperioder.

Tabell 2 . 1 : Regnintensitet i l/sek ha. For forskjellige returperioder og varighet. Fra eklima.no

År
1

min.
2

min.
3

min.
5

min.
10

min.
15

min.
20

min.
30

min.
45

min.
60

min.
90

min.
120
min.

180
min.

360
min.

720
min.

1440
min.

2 202,1 176,3 155,7 128,3 92,9 71,9 60,1 46,6 32,9 26,5 19,4 16,7 12,8 7,4 5,2 3,1

5 266,9 228,7 201,1 166,5 121 97,9 82,2 63,2 42,5 34,2 25,8 21,4 16,2 9,1 6,2 3,5

10 309,8 263,3 231,2 191,8 139,5 115,1 96,8 74,3 39,3 30 24,6 18,5 10,3 6,9 3,8

20 350,9 296,5 260 216,1 157,4 131,5 110,8 84,8 44,1 34,1 27,6 20,6 11,3 7,5 4,1

25 364 307,1 269,2 223,8 163 136,8 115,3 88,2 45,7 35,4 28,5 21,3 11,7 7,7 4,2

50 404,2 339,6 297,4 247,5 180,4 152,9 129 98,5 50,4 39,3 31,4 23,5 12,7 8,4 4,5

100 444,2 371,8 325,3 271,1 197,7 168,9 142,6 108,8 55,1 43,3 34,3 25,6 13,8 9 4,8

200 484 404 353,3 294,6 215 184,8 156,2 119 59,8 47,2 37,2 27,7 14,8 9,7 5,1

3 FORESLÅTTE ORDNIN GER PÅ VA
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Dimensjonerende varighet er bereg n et ut ifra konsentrasjonstiden med formler gi t t i Statens vegvesen
sin Håndbok N200. For små urbane felt som dette blir konsentrasjonstiden nokså lav og dermed også
varigheten. Konsentrasjonstiden er beregnet til 3 minutter. Med returperiod e på 20 år gir dette en
regnintensitet på 260 l/sek ha. Eks. takflate er ca. 0,09 ha. (ca. 900m2). Med avrenningsfaktor på 0,85
på taket gir dette 19,9 l/sek i tillatt utslipp til kommunale systemet. Total t areal tette flater – tak og
parkeringsplasser etter utbygging - er ca. 0,5 ha (5000 m2).

Tabell 2 . 2 : Fordrøyningsberegninger for tomta
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Beregninger av størrelse på fordrøyningsmagasin er vist i tabellen oven for. Det er brukt klimafaktor
på 1,3 ihht . Statens vegvesen sin Håndbok N200 , tabell 404.1 . Det vises at et fordrøyningsmagasin på
ca. 5 0m3 er nødvendig til å fordrøye beregn ede overvannsmengder. Magasin kan etableres under
parkeringsareal og kan være e nten av rør eller plastkassetter. Det kan for eksempel etableres
rørmagasin Ø1400mm, 32m lang , enten med virvelkammer eller strupet utløp som kontrollerer innløp
in n til kommunal t system slik at den ikke overskrider vannmengdene pr. eks. forhold. Dette b lir v idere
utarbeidet i detaljprosjektering.

Utforming av parkeringsplass må gjøres slik at vann ikke er ledet inn mot bygg. Gang - og sykkelve i en
som skal etableres langs øst siden av tomta må utformes med tver r fall slik at vann ikke ledes inn på
tomter no rdover . Flomveier må være sikre og ligge mot Fløytingen og deretter nord over mot bekk.
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Klekken Butikkeiendom utvikler tomt på Øvre Klekkenvei 53 på Haugsbygda. Det skal etableres et
næringsbygg med Extra butikk. Spillvannssituasjon en blir uendret , men vannforsyning en må ta hensyn
til om det etableres sprinkleranlegg i bygg eller ikke. Hvis sprinkleranlegg er etablert må stikkledning
inn til tomta oppdimensjon eres . Overvann må fordrøyes på tomt. Flomveier må være sikre og det må
hin dres at vann ledes inn på nabotomter nordover .

4 SAMMEN DRAG
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Statens vegvesen, Håndbok Hb N200 V egb ygging (2018)

eklima.no

finn.no

geminiportal.ringerike.no

5 REFER AN SER



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

0605_ 4 48 Haug Nærsenter

Utarbeidet av Halvorsen & Reine AS
Kommentert av Rådmannen, 24.10.2019 ÅL

Liste over uttalelser

Nr . Navn Dato
1 Fylkesmannen i Buskerud 1 8 .0 9 .201 8
2 Buskerud fylkeskommune 14.0 9 .201 8
3 Statens vegvesen 1 2 .0 9 .201 8
4 Brakar AS 12.09.2018
5 Den norske kirke 18.09.2018
6 FAU Vang skole 14.09.2018
7 Benedicte og Lars Haugom, Fløytingen 33 13.09.201 8
8 Bjørn Rishovd 29.08. og 13.09.2018
9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og Christian Hølland Eikeland 13.09.2018
10 Helene Preus 14.09.2018
11 Solveig og Harald S. Hollerud 11.09.2018
12 Ingela Grov og Rikard Strømsodd 13.09.2018
13 Irmelin M. Kårbø 04.09.2018
14 Ivar Marius Nerby 09.09.2018
15 Iver Nerby 08.09.2018
16 Harald Gudim og Guro Michaelsen 12.09.2018
17 Mona Haug 18.09.2018
18 Knut og Runa Olberg 13.09.2018
19 Haakon Saga 13.09.2018
20 Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik 14.09.2018
21 Tove og Stein Asle Løkken 11.09.2018
22 Tone og Morten Bråten - Ellingsen 14.09.2018
23 Kommuneoverlegen 10.09.2018
24 Torunn Klækken 18.08.2018

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1 Fylkesmannen i Buskerud

Tiltaket er i tråd med gjeldende plan.
Peker på at senteret ikke bør bli over
3000m2 BRA. Ber om at støy ivaretas
ved etablering av boliger. Ber om at
støyutredning følger planforslaget
ved offentlig høring. Planleggingen
må ta hensyn til grønt struktur og barn
og unges interesser. Ber om
lekearealer for barn i alle aldre.
Trafikksikre løsninger og trygg

Senteret planlegges til ca.
18 00m2 og er dermed l angt
under 3000m2.

Støyrapport vil følge
planforslaget ved offentlig
høring.

Grønnstruktur og barn og
unges interesser er ivaretatt .

På bakgrunn av at boenheten e
er tatt ut av planen, er kravet til
lekeplass tatt ut. Dette er
begrunnet i at skolens
lekearealer ligger et lite
steinkast unna. Rådmannen
har således krevd at det skal
opparbeides en møteplass ved
nærsenteret.
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skolevei må legges vekt på. Ny
bebyggelse må gis en god estetisk
utforming, både som enkeltbygg og i
forhold til omkringliggende
bebyggelse og l andskap. Ber om at
det legges til rette for enkel tilgang til
stier og turveier for boliger.

Ber om energieffektive
bygningsløsninger, samt at andre
energikilder enn strøm vurderes.

Videre må det redegjøres for hvordan
de miljørettslige prinsippene for
offentlig beslutningstaking i § 8 - 12 i
Naturmangfoldloven er vurdert og
fulgt opp i saken.

Un i versell utforming må ivaretas.

Ber om at ROS - analyse utarbeides
og følger planforslaget ved offentlig
ettersyn.

Nå er boliger tatt ut av
prosjektet, og dermed anser
vi at kravet til lekeareal ikke
lenger er aktuelt.

Trafikksikre løsninger og
trygg skolevei er ivaretatt
gjennom omlegging av
gangvei forbi
parkeringsplassen til
senteret.

Bebyggelsen vil gi et
estetisk løft fra dagen
senter.

Boliger er ikke lenger en del
av prosjektet.

Ny bebyggelsen er mye mer
energieffektiv enn
eksisterende. Andre
energikilder er vurdert.

Naturmangfoldsloven er
vurdert i planbeskrivelsen.

Prosjektet er universelt
utformet.

ROS - analyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Rådmannen anser
fylkesmannens innspill
t ilstrekkelig etterfulgt og
innarbeidet av forslagstiller.

2 Buskerud Fylkeskommune
Utviklingsavdelingen

Det forventes ikke å finne bevarte
automatiske fredede kulturminner
her. Ber om at det legges inn
bestemmelse om varsling hvis man
likevel finner noe.

Bebyggelsen på området har ikke
verneverdi. Det gjøres oppmerksom
på at ny bebyggelse ikke skal
innvirke negativt på Haug kirke eller
dens omgivelser.

Følgende bestemmelse er
lagt inn: Dersom det under
anleggsarbeid framkommer
automatisk fredede
kulturminner må arbeidet
straks stanses og
utviklingsavdelingen i
fylkeskommunen varsel, jf.
Kulturminneloven §8.2.

Nybygget er lavt og vil ikke
innvirke negativt på Haug
kirke eller omgivelsene.

Rådmannen anser
Fylkeskommunens innspill
tilstrekkelig komm entert av
forslagstiller.

Nytt bygg vil ikke komme i
konflikt med siktlinjer til Haug
kirke.

3 Statens vegvesen

De trafikkmessige virkningene av
planen må dokumenteres. Forholdet
til trafikksikkerheten for myke
trafikanter (skoleveg) og
kollektivtrafikk må avklares.
Eventuelle endringer på veg og
trafikkforhold på fylkesvegen må tas i
plan og gjennomføres før området
tas i bruk. Gjennomføringsavtale med
SVV må eventuelt inngås før tiltak
kan iverksettes.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

P lanen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Adskillelse av gangvei og
vei/parkering vil bli ivaretatt
og regulert inn.

Rådmannen anser Statens
vegvesen sitt innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Viktig å skille gående og syklende fra
parkering en , så gangveien til
bussholdeplassen fungerer godt.

3m utenfor vegkant reguleres til
«annen veggrunn – teknisk anlegg».

Det må sørges for tilfredsstillende
overvannshåndtering fra området,
inklusiv nødvendig kryssinger av
fylkesveg. Overvanns håndtering må
d okumenteres.

Normalt kreves teknisk detaljplan
som grunnlag for regulering av riks -
eller fylkesveger og ev. avvik fra
vegnormalen må dokumenteres.

Fylkesveg 168 er noe bratt (6,4%) i
forhold til hva den burde vært (6,0%).
De siste 20m inn til krysset med
fylkesvegen 181 bør ikke vegen
overstige 3%. Ved planlegging av
området bør det forsøkes å redusere
stigningen som beskrevet.

Normal byggegrense for fylkesveger
er 15m langs vegen og 40 x 40m i
kryss. Byggegrensen skal vurderes i
forhold til støysituasjone n i det
aktuelle området. Støyømfintlig
formål nær vegen medfører
støyrapport og tiltak innarbeidet i
planen.

Det må påregnes innsigelse fra SVV
mot eventuelle planforslag som ikke
er i samsvar med nasjonale hensyn
eller viktige parametere i
vegnormalene .

Det er lagt inn 3m i planen.

Overvannsnotat er
utarbeidet og følger
planforslaget.

Det planlegges ingen
endringer på fylkesvei.

Prosjektet justerer ikke noe
på fylkesveien, men
prosjektet vil ikke være til
hinder for en justering på et
senere tidspunkt.

Eksisterende plan har
byggegrense 12,5m fra
veien. Vi har lagt opp til
samme i ny plan.

Vi forventer ikke noen
innsigelser til planforslaget,
da det forholder seg til
tidligere vedtatt plan og er
redusert i forhold til varsel
om oppstart.

4 Brakar AS

Vi har to busstopp som vi betjener
ved arbeidsområdet, busstoppet ved
Haug senter og Haug kirke. Begge
busstoppene blir betjent av både
skoleruter og ordinære ruter, og vi
ønsker derfor at de tt e blir ivareta tt i
anleggsperioden.

Busstoppene vil ikke bli
berørt av planen.

Rådmannen anser Brakar sitt
innspill tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
Anleggsområdet vil ikke
komme i konflikt med
busstopper.

5 Den norske kirke

Haug kirke er en middelalderkirke i
stein som er automatisk fredet jfr.
kulturminneloven. Kriken ligger åpent
og fritt og er et tydelig signalbygg i
landskapet. Planområdet er ca. 120m
unna.
Nærsenteret må holdes moderat i
høyde og ha et dempet utrykk, et
høyt prang ende bygg vil skygge for
kirken eller ta den visuelle
oppmerksomheten, særlig gjelder
dette for de som kommer fra sørøst.

Nærsenteret er nå kun i en
etasje og vil dermed
underordn e seg og ikke ta
den visuelle
oppmerksomheten fra
kirken. All innkjøring vil
være fra Øvre Klekkenvei og
dermed så langt fra kirken
som mulig.

Rådmannen anser Den norske
kirke sitt innspill tilstrekkelig
kommentert av forslagstiller.
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Innkjøring til avfallshåndtering og
varelevering ønskes bort fra kirken.

6 FAU Vang skole

Stiller seg positive til oppgradering og
utbygging .

Er bekymret for konsekvensene av
utbyggingen i forhold til trafikale
forhold, også i byggeperioden.

Mener nærsenteret vil medføre økt
trafikk. Bekymret for
trafikksikkerheten langs Fløytingen
og situasjon en i krysset mellom
Fløytingen og Øvre Klekkenvei. Ber
om undergang, gangvei og flytting av
busstopp ved dette krysset.

Bekymret for risikoen for skolebarna i
utbyggingsperioden.

Ønsker at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet
med hensyn til forbedring av
sikkerheten langs veiene og i krysset.

For å ivareta skolebarn og
andre myke trafikanter
ønskes gang - og sykkelvei
lagt om via Toppveien i
byggeperioden . Planen
legger opp til en bedre gang -
og sykkelveiløsning enn i
dag, med et klart s kille fra
parkeringen.

Siden boliger ikke lenger er
en del av prosjektet vil ikke
trafikkøkningen være så
stor.

Når det gjelder
trafikksituasjonen i
Fløytingen og krysset med
Øvre Klekkenvei er dette
forhold som SVV har
ansvaret for. Prosjektet deler
bekymringen for de myke
trafikantene, men ansvaret
eller myndigheten til å gjøre
noe med det ligger ikke til
p rosjektet . Planen legger
ikke opp til noen endringer
på veisystemet , men er
positive til endringer om de
kommer.

Det er utarbeidet en
trafikkanaly se som følger
planforslaget.

I trafikkanalysen foreslås
forkjørsregulering av
krysset , samt redusering av
fartsgrense til 30 - 40km/t på
veiene . Når det gjelder
fotgjengere foreslås det en
skiltet og merket kryssing på
fartshump i Fløytingen ca.
50m øst for krysset.

Forslagstiller skal utarbeide en
miljøoppfølgingsplan for
anleggsfase, denne skal
beskrive og ivaretakelse av
myke trafikanter, og andre
trafikale forhold i
byggeperioden. Rådmannen vil
be forslagstiller om å involvere
FAU i denne prosessen.

En totalvurdering a v trafikkbilde
bør tas på et overordnet
plannivå, og hører
nødvendigvis ikke hjemme i en
detaljregulering der
e ksisterende bruk blir videreført
til ny plan.

Fløytingen og Øvre Klekken vei
fylkesveier, det er derfor
Buskerud fylkeskommu ne/
Statens vegvesen som forvalter
og har ansvar for disse veiene.

Rådmannen er gjort
oppmerksom på forholdene
vedrørende Fløytingen /Øvre
Klekken vei og vil følge opp
denne saken videre mot
veg eier (Buskerud
fylkeskommune og Statens
vegvesen ) .

Til orientering har Statens
vegvesen tidligere uttalt seg i
forhold til trafikkmengde i Øvre
Klekken vei og Fløytingen.
Rådmannen vil kunne
gjenoppta dialog med vegeier
se på trafikkregulerende tiltak
på veiene, som redusert fart og
nye fartshumper, regulering av
gjennomkjøring etc. Dette må
da kjøres i en egen prosess,
adskilt fra denne
reguleringsplanprosessen.

Ny gang – og sykkelvei og
andre trafikale tiltak bør
vurderes som innspill fra
Ringerike kommune inn i ny
Handlingsplan for fylkesveier
ved neste rulle ring.

Rådmannen vil også gjøres
oppmerksom på at ny plan
viderefører eksisterende bruk,
og at trafikkmengde ikke vil
økes nevneverdig, da
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boligdelen er tatt ut av
prosjektet.

7 Bendicte og Lars Haugom,
Fløytingen 33

I all hovedsak en kopi av innspill f ra
FAU Se kommentar over, til

merknad fra FAU.

S e Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

8 Bjørn Rishovd, Fløytingen 68

Er positiv til utbyggingen, hvis det
foretas utbedringer av vei, - sykkel og
gangvei spesielt i området Fløytingen
i retning Hønefoss.

Kommunen foreslo for 20 - 25 år siden
å stenge veien for gjennomkjøring på
grunn av dårlig veistandard og mye
trafikk. Dette er ikke gjennomført og
veien er ikke oppgradert, selv om
trafikken er mangedoblet.

Spesielt stor trafikk og høy hastighet i
Fløytin gen retning Hønefoss på
morgenen og ettermiddagen i
forbindelse med skole og barnehage.

Krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ti ngen
er farlig og svært uoversiktlig ikke
minst for de myke trafikantene.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

9 Astrid Marie Gulsvik Eikeland og
Christian Hølland Eikeland,
Klekkenveien 75

Har ca 2,2km skolevei fra deres hjem
via K lekkenveien og Fløytingen.

Deler bekymringen og støtter
innspillene som har kommet fra
beboerne i Fløytingen (Haugom,
Saga, Hollerud og Grov)

Oppfordrer på det sterkeste å ivareta
sikkerheten til myke trafikanter og
sikre trygg tilgang til
utbyggerområdet med å etablere
undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke tra fikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Undergang er ikke normalt å
bygge i dag for en vei med
denne trafikkmengden.
Grunnen er at mange likevel
ikke bruker undergangen,
noe som medfører farligere
kryssing over veien.

Det er så vidt vi er kjent med
ik ke planlagt noen ny
bussholdeplass.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Rådmannen vil bekrefte
forslagstillers kommentar om at
det ikke er planlagt noe ny
bussholdeplass.

For øvrig, se Rådmannens
kommentar til merknad FAU.

10 Helene Preus

I all hovedsak en kopi av innspill fra
FAU.

I tillegg nevnes det at de har barn i 2.
og 3. klasse som er små og
vanskelig å se for bilister.

Mener dagens skolevei er trygg, men
er engstelig og bekymret om det ikke

Det vil bli tatt hensyn til
skolebarn i anleggsperioden.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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blir tatt hensyn til barna ved en
utbygging. Se for øvrig kommentar

over, til merknad fra FAU.

11 Solveig og Harald S. Hollerud,
Fløytingen 25

Er positive til utvikling og mener det
vil bidra positivt for bygda.

Er bekymret for trafikksituasjonen,
spesielt de myke trafikantene. En
utbygging med flere butikker og
boliger vil gi en merbelastning som
spesielt Fløytingen ikke er
dimensjonert for. Denne veien har
over mange år vært i søkel yste mht .
trafikksikkerheten og den er ikke
bygget og tilrettelagt for mye
trafikanter.

Trafikken er stor og farten er høy(til
tross for 40km fartsgrense) og de
unge er spesielt utsatt. Veien
benyttes mye av myke trafikanter og
er farlig å ferdes på, spesielt
vinterstid.

Det er svært viktig at utbygger sørger
for tilstrekkelig trafikksikkerhet langs
Fløytningsveien og ivaretar et trygt
krysningspunkt for de myke
trafikanter ved krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Ber om at våre merknader blir tatt
hensyn til i videre planlegging av
utbygging ved senteret.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

12 Ingela Grov og Rikard
Strømsodd, Enger gård

Synes det er flott at Haugsbygd
utvikles!

Viktig at barn og unges interesser
ivaretas.

Trafikksikkerheten langs Fløyt ingen
er for dårlig. Har etablert sti på egen
og naboeiendom for å kunne gå
langs veien til skole og barnehage.
Det mangler overgangsfelt der
gangveien nord for butikken
begynner.

Farlig å ferdes rundt senteret, særlig
på nedsiden.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

13 Irmelin M. Kårbø, Fløytingen 74
A og B

Tomten synes for liten til forespeilet
størrelse på bygningen. Boliger er nå tatt ut av

prosjektet. Byggets størrelse
er derfor redusert.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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Senteret vil føre til økt trafikk. Det
forventes derfor at det ryddes opp i
trafikkforholdene: trafikksikkerhet,
gangveier og sikring i veikryss.

Spesielt krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er farlig.
Fløytingen har vikeplikt, det burde
vært full stopp fra Øvre Klekkenvei
ved sving mot høyre i krysset.

Utbyggingen vil medføre økt
belastning i Fløytingen. Mener derfor
at det bør bygges gang - / og sykkelvei
langs Fløytingen .

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

14 Ivar Marius Nerby, Fløytingen
32

Det er stor trafikk og det forventes
økende trafikk i Fløyting , da må det
gjøres noe med trafikksikkerheten

A. Bygging av gang og
sykkelvei i Fløytingen

B. Bredding av Fløytingen for å
lage et felt for myke
trafikanter, likt som
Klekkenveien.

C. Innføring av skilting
«gjennomkjøring forbudt»

D. Innføring av 30k m/t sone
med størrre fartshumper

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

15 Iver Ne r by, Fløytingen

Har bodd i området i 34 år. Gjennom
disse årene har trafikksikkerheten for
myke trafikanter blitt verre.

Med en utbygging av senter og
boliger vil trafikken øke enda mer,
noe som vil gå utover de myke
trafikantene. Ønsker at sikkerheten til
alle som bruker Fløytingen til tur,
trening, skolevei osv . blir ivaretatt når
det blir utbygging og enda mer
trafikk.

Ber om undergang mot den nye
bussholdeplassen som skal bygges,
samt eget felt for myke trafikanter i
Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Se kommentarer over, til
merknad fra FAU og
Eikeland.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

16 Harald Gudim og Guro
Michaelsen, Fløytingen 76

Positive til utbyggingen.

Bekymret for hva utbyggingen kan
medføre av trafikale konsekvenser.

Opplever krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen som meget

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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trafikkfylt og trafikkfarlig, spesielt for
de myke trafikantene . Langs
Fløytingen er det også meget høy
fart og trafikkbelastning. Bekymret for
egne barn på skolevei ved økt trafikk.

Ber om gangfelt, fotgjengerovergang,
lavere fartsgrense med flere
fartshumper eller «gjennomkjøring
forbudt» gjennom Fløytingen.

Se komme ntar over, til
merknad fra FAU.

17 Mona Haug, Toppveien 2

Påpeker at deler av hennes eiendom
inngår i planområdet . Har leieboer på
låven som har adkomst over
parkeringsplassen til senteret.
Leietaker har behov for rikelig med
parkeringsplass, til lastebiler,
kranbiler og personbil med henger for
varelevering etc. Ber om at det tas
hensyn til dette.

Ber om god og tett dialog for å finne
løsninger sammen.

Det er løpende og god
dialog mellom partene om
løsninger og kjøp av arealer.

Rådmannen opplever at
forslagstiller og Haug har
kommet til en omforent løsning
som ivaretar alles interesser.

Rådmannen tar innspillet til
etterretning , og ber forslagstiller
eventuelt følge opp prosessen
videre .

18 Knut og Runa Olberg,
Fløytingen 64

Positive til utbyggingen.

Men bekymret for økt trafikk . Det er
høy fart på tross av lav fartsgrense
og fartshumper. Fløytingen og
krysset med Øvre Klekkenvei er svær
vanskelig for myke trafikanter. Kan
være glatt på vinterstid, som gjør det
vanskelig for biler å stoppe.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

19 Haakon Saga

Er ikke negativ til utbygging men er
bekymret for økt trafikk.

På informasjonsmøtet ble det opplyst
at Fløytingen og Øvre Klekkenvei vil
være naturlig innfartsveier til
senteret.

Fløytingen er ikke sikret for myke
trafikanter. Krysset Øvre
Klekkenvei/Fløytingen er meget
uoversiktlig og mangler
fotgjengerovergang.

Stiller spørsmål ved hvordan
traf ikksikkerheten skal ivaretas for de
myke trafikantene etter utbyggingen.

Stiller også spørsmål ved
anleggstrafikken og varetransport og

Det er nå lagt opp til
adkomst fra Øvre
Klekkenvei.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.
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mener Fløytingen ikke egner seg til
dette.

20 Siri Thorsen og Jan Erik
Aspunvik, Fløytingen 66

Positivt med nytt og utvidet senter.

Utbygging av opp mot 40 leiligheter
vil medføre økt trafikk til
senteret/boligene og nærliggende
skoler og barnehager. Denne
trafikkøkningen vil gi ytterligere
belastning på den i dag hardt
belastede Fløytingen fra krysset mot
Klekkenveien ved Sætrang i sør til
skolene i nord. Det er hverken
gang/sykkelsti, fortau eller veiskulder
langs denne delen av Fløytingen.
Myke trafikanter ferdes med livet som
innsats på «rett» side av veien. Det
er absolutt ingenting som tilsier at
gående syklende etc vil ta omveien
om Øvre Klekkenvei der det allerede
er gang/sykkelsti. Dagens
trafikkbildet tyde r på at korteste vei
brukes uansett om man er myk eller
hard trafikant.

Ber om fortau eller gangsti langs
Fløytingen fra skolen til krysset med
Klekkenveien i sør (ca. 1,5km.) En
trygg løsning må også sikre passasje
fobi inn/utkjøring til nye
parkeringslø sninger til det nye
senteret, ny busslommeløsning og
det i dag farlige krysset
Fløytingen/Øvre Klekkenvei.

Oppsummert forventes det at
Fl ø y ti ngen inkl. veiens alle kryss
trafikksikres i h t. ø kt trafikk pga.
utbyggingsplanene slik at beboerne
og spesielt mindre barn og skolebarn
f å r en trygg og sikker ferdsel i Haug.
De tt e ansvaret ligger p å utbygger i
samarbeid med offentlige etater.

Boliger er nå tatt ut av
prosjektet. Tiltaket vil
dermed ikke medføre stor
trafikkøkning.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

21 Tove og Stein Asle Løkken ,
Fløytingen 87

Som en av de nærmeste naboen
ønsker de en oppgradering hjertelig
velkommen.

Ber om at følgende blir hensyntatt:

Plassering og høyde på bygg:

Om bygningen plasseres nærmest
vår grense fryktes en vegg foran
eiendommen. Bygget er nå plassert langt

fra nærliggende bebyggelse.

Rådmannen anser innspill fra
Løkken tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Utforming av varemottaket er
interessant da mye varer leveres
tidlig om morgenen og medfører
støy.

Støy:

Plassering og utforming av tekniske
anlegg er viktig. Det er i dag lite
problemer med byggets
kjølemaskineri. Frykter støy fra dette,
da det er intense lyder gjennom hele
døgnet og året.

Frykter også støy fra ventilering av
butikk og boliger.

Overvann :

Store deler av overvannet fra tak og
parkeringsplass kommer i dag inn i
deres hage. Forventer at nytt bygg
ivaretar dette på en bedre måte.

Varemottaket er delvis
innebygget og vil dermed
ikke medføre mye støy.

Tekniske anlegg vil forholde
seg til dagens regler.
Byggets plassering langt
bort fra naboer vil bidra
positivt.

Overvannet vil bli ivaretatt
iht. overvannsnotat som
følger planforslaget.

22 Tone og Morten Bråten -
Ellingsen, Sætranggata 35

Stiller seg positive til utbyggingen.

Bekymret for de trafikale
konsekvensene av utbyggingen , i
bygge - og driftsfasen.

Bor i Sætranggt, og naturlig korteste
vei er å bruke Fløytingen på vei til
senter/skole/fritidsaktivite ter. Meget
bekymret for økt trafikk. Høy
hastighet, uoversiktlig og trang vei.
Oppfordrer til bygging av undergang,
at busstopp flyttes og at det gjøres
plass til sikker ferdsel for myke
trafikanter.

Har en 7 - åring som bruker Fløytingen
som skolevei, og me ner det er
skummelt allerede i dag før
utbyggingen og an l eggsperioden.

Ber om at det blir tatt en
totalvurdering av det trafikale bildet.
Ber om at følgende utbedres: Bedre
forhold til for myke trafikanter langs
veien, gangfelt, undergang, lavere
fartsgre nse med flere fartsdumper
eller «gjennomkjøring forbudt»
gjennom Fløytingen.

Se for øvrig kommentar
over, til merknad fra FAU.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU.

23 Kommuneoverlegen

Støy: Ber om at nye og eksisterende
boliger med tilhørende leke - og
uteoppholdsområder må
støyskjermes iht. T - 1442/2016.

Boliger er nå ute av
prosjektet. Se forøvrig
støyrapport som følger
planmaterialet.

Gangveien justeres for å
skille seg bedre fra
parkeringen. Det er lagt inn i

Rådmannen anser
Kommuneoverlegens innspill
tilstrekkelig kommentert av
forslagstiller.
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Trafikksikkerhet: Ber om trafikksikre
løsninger til sentrale funksjoner for
myke trafikanter i anleggsfasen og i
ny situasjon.

Lokal luftforurensing

Uteoppholdsarealer for boliger

Ber om at Retningslinjene
T1442/2016 og T - 1520/2012 følges i
anleggsfasen

Universell utforming: Ber om at
universell utforming legges til grunn
for planlegging av bygg og utearealer

Konklusjon: Kommuneoverlegen
støtter forslaget til regulering Haug
Nærsenter under forutsetning av at
butikkområdet, boligene,
utearealene, interne veier samt
gangatkomst til skoleområdet
tilrettelegges med god
trafikksikkerhet og universell
utforming. Bygg - og
anleggsvirksomheten må utføres på
en slik måte at det ikke me dfører
vesentlig helsemessig ulempe for
omgivelsene.

bestemmelse at det skal
leveres planer f or de ulike
utbyggingstrinn og hvordan
trafikkforholdene løses
underveis.

Uten boliger vil det ikke bli
noen vedfyring i området.

Boliger er ute av prosjektet

Dette vil bli ivaretatt i
anleggsfasen.

Universell utforming vil bli
lagt til grunn i planlegg ingen.

Gangveien mot skolen
utbedres ved å flyttes fra
parkeringsplassen. Dette vil
gjøre denne skoleveien mer
trafikksikker. Universell
utforming vil legges til grunn
i planleggingen og
anleggsfasen sikres
gjennom bestemmelse om
planer for trafikksikkerh et
etc. i de ulike fasene.

24 Torunn Klækken, Øvre
Klekkenvei 18

Vi har mottatt en e - post hvor et brev
sendt til kommunen er vedlagt.
Brevet er sendt til kommunen
07.05.2018, og besvart av
kommunen 19.07.2018.

Brevets innhold gjengis under her:

Klager over svært mye trafikk og det
er umulig å sitte ute grunnet støy,
bilkøer og forurensing.

Ber om følgende tiltak:

1. Øvre Klekkenvei blir enveiskjørt

2. Øvre Klekkenve i blir tidsregulert
med tidssoner

3. Fartsdumper langs Fløytingen
fjernes og veien utbedres, slik at noe
av trafikkbelastningen blir overført hit.
Veien her er dessuten svært
oversiktlig.

Se kommentar over, til
merknad fra FAU.

Planen medfører ingen
endringer av fylkesvei.

Trafikkanalyse er utarbeidet
og følger planforslaget.

Se Rådmannens kommentar til
merknad FAU, samt vedlagt
trafikkanalyse.
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4. All utbygging i Haugsbygd bør
stoppes inntil infrastrukturen er
k raftig utbedret.
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Ringerike kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering 
for Haug Nærsenter ved Haugsbygd 
 
Fylkesmannen har mottatt varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Haug 
Nærsenter hvor det skal legges til rette for et nytt nærsenter i tillegg til nye boliger. Vi 
ber om at forhold knyttet til handel, støy, barn og unge, landskap, naturmangfold, klima 
og energi og universell utforming blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale og 
regionale føringer.  
 

Bakgrunn 

Vi viser til brev av 16. august 2018 med varsel om oppstart av detaljregulering for Haug 
Nærsenter ved Haugsbygd, gnr. 136/23. 
 
Det går frem av kunngjøringen at hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et nytt 
nærsenter på eiendommen til Coop Ekstra på Haug. I gjeldende kommuneplan er området 
avsatt til sentrumsformål. Det nye nærsentre skal erstatte dagens handelsbygg med en 
dagligvareforretning, samt noen mindre arealer for tilhørende handel og tjenesteyting. Det 
skal også legges til rette for nye boliger. 
 
Fylkesmannens kommentarer 

Etablering av handel i dette området er i tråd med gjeldende kommuneplan. Fylkesmannen 
har der derfor ingen spesielle merknader til at det skal legges til rette for dette. Vi viser likevel 
til regional plan for areal- og transport som ble vedtatt i februar 2018. Her er det føringer om 
at kjøpesenter over 3000 m2 skal styres til Hønefoss sentrum. For nærsentre kan detaljhandel 
for et lokalt marked utvikles med inntil 3000 m2 BRA. Vi forutsetter at de regionale føringene 
blir lagt til grunn for det videre planarbeidet. Vi viser i den sammenheng også til Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging fra 2014. 
 
Hvis det skal åpnes opp for boliger er det viktig at trafikkstøy blir vurdert og ivaretatt i tråd 
med Klima- og miljødepartementets støyretningslinje T-1442/2016. Trolig er området utsatt 
for støyverdier som overstiger de gjeldende grenseverdiene. Det er derfor viktig at 
planforslaget sikrer gjennomføring av støyreduserende tiltak før støyfølsomme bruksformål 
kan tas i bruk. Vi ber om at støyutredningen følger planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
nødvendige støytiltak blir innarbeidet i planen.  
 
Planleggingen må også 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 
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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.  
 
Ved planlegging av nye boligområder er det også viktig å legge til rette for enkel tilgang til 
grøntområde/friområde eller sammenhengende sti-/turveinett innen 500 meter fra den enkelte 
bolig, jf. Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Vi ber 
om at dette blir vurdert og ivaretatt. 
 
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. 
 
Videre må det redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i saken. 
 
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 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 
viser til DSB sin nye veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 som 
nyttig hjelpemiddel. 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 
 
 
Geir Sørmoen 
fung. fagsjef 

 
 Brede Kihle 
   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Haug nærsenter - Øvre Klekkenvei 53 - gnr 136 bnr 23 mfl. -
Ringerike kommune - detaljregulering - varsel om oppstart -
uttalelse om kulturminner

Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for Øvre Klekkenvei 53 i Ringerike kommune, jf. pbl §
12-8. Dette er et kulturminnefaglig innspill til planarbeidet.

Kort om planen
Planområdet omfatter gnr 136 bnr 23 mfl. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for et nytt
nærsenter. Nærsenteret planlegges å erstatte eksisterende handelsbygg på eiendommen.

Arkeologiske kulturminner
Planområdet er i stor grad allerede bebygd og vi forventer ikke å finne bevarte automatisk fredete
kulturminner her. Det bør likevel gå frem av reguleringsbestemmelsene at dersom det først under
anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stoppes og
utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jamfør kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Planområdet er bebygd, men bebyggelsen er ikke vurdert til å ha verneverdi. Det går ikke fram av
varselet om oppstart hvordan planområdet er tenkt utbygd, men vi vil gjøre spesielt oppmerksom
på Haug kirke (ID 84496), som er et lite stykke nord for planområdet. Kirkestedet er automatisk
fredet etter kulturminneloven og det er viktig at det ikke iverksettes tiltak som vil innvirke
negativt på kirkens omgivelser.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

HALVORSEN & REINE AS
Postboks 9407
3023 DRAMMEN

Vår dato:  14.09.2018  Vår referanse:  2018/10506 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  16.08.2018  Deres referanse: Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Halvorsen & Reine AS
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Region sør Anne - Mette Bjertnæs /

3221 4342

1 8/1 79845 - 2 1 2.09.201 8

Svar - Varsel om oppstart - reguleringsplan - Øvre Klekken 5 3 m.fl -

Ringerike kommune - Haug Nærsenter

Vi viser til ovennevnte varsel om igangsetting av reguleringsarbeid.

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

Regulering av ny virksomhet medfører vanligvis økt trafikkbelastning i kryss og avkjørsler,

og de trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres nærmere. For større

utbygginger vil det ofte være nødvendig med en tra fikkanalyse. Forholdet til kollektivtrafikk

og trafikksikkerhet for myke trafikanter (herunder skoleveger) må avklares. I den grad

planarbeidet medfører nødvendige endringer av veg - og trafikkforhold på fylkesvegen må

dette tas vare på i planarbeidet. Slik e endringer må påregnes forlangt gjennomført før

området kan tas i bruk, og det må inngås gjennomføringsavtale med Statens vegvesen før

tiltak kan iverksettes.

Det er viktig å skille gående og syklende fra parkering og gangveg til bussholdeplassen.

Detal jplan

Langs fylkesveger kreves minimum 3,0 m utenfor vegkant regulert til «annen veggrunn –

teknisk anlegg».



2

Det må også sørges for tilfredsstillende overvannshåndtering fra området, inklusive

nødvendige kryssinger av fylkesveg. Overvannshåndtering må do kumenteres.

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 frem mes for offentlig ettersyn.

Fylkesveg 1 68 er noe bratt (6,4 % ) i forhold til hva den burde vært ( 6,0 %). De siste 20

meterne inn til krysset med fylkesveg 1 81 bør vegen ikke overstige 3 %. Ved planlegging av

område bør det forsøkes å redusere stigningen som beskrevet.

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 og støy

Normal byggegrense for fylkesveger er 1 5 m lang s vegen og 40 meter x 40 meter i kryss .

Byggegrensen skal mellom annet vurderes i forhold til støysituasjonen i det aktuelle

området. For regulering av støyømfintl ige formål nær riks - eller fylkesveg kreves

støyforholdene dokumentert og nødvendige tiltak innarbeidet i planen.

Avslutning

Det må påregnes innsigelse fra Statens vegvesen mot eventuelt planforslag som ikke er i

samsvar med nasjonale hensyn eller viktig e parametere i vegnormalene.

Vi forutsetter ny uttalelse fra Statens vegvesen i forbindelse med offentlig ettersyn.

Vegavdeling Buskerud Plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

Seksjonsleder Anne - Mette Bjertnæs

Senioringeniør

Dokum entet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



Wednesday, September 12, 2018 at 12:25:54 PM Central European Summer Time

Emne: VS: Detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvrre Klekken 53, Haug næringsenter

Dato: onsdag 12. september 2018 09:55:51 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Knut Gunnar Fonn

Til: Aina Lian

Kopi: Johan Sigander

Vedlegg: image001.jpg

Viser l epost av 16.8.2018.

Vi har to busstopp som vi betjener ved arbeidsområdet, busstoppet ved Haug senter og Haug kirke.
Begge busstoppene blir betjent av både skoleruter og ordinære ruter, og vi ønsker derfor at de e blir
ivareta i anleggsperioden.

Knut Gunnar Fonn
Driftskonsulent
Brakar as
Telefon: +47 95 25 81 89



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Rakel Stornes Moen
3119 TØNSBERG Org.nr.: 818 066 872

Halvorsen & Reine siv.Ark AS
Hotvetalléen 11
Postboks 9407
3023 DRAMMEN

Dato: 18.09.2018 Vår ref: 18/03780 - 5 Deres r ef:

Oppstart detaljregulering og utbyggingsavtale av Haug nærs enter
ved Haug kirke

Viser til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre
Klekken 53 m.fl - «Haug Nærsenter», gnr/bnr 136/23, 136/28, 136/29 m.fl. Vi har innhentet
uttalelse fra Ringerike kirkelige fellesråd ved kirkevergen.

Tunsberg bispedømmeråd og Tunsberg biskop er fagmyndigheter i forbindelse med
regulering av kirketomter og gravplasser, og dessuten der slike blir berørt, jf. plan - og
bygningsloven. Gravferdsloven, kirkeloven og kulturminneloven har bestemmelser om
bebyggelse og endringer av og ve d kirke og gravplass. Se for øvrig Rundskriv T - 3/2000 om
Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø
(Miljøverndepartementet og Kirke - , utdannings - og forskningsdepartementet).

Haug kirke er en middelalderkirke i stein som er automatisk fredet jfr. kulturminneloven.
Kirken ligger åpent og fritt og er et tydelig signalbygg i landskapet. Det forestilte
forretningsbygget skal ligge på en høyde ca. 120 meter fra Haug kirke. Det er butikk på
stedet i dag også . Det ligge r bebyggelse og vei i området ved den planlagte utvidelsen.

Omgivelsene til middelalderkirker er særlig sårbare for endringer. Nærsenteret må holdes i
moderat høyde, ikke vesentlig høyere enn i dag. Vær også bevisst naboskapet til kirken ved
løsningen for utformingen slik at det visuelle utrykket gjøres dempet . Et høyt o g prangende
bygg vil skygge for kirken eller ta den visuelle oppmerksomhet en, særlig gjelder dette for de
som kommer fra sørøst. Haug kirke er en vesentlig stedsmarkør. Vær også oppmerksom på
varelevering og avfallshåndtering, slik at innkjøringa er bort fra kirken.

Haug kirke setter vesentlig rammer for omgivelsene. Disse må det tas hensyn til i den videre
planleggingen.

Med vennlig hilsen

Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør Rakel Stornes Moen

førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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Monday, September 17, 2018 at 8:38:10 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 14:22:52 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ann-Kris n Torp

Til: Aina Lian

Hei
Sender Mail på vegne av FAU vang skole

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området
l Haug senter, gi noen forutsetninger.

Men er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for
de tra kale forholdene i utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er
bekymret hva de e vil ha og si for et allerede farlig tra kkbilde i
Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
De som bor i Fløy ngen er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en
vei som ikke er dimensjonert for tungtransport (40km/t og smal vei uten
gangfelt). Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt over det som er
forsvarlig og lla . Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt
uoversik g og farlig for myke tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges gangvei & undergang, busstopp y es
og gjøres plass l sikker ferdsel for myke tra kanter.

Det er mange barn som ferdes på veien og i krysset, og ser på
utbyggingsperioden som økning av risiko i en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet
med hensyn l forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset.

Mvh Ann-Kris n Torp

FAU leder



Thursday, September 13, 2018 at 9:03:18 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: torsdag 13. september 2018 08:38:20 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Lars Haugom

Til: Aina Lian

Kopi: Benedicte Haugom

Hei,

Vi referer l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter, gi noen
forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale forholdene i
utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e vil ha og si
for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
Vi bor i Fløy ngen og er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en vei som ikke er dimensjonert
for tungtransport (40km/t og smal vei uten gangfelt). Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt
over det som er forsvarlig og lla . Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt uoversik g
og farlig for myke tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges undergang, busstopp y es og gjøres plass l sikker ferdsel for
myke tra kanter.

Vi har to barn som ferdes på veien og i krysset, og ser på utbyggingsperioden som økning av risiko i
en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet og ta hensyn l
forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset med gangfelt, fotgjengerundergang, lavere
fartsgrense med ere fartsdumper eller en "gjennomkjøring forbudt" gjennom Fløy ngen.

Vi ser frem l en god dialog ifm med prosjektet.

Mvh
Benedicte og Lars Haugom
Fløy ngen 33



Wednesday, August 29, 2018 at 9:04:42 AM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter

Dato: onsdag 29. august 2018 09:00:36 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Bjørn Rishovd

Til: Aina Lian

Synspunkter/merknader fra beboer i Fløy ngen 68, 3514 Hønefoss

Angående utbygging/forte ng av angi e område Øvre Klekken 53 er vi
ikke i mot de e under forutsetning av at det foretas utbedringer av
vei, - sykkel og gangvei spesielt i området Fløy ngen i retning
Hønefoss.
For 20-25 år lbake i d var det forslag fra Ringerike kommune å
stenge denne veien for gjennomkjøring akkurat på grunn av dårlig vei
standard og mye tra kk. De e blei rik gnok ikke gjennomført.
Veien har i løpet av disse årene ikke ikke bli oppgradert, selv om
tra kken er mangedoblet i løpet av disse årene.
Konklusjon:
Utbedres vei, - gang/sykkel muligheter har vi ingen innvendinger
angående utbygging av Øvre Klekken 53.

Mvh.
Bjørn Rishovd



Thursday, September 13, 2018 at 9:05:56 AM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter

Dato: torsdag 13. september 2018 09:03:37 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Bjørn Rishovd

Til: Aina Lian

Hei igjen

Jeg sendte over mine synspunkter 29. august, men i llegg vil jeg lføye
:
-Spesielt stor tra kk og høy has ghet i Føy ngen retning Hønefoss
på morgen og e ermiddag, i forbindelse med skole og barnehage.
-Krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ngen er farlig og svært uoversiktlig
ikke minst for de myke tra kantene.

Mvh
Bjørn Rishovd
95978390

---------- Forwarded message ---------
From: Bjørn Rishovd < bfwrishovd@gmail.com >
Date: ons. 29. aug. 2018 kl. 09:00
Subject: Fwd: Utbygging Øvre Klekken 53 - Haug Nærsenter
To: < lian@heras.no >

Synspunkter/merknader fra beboer i Fløy ngen 68, 3514 Hønefoss

Angående utbygging/forte ng av angi e område Øvre Klekken 53 er vi
ikke i mot de e under forutsetning av at det foretas utbedringer av
vei, - sykkel og gangvei spesielt i området Fløy ngen i retning
Hønefoss.
For 20-25 år lbake i d var det forslag fra Ringerike kommune å
stenge denne veien for gjennomkjøring akkurat på grunn av dårlig vei
standard og mye tra kk. De e blei rik gnok ikke gjennomført.
Veien har i løpet av disse årene ikke ikke bli oppgradert, selv om
tra kken er mangedoblet i løpet av disse årene.
Konklusjon:
Utbedres vei, - gang/sykkel muligheter har vi ingen innvendinger
angående utbygging av Øvre Klekken 53.

Mvh.
Bjørn Rishovd



Friday, September 14, 2018 at 8:37:36 AM Central European Summer Time

Emne: Innspill l utbygging av Coop tomt/Øvre Klekkenveien

Dato: torsdag 13. september 2018 21:43:29 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Astrid Marie Gulsvik Eikeland

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.no

Som beboer i Klekkenveien 75 sogner vi l Haugsbygd, Vang skole og Haugsbygd ungdomsskole. Vi har en 2.2 km
lang skolevei som strekker seg fra vårt hjem via Klekkenveien og Fløy ngen.
Vi deler bekymringene og stø er utspillene som har kommet fra beboerene i Fløy ngen (Lars og Benedicte
Haugom, Håkon Saga, Harald Hallerud og Ingela Grov).

Vi vil oppfordre på det sterkeste å ivareta sikkerheten l myke tra kanter og sikre trygg lgang l
utbyggerområdet med å etablereundergang mot den nye bussholdeplassen som skal bygges, samt eget felt
for myke tra kanter i Øvre Klekkenvei og Fløytingen.

Med vennlig hilsen

Chris an Hølland Eikeland og Astrid Marie Gulsvik Eikeland
Klekkenveien 75
3514 Hønefoss



Monday, September 17, 2018 at 8:34:49 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 21:34:42 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Helene Preus

Til: Aina Lian

Kopi: Kje l Strømsodd

Vedlegg: amundsen_teaserposter1_epostsignatur.jpg

Hei,

Vi referer l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter, gi noen
forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale forholdene i
utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e vil ha og si
for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.
Vi bor på Haug og mine to barn ferdes hver dag frem og lbake l skolen på Øvre Klekken vei, og
passerer nærsenteret.
Mine barn går i 2. og 3. klasse og er små og vanskelig å se for bilister. Det er en trygg skolevei i dag,
men blir engstelig og bekymret dersom det ikke blir ta hensyn l barna som ferdes på disse veien
daglig ved en eventuelt utbygning.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet med hensyn l
forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset.
Vi har ingen barn å miste!

Vi ser frem l en god dialog ifm med prosjektet.

Mvh
HELENE PREUS
Operation Manager | Motion Blur
helene@motionblur.no
Mobile: +47 922 99 742
Skype: helenepreus80

Pilestredet 75c, 0354 Oslo, Norway
www.motionblur.no





Wednesday, September 12, 2018 at 8:14:27 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbyggingsplaner Haug Senter

Dato: rsdag 11. september 2018 19:57:44 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Hollerud

Til: Aina Lian

Hei,

Viser l møte på Klækken Hotell vedrørende informasjon i forbindelse med planer om utbygging av
eiendommen Haug Senter.

Vi er posi ve l at Haugsbygd utvikles l fordel for beboerne i området, og antar at en ombygging og
oppgradering av Haug Senter vil bli et posi vt bidrag for bygda.

Imidler d er vi svært bekymret for tra kksituasjonen i området, spesielt relatert l de mye tra kanter og
deres sikkerhet. Det er et stort antall barn som ferdes i området, og en utbygging av senteret med både
matbu kk og eventuelt andre forretninger kombinert med et større antall leiligheter, vil gi en
merbelastning som spesielt Fløy ngsveien ikke er dimensjonert for. Denne veien har over mange år vært
i søkelyset mht tra kksikkerheten, og den er ikke bygget og lre elagt for mye tra kanter.

Tra kken er allerede stor langs denne veien, farten er høy ( l tross for 40km fartsgrense), og den mest
sårbare gruppen barn og unge er spesielt utsa . Veien beny es mye av gående, syklende, joggende etc,
og er i dag en farlig vei å ferdes på, spesielt vinters d.

Det er svært vik g at utbygger sørger for lstrekkelig tra kksikkerhet langs Fløy ngsveien og ivaretar et
trygt krysningspunkt for de mye tra kanter ved krysset Fløy ngen/Øvre Klekkenvei.

Vi ber om at våre merknader blir ta hensyn l i videre planlegging av utbyggingen ved senteret.

Hilsen
Solveig og Harald S. Hollerud
Fløy ngen 25



Friday, September 14, 2018 at 8:38:42 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbyggingsplaner Haug Senter

Dato: torsdag 13. september 2018 22:26:43 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ingela Grov

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.com

Til Aina Lian
Halvorsen &Reine As
Sivilarkitekter MNAL

Viser til brevet vi mottok fra dere datert 16 -08-18, "Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering og utbyggingsavtale for Øvre Klekkenvei
53 m.fl - "Haug Nærsenter". Jeg og min mann fikk dessverre ikke anleding til å komme på infomøtet på Klekken hotell, men har fått referat av
andre naboer som var tilstede.

Vi syns det er flott at Haugsbygd utvikles! Haug senter har et stort potensiale, og vi ser behovet for at senteret utvider og inkluderer flere
tjenester. Etter å ha lest gjennom papirene ser vi at det nevnes at det skal legges vekt på å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Dette
er bra og viktig! Senteret ligger tett inntil både barne og ungdomsskole og Haug barnehage.

Videre leser jeg at det i referatet fra oppstartsmøtet på kommunen flere ganger blir nevnt at det må gjøre noe med trafikksikkerheten i området.
Det blir nevnt at der ikke er noen gang og sykkelvei på den nedre veien (Fløytingen ), og at dette ikke er et trafikksikkert område. Busstoppen og
problemene rundt denne blir og tatt opp.

-Her er det jeg henger meg på! Jeg er som mor til to små jenter på 9 og snart 5 år, sterkt bekymret for trafikksikkerheten i området. Vi bor på en
gård i Fløytingen 52. Når vi flyttet her for 3 år siden, var vi overlykkelige over å ha både skole og barnehage i så nær avstand, og at vi kunne
spasere til og fra skole, butikk og barnehage. Siden jeg selv ikke har sertifikat enda, går jeg eller sykler mye sammen med barna selv.
Når eldste datter begynte på skolen i 2014 fulgte vi henne hver dag. Jeg ble sjokkert over hvor farlig det var å gå langs Fløytingen mot skolen. På
morgenen når barna gikk til skolen var trafikken intens. Der var så godt som ikke noen veiskulder å gå på! Bilene kjørte fort og jeg observerte
mange farlige situasjoner. Jeg sendte bekymringsbrev til kommunen og klagde inn til Statens veivesen, uten noe resultat.
Vi fant ut at det beste var å lage til en liten sti nedenfor på jordet vårt, og fikk avtalt med naboen om å at barna skulle få passere gjennom hagen
hans for å slipper å gå langs veien! Dette er jo for så vidt en flott løsning for ungene, men det kan jo ikke være riktig at folk må disponere hagene
sine for at unger skal gå trygt til skolen! I tillegg så er veien videre bortover fortsatt veldig farlig, for når barna kommer nærmere skolen, må de
krysse veien for å komme over på gang og sykkelveien som er anlagt nedenfor det planlagte senteret. (v Busslomma) Her er det ikke noe markert
overgangsfelt. Bilene kommer raskt kjørende i den bratte svingen fra Øvre Klekken vei. Det har flere ganger gått kaldt nedover ryggen på meg
når jeg passerer her med ungene. Jeg opplever og at bilførere ikke forventer at noen skal passere veien her. Få stopper for oss. Vi venter ofte
lenge. Alternativet til å krysse veien her blir å fortsette bortover langs Fløytingen til kirka. Her er det enda mindre plass å gå på langs veien, og i
tiden før skolestart er det tett med biler. Det er ikke noe godt alternativ. Jeg kvier meg for å sende barna gående selv til skolen.

J eg håper og ber om at dere som utbyggere ser nærmere på hvordan man kan løse dette med trafikksikkerheten rundt senteret; Et slikt senter
inntil skole og barnehage vil naturligvis føre til økt trafikk. Både biltrafikk og av myke trafikanter. Slik det ser ut rundt senteret, og særlig på
nedsiden, er det rett og slett farlig å ferdes.

Med Vennlig Hilsen
Ingela Grov og Rikard Strømsodd
Enger gård grn./bnr. 137/2
tel 90095261

--



Tuesday, September 4, 2018 at 12:22:54 PM Central European Summer Time

Emne: Fwd: Kommentarer l bygging av senter/leiligheter i Haugsbygd

Dato: rsdag 4. september 2018 12:09:58 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Irmelin Kårbø

Til: Aina Lian

Til Aina Lian,
Jeg har noen bemerkninger rundt bygging av et ny forretningssenter med leiligheter i Haugsbygd, spesielt
kny et l tra kk og vei.

Tomten som senteret og leilighetene skal bygges på synes liten i forhold l forespeilet størrelse på bygningen.

Et slikt senter vil føre l økt tra kk, og dermed økt belastning på veiene som fører inn l senteret og leilighetene.
Det forventes derfor at det "ryddes" opp i tra kkforholdene.

Det betyr at infrastrukturen må oppgraderes med hensyn l tra kksikkerhet, gangveier og sikring i veikryss. Et
større senter med ere bu kker og med mange leiligheter vil føre l økt tra kk i området rundt.

Spesielt er krysset Øvre Klekkenvei/Fløy ngen farlig. I de e krysset har Fløy ngen vikeplikt for Øvre Klækkenvei.
De som kjører i Øvre Klækkenvei og inn i Fløy ngen har stor fart og det har vært ere ulykker i de e krysset. For
oss forgjengere er de e krysset spesielt farlig da det ikke er hverken fotgjengerovergang eller redusert has ghet.
Det burde være full stopp fra Øvre Klækkenvei ved sving mot høyre i krysset.

I Øvre Klekkenvei er fartsgrensen delvis 50 km i men og delvis 60 km i men. Veien er svingete og smal og ved
økt belastning er farten for høy.

Et større senter med leiligheter vil også føre l økt belastning i Fløy ngen. Det bør derfor være et krav om at det
bygges gang-/og sykkelvei i Fløy ngen.

Se er pris på om du svarer på med på om du har mo a denne e-posten.

----
Hilsen
Irmelin M. Kårbø
Fløy ngen 74 A og B
Tlf. +47 991 64 707

--
Hilsen
Irmelin M. Kårbø
Tlf. +47 991 64 707



Monday, September 10, 2018 at 8:36:32 AM Central European Summer Time

Emne: tra kksikkerhet Fløy ngen

Dato: søndag 9. september 2018 21:26:10 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Ivar Marius Nerby

Til: Aina Lian

Det er stor tra kk, og det forventes økende tra kk i Fløy ngen, og da må det gjøres noe med
tra kksikkerheten

a) Bygging av gang og sykkelvei i Fløytingen

b) Bredding av Fløytingen for å lage et felt for myke tra kanter, likt det som er laget i Klekkenveien

c) Innføring av skilting «gjennomkjøring forbudt»

d) Innføring av 30km/t sone med større fartshumper

Mvh Ivar Marius Nerby, Fløytingen 32

Sendt fra E-post for Windows 10



Monday, September 10, 2018 at 8:38:14 AM Central European Summer Time

Emne: Farlig tra kk i Fløy ngen

Dato: lørdag 8. september 2018 20:09:02 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Iver Nerby

Til: Aina Lian

Hei. Min familie og jeg bor i Fløy ngen. Har bodd her i 34 år, og har se at veien her har bli alt for
mye tra kkert iforhold l sikkerheten

l oss myke tra kanter som bruker den daglig.
Er skremmende med tanke på hvor mange biler som har sneiet oss når vi går tur med barnevogn
og hund.

Hvis det blir større ombygging av bu kk/næringssenter og nybygging av leiligheter med
parkeringskjeller, så vil det med sikkerhet gi økt belastning på alt den dårlige veien Fløy ngen og
Øvre Klekkenvei.
Mulig veien kan klare det, men ikke oss myke tra kanter som det nesten ikke er plass l sammen
med bilene.
Vi som bor i Fløy ngen vil at sikkerheten l alle oss og de som bruker den l tur, trening, skolevei
osv osv blir ivareta når det blir utbygging og enda mer tra kk.
På grunn av uoversiktlig og vanskelig kryss Fløy ngen/Øvre klekkenvei så oppfordres det l at det
bygges undergang mot den nye bussholdeplassen som skal bygges, samt eget felt for myke
tra kanter i Øvre Klekkenvei og Fløyingen.

MvH
Iver Nerby



Thursday, September 13, 2018 at 8:28:08 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l utbygging av Haug Nærsenter.

Dato: onsdag 12. september 2018 22:00:07 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Guro Michaelsen

Til: Aina Lian

Hei.

Viser l møte på Klekken hotell i forbindelse med utbygging av området Haug Nærsenter.

Vi er posi ve l selve oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug senter.
Når det gjelder hva de e medfører er vi meget bekymret i forhold l økt tra kk og sikkerhet. Vi er
nær nabo l utbyggingsområdet og nærmeste nabo l veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei. Vi
opplever de e krysset allerede i dag som meget tra kkfylt og tra kkfarlig spesielt for de myke
tra kantene. De e gjelder også langs hele Fløy ngen. Det kjøres i meget høy fart og den er
allerede stort belastet som den er.
Vi har selv to barn som ferdes på veien og i krysset og ser på de e som en farlig skolevei og er
meget bekymret for økt tra kk her.

Vi ønsker med de e at det blir ta store hensyn l utbygging av sikkerheten langs denne veien og i
krysset med evt gangfelt, fotgjengerovergang, lavere fartsgrense med ere fartsdumper eller en
<<gjennomkjøring forbudt>> gjennom Fløy ngen.

Med vennlig hilsen

Harald Gudim og Guro Michaelsen
Fløy ngen 76



Wednesday, September 19, 2018 at 11:23:44 AM Central European Summer Time

Emne: Utbygging av Coop Extra, Øvre Klekkenvei 53

Dato: rsdag 18. september 2018 23:47:25 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Mona Haug

Til: Aina Lian

Hei!
Jeg har se utbyggingsplaner for Coop extra i Øvre Klekkenvei 53, og jeg ser da at deler av min eiendom og
gangvei inngår i planområdene deres. På eiendommen min så har jeg en låve med utleiedel i underetasjen, som
går via deres planområde. Leietaker har behov for rikelig med parkeringsplass, l lastebiler og kranbiler l
varelevering og utlevering, samt plass l en ekstra personbil med henger for utlevering. I den forbindelse så
håper og ønsker jeg at dere tar hensyn l de e.

Jeg er interessert i å ha en god og te dialog med dere, og håper at vi sammen fa er en løsning.

Med vennlig hilsen
Mona Haug, grunneier



Thursday, September 13, 2018 at 3:00:50 PM Central European Summer Time

Emne: Utbygging Haug Nærsenter

Dato: torsdag 13. september 2018 11:15:17 sentraleuropeisk sommer d
Fra: KN U T OLBERG

Til: Aina Lian

Kopi: larshaugom@yahoo.no

Hei

Viser til planarbeid, samt infomøte på Klækken hotell.

Det er positivt at Haugsbygd er et satsningsområde for fortetting og utvikling, og et nytt og
større nærsenter vil helt sikkert berike Haugsbygd ytterligere.

Imidlertid vil dette ganske sikkert øke trafikkbildet i enda større grad i forhold til dagens allerede
belastet vegnett. Som kjent har det vært mye utbygging i Haugsbygd, og Fløytingen (F 181) har
for hvert år fått større og større trafikkbelastning. Vegen er smal, ingen vegskulder av betydning
og krappe og uoversiktlige svinger. For myke trafikanter, og særlig barn er det risikofylt å benytte
vegen på grunn av stor biltrafikk, motorsykler og tunge kjøretøyer. Farten er ofte alt for høy til
tross for 40 km fartsgrense og fartsdumper. I tillegg er krysset Øvre Klekkenvei/Fløytingen svært
vanskelig og passere. Her er det etter vår vurdering ikke tilrettelagt for myke trafikanter.
Kommer man nordfra, og følger venstre side av vegen, er det meget uoversiktlig i dette krysset.
På vinterstid er det ofte svært glatt, og bilistene kan ha problemer med å stoppe for gående.

I henhold til ovennevnte er viktig at utbygger ivaretar tilstrekkelig sikkerhet for myke trafikanter
langs Fløytingen, og i særlig grad krysset Fløytingen/Øvre Klekkenvei. Det forventes at Buskerud
fylke med hensyn til fylkesvei 181 tas med i nevnte utbyggingsplaner.

Vi ber om at våre merknader tas hensyn til i det videre planleggingsarbeidet.

Med vennlig hilsen
Knut og Runa Olberg
Fløytingen 64



Thursday, September 13, 2018 at 9:04:48 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad l ny senter på Haug

Dato: torsdag 13. september 2018 08:32:58 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Haakon Saga

Til: Aina Lian

Først vil jeg begynne med og si at jeg om min familie på ingen måte er nega v l disse utbyggingsplanene. men
det er noen bekymringer slik vi ser det

Merknad:
På Informasjonsmøte avholdt på Klekken hotell ang utbygning av Coop på Haug ble det informert om at Fløy ng
og Øvreklekken vei vill være naturlig innfartsvei l det nye sentret med boliger, vår bekymring er at øy ngen i
dag ikke er sikker for myke tra kanter. veien beny es av skolebarn.joggere.turgåere etc og de føler alt idag et det
ikke er sikkert og beny e denne veien. Krysset Fløy ngen/øvreklekken vei er i dag et meget uoversiktlig og har
ingen forgjenger overgang.

Hvordan skal tra kksikkerheten ivaretas for de myke tra kantene når det nye sentret står ferdig. et ny senter
betyr også økt tra kk.
Hvordan skal anleggtra kk kanaliseres inn. øy ngen er en smal og usikret vei. så slik vi ser det vil anleggstra kk
ink varetransport på denne veien være meget uheldig



Monday, September 17, 2018 at 8:41:37 AM Central European Summer Time

Emne: Merknader l utbyggingsplaner Haug Senter i Haugsbygd, Ringerike

Dato: fredag 14. september 2018 13:53:55 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Siri Thorsen

Til: Aina Lian

Kopi: jeaspu@gmail.com

Med referanse l utsendt materiale ifm igangse ng av planarbeider for utbygging av Haug Senter i
Haugsbydg, Ringerike.
Undertegnede har følengde merknader.

Det er posi vt for bygda at det satses på ny og utvidet bu kksenter, det er ldels lite og dårlig lbud i
området slik det er idag.
Utvikling med opp mot 40 leiligheter i llegg l utvidet næringsvirksomhet vil uten tvil øke tra kken både
l det nye nærings- og boligsenteret og l skolene/barnehage som ligger i nærmeste nabolag.

Denne tra kkøkningen vil gi y erligere belastning på den idag hardt belastede Fløy ngen fra krysset mot
Klekkenveien ved Sætrang i sør l skolene i nord .
Det er  hverken gang/sykkels , fortau eller veiskulder langs denne delen av Fløy ngen . Myke tra kanter l
fots, på sykkel, rulleski og annet ferdes l der med livet som innsats på ‘re ’ side av veien. Det er
absolu ingen ng som lsier at gående/syklende etc vil ta omveien om Øvre Klekkenvei der det allerede
er gang/sykkels , det ser vi av dagens tra kkbilde. Korteste vei l målet er den som brukes – enten man
er myk eller hard tra kant.
Med en økt tra kk må ferdsel for myke tra kanter langs Fløy ngen trygges i form av fortau eller gangs ,
sammenhengende fra skolene i nord og helt frem l krysset med Klekkenveien i sør. En trygg løsning må
også sikre passasje forbi inn/utkjøring ifm nye parkeringsløsninger l det nye nærings- og boligsenteret,
ny busslommeløsning og det idag farlige krysset Fløy ngen/Øvre Klekkenvei.

Oppsummert forventes det at Fløy ngen inkl. veiens alle kryss tra kksikres ihht økt tra kk pga.
utbyggingsplanene slik at beboerne og spesielt mindre barn og skolebarn får en trygg og sikker ferdsel i
Haug. De e ansvaret ligger på utbygger i samarbeid med o entlige etater.

Med hilsen
Siri Thorsen og Jan Erik Aspunvik, Fløy ngen 66

__________________________________________________________________

AVEVA Group plc is registered in England at High Cross, Madingley Road, Cambridge, England CB3 0H B. Number
2937296.



Tuesday, September 11, 2018 at 1:23:30 PM Central European Summer Time

Emne: Klekkenveien 53

Dato: rsdag 11. september 2018 11:36:42 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Stein Asle Løkken

Til: Aina Lian

Kopi: tovloekk@online.no

Hei

Som det ble oppfordret l i informasjonsmøtet på Klækken Hotel, velger vi å sende inn e par merknader
l prosjektet.

Vi bor som en av de nærmeste naboer i Fløy ngen 87, å ønsker selvsagt en oppgradering fasilitetene
hjertelig velkommen.
Vi er inneforstå med at liv og leven fra vår nabo må forventes, og det ser vi på som naturlig da naboen er
områdets nærsenter.
Men de ng vi pr nå ønsker at blir hensynta , er:

Plassering og høyde på bygg.
Om byggningsmassen kommer i den enden av tomten nærmest oss, frykter vi selvsagt for å
føle en vegg foran vår eiendom.
Også u ormingen av varemo aket er interessant, da mye varer leveres dlig om morgenen,
og medfører støy.

Støy.
Plassering og u orming av tekniske anlegg er vik g. Vi har i dag lite problemer med byggets
kjølemaskineri.

Eventuell støy på grunn av plassering her er noe vi frykter, da de e er intense lyder som
kommer gjennom hele døgnet, hele året.
Skal bu kken bli større, blir jo også disse rommene større og trenger desto mer maskineri.
Da bu kk og boliger skal han ven leres, vil også de e være en støykilde som vi frykter av
samme grunn som over.

Overvann.
Pr i dag kommer store deler av overvannet fra tak og parkeringsplass inn i vår hage.

De e forventer vi at e ny byggeprosjekt ivaretar på en annen måte enn dagensløsning.

Med vennlig hilsen

Tove & Stein Asle Løkken
Fløy ngen 87
3514 Hønefoss



Monday, September 17, 2018 at 8:37:08 AM Central European Summer Time

Emne: Merknad ifm utbygging ved Coop i Haugsbygd

Dato: fredag 14. september 2018 14:50:27 sentraleuropeisk sommer d
Fra: Tone Bråtem

Til: Aina Lian

Hei,

Vi s ller oss posi ve l oppgraderingen og utbyggingen av selve området l Haug
senter, gi noen forutsetninger.

Vi er bekymret hva konsekvensene av denne utbyggingen vil ha å si for de tra kale
forholdene i utbyggings den og i perioden e erpå.
Nærsenteret vil føre med seg en betydelig økning i tra kk, og vi er bekymret hva de e
vil ha og si for et allerede farlig tra kkbilde i Fløy ngen og Øvre Klekkenvei.

Vi bor i Sætranggt, og naturlig og korteste vei for oss er å gå/sykle Fløy ngen på vei l
senter/skole/fri dsak viteter. Vi er meget bekymret i forhold l økt tra kk på en vei
som ikke er dimensjonert for tungtransport (40km/t og smal vei uten gangfelt).
Has ghetene i Fløy ngen er per i dag langt over det som er forsvarlig og lla .
Veikrysset Fløy ngen / Øvre Klekkenvei er spesielt uoversik g og farlig for myke
tra kanter, med dårlig oversikt.
Her oppfordrer vi l at det bygges undergang, busstopp y es og gjøres plass l sikker
ferdsel for myke tra kanter.

Vi har en 7 åring som e erhvert skal begynne å gå l skolen , og tenker at det er
skummelt nok som det er i dag med tra kkfarlig vei. Men økt tra kk i
utbyggingsperioden blir det økning av risiko i en allerede farlig skolevei.

Vi ønsker med de e at det blir ta en totalvurdering av det tra kale bildet og ta
hensyn l forbedring av sikkerheten langs veiene og i krysset med gangfelt,
fotgjengerundergang, lavere fartsgrense med ere fartsdumper eller en
"gjennomkjøring forbudt" gjennom Fløy ngen.

Mvh
Tone og Morten Bråten-Ellingsen

Sætranggt 35
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Vår ref.: 2018/2469 

  

Uttalelse til forslag til reguleringsplan 448 Øvre Klekkenvei 53 

  

Det vises til deres interne varsel om oppstart av planarbeid 20.8.2018.     

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

 

Uttalelse 

Kommuneoverlegen, miljørettet helsevern har tilsyn-, råd- og veiledningsansvar i henhold til 

Folkehelseloven kapittel 3 og tilhørende miljørettet helsevernforskrifter. Miljørettet helsevern 

omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på helsen. Disse er fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8.  

 

Kommunen skal arbeide for å fremme folkehelse og bidra til å sikre befolkningen mot 

faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, 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 vurdert miljø- og helsefaktorer som omgivelsene 

kan påføre planområdet og mulige effekter planområdet kan ha på omgivelsene under og etter 

utbygging, og har følgende merknader: 

 

Støy 

Støy er en miljøfaktor som kan virke negativt inn på folks helse. Deler av planlagte område 

ligger i gul støysone og har mellom 55 dBA og 65 dBA fra Øvre Klekkenvei og Fløytingen. 

Planlagte og eksisterende boliger og tilhørende leke- og uteoppholdsområder må skjermes 

mot støynivå utover anbefalte retningslinjer for støy, jf. Retningslinjer for behandling av støy 

i arealplan-leggingen (T-1442/2016). 

 

Trafikksikkerhet  

Klekken butikkeiendom er et sentralt område i Haug og ligger i gangavstand til barnehagen, 

skolen, idrettsanlegg mm. Atkomsten til barnehagen, skolen og tilhørende idrettsanlegg og 

lekeplasser må tilrettelegges med trygg atkomst for myke trafikanter på hele strekningen i 

både utbyggingsperioden og etter ferdigstillelse. 



 

 

Lokal luftforurensning 

God lokal luftkvalitet er en forutsetning for god helse. Vi anbefaler at tett bebygde området 

tilrettelegges med minst mulig utslipp av røykgasser til uteluften, fortrinnsvis gjennom til-

knytning til fjernvarmeanlegg.   

 

Uteoppholdsarealer for boliger 

Boligene må etableres med tilfredsstillende atkomst til uteoppholdsarealer og lekeplasser. 

Felles uteoppholdsarealer må tilrettelegges med gode sol- og skyggeforhold og stilleområder 

og med god tilgjengelighet (universell utforming). 

 

Bygg og anleggsvirksomhet 

Vi forutsetter at bygg- og anleggstrafikken foregår på godt vedlikeholdte veianlegg som tåler 

belastningene fra anleggstrafikk og tyngre kjøretøy. Støy- og støvbelastninger til omgivelsene 

må i anleggsperioden ikke overskride Retningslinjer for behandling av støy i arealplan-

leggingen (T-1442/2016) og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen 

(T-1520/2012), jf. Forskrift om miljørettet helsevern, § 9. 

 

Universell utforming 

Krav om universell utforming må oppfylles på uteområdene, atkomstveier og i boligene. 

Tilrettelegging med god tilgjengelighet for bevegelseshemmede innenfor planlagte området 

anses gjennomførbart. Foreslåtte planområde må videre tilrettelegges for de øvrige fem 

hovedgrupper av funksjonshemmede for å oppnå universell utforming, her nevnes at det ikke 

beplantes med giftige eller allergifremkallende planter. Videre at området etableres med god 

tilgjengeligheten for orienteringshemmede og synshemmede, her nevnes ledelinjer, opp-

merksomhetsfelt, farefelt, håndløpere, rekkverk, markering av trinn m.m.. jf. Strategi for 

universell utforming i Ringerike kommune 2015-2025. 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen støtter forslaget til regulering Haug Nærsenter under forutsetning av at 

butikkområdet, boligene, utearealene, interne veier samt gangatkomst til skoleområdet 

tilrettelegges med god trafikksikkerhet og universell utforming. Bygg- og anleggs-

virksomheten må utføres på en slik måte at det ikke medfører vesentlig helsemessig ulempe 

for omgivelsene.  

 

 

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. 

 

 



Ringerike kommune

Areal og Byplan v/Aasheim

Postboks 123, Sentrum

3502 Hønefoss

07. mai 2018

TILTAK PÅ ØVRE KLEKKENVEI

Jeg viser til samtale den 29 april då. vedr. trafikksituasjonen langs Øvre Klekkenvei. Siden Fløytingen
er «fredet» med mange fartsdumper og Viulsveien og Harahaugveien nærmest er fri for trafikk, blir 6
husstander belastet med all trafikk i Haugsbygd for de mange tusen husstander som etter hvert bor
her. Det er sammenhengende køer av delvis tomme busser; ca 30 i døgnet tur/retur da de snur ved
skolen og Viul. Det er privatbiler tur/retur skoler, barnehage, butikk og øvrig. Pendlertrafikken, vare -
og tungtransport passerer her. Det er umulig å sitte ut e pga støy, bilkøer og forurensing.

Jeg har vært i kontakt med Statens Vegvesen v/Marthe Bøe, Truls Fyrand og Astrup siden i fjor
sommer, men de nekter å komme på befaring fordi vi har gang og sykkelsti. Derfor kan de ikke se
nødvendigheten med tiltak. Det te vil vi ikke akseptere og insisterer på endringer med følgende
forslag:

1. Øvre Klekkenvei blir enveiskjørt.

2. Øvre Klekkenvei blir tidsregulert med tidssoner.

3. Fartsdumper langs Fløytingen fjernes og veien utbedres, slik at noe av trafikkbelastningen
blir ove rført hit. Veien her er dessuten svært oversiktlig.

4. All utbygging i Haugsbygd bør stoppes inntil infrastrukturen er kraftig utbedret.

Jeg forventer tiltak snarest da situasjonen nå er blitt uholdbar. Det er helt URIMELIG at 6 husstander
skal tåle all tra fikkbelastning fra samtlige beboere i bygda mens beboere lang bl.a. Fløytingen blir
spart! Strekningen er også blitt trafikkfarlig!

Jeg imøteser deres snarlige tilbakemelding!

Med vennlig hilsen

Vedlegg: Diverse mailkorrespondanse i saken, bla UP og Br akar.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1859-5   Arkiv: GNR 12/38  

 
 

Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig, gnr/bnr 12/38 

 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

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

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig på eiendom gnr/bnr 12/38, øst for 

Steinsfjorden. Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke er 

oppfylt, og anbefaler at søknaden avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Det ble avholdt et møte 09.04.2019 mellom søker, Gisle Arnesen, advokat Stian 

Hatleberg og byggesaksavdelingen. Søker ønsket veiledning om fremgangsmåte for 

søknad om oppføring av bolig på eiendommen. I tillegg stilte søker og advokat 

spørsmål ved om eiendommen tidligere har blitt benyttet til fritidsbolig, da de mener 

eiendommen tidligere har vært godkjent som bolig.  

 

Advokat Stian Hatleberg har, ved brev mottatt 25.04.2019, argumentert for at 

eiendommen er å anse som en boligeiendom, og ikke en hytteeiendom. Kommunen 

viste til, ved brev datert 06.05.2019, at kommunens vurdering var at eiendommen 

ikke er eller har vært godkjent brukt som boligeiendom. 

 

Kommunen mottok 27.06.2019 søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig på eiendom gnr/bnr 

12/38. Eiendommen er avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsformål) i 

kommuneplanen. 

 



- 

Kommunen etterspurte tilleggsopplysninger i foreløpig svar, datert 09.07.2019. Det 

ble sendt inn tilleggsdokumentasjon 16.10.2019 og 17.10.2019. Kommunen mottok 

17.09.2019 uttalelse fra Statens Vegvesen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan og er avsatt til LNF 

(landbruks-, natur- og friluftsområde) i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. Det er 

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

natur- og friluftsformål, samt gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 

ressursgrunnlag og stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1.  

 

I retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 fremgår det at i husklynger med overvekt 

av boliger, kan det vurderes å tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Videre at 

ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre bolig på eiendom gnr/bnr 12/38. 

 

For å gi dispensasjon er det, i følge plan- og bygningsloven § 19-2 (pbl.), 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. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært til behandling i Ringerike kommune tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

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 

Kommunen mottok 17.09.2019 uttalelse fra Statens Vegvesen. Vegvesenet skriver i 

sitt brev at det ikke vil være behov for ny avkjøringstillatelse i forbindelse med 

søknaden. 

 

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

for behandlingen av denne søknaden. 

 

Det er innhentet uttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken i sammenlignbare 

saker tidligere, hvor de har informert om at en tillatelse er i strid med nasjonale 

føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, og at utbygging bør 

konsentreres til områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring 



- 

 

Alternativ 2 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

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

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at hensynene bak 

kommuneplanen § 10.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene er klart større 

enn ulempene. Det er flere boliger i området sør for eiendom gnr/bnr 12/38, og 

hovedutvalget mener at tiltaket ikke forringer landbrukshensynet. Området vil fortsatt 

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

men etablering av en bolig. Det er positivt at vann og avløp blir koblet til offentlige 

ledninger, og at boligen blir lagt slik at den blir lite synlig blant vegetasjon på 

eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av bolig. Det vil bli 

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

 

Rådmannens vurdering 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre bolig på eiendom gnr/bnr 12/38. I 

retningslinjene til kommuneplanen § 10.1 fremgår det at i husklynger med overvekt 

av boliger, kan det vurderes å tillate bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Videre at 

ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg vurderes spesielt. 

 

Søkers begrunnelse 

I dispensasjonssøknaden argumenterer søker for at eiendommen ble oppgradert til 

bolig på 1970-tallet, og at eiendommen har blitt benyttet til bolig. Videre at området 

eiendommen ligger i, har boliger rundt seg. Søker viser til at bygningen på 

eiendommen er registrert i matrikkelen som fritidsbolig, og mener at dette skyldes 

feilregistrering. Søker skriver videre at det finnes fritidseiendommer i området, men 

at disse tidligere har vært boliger. Eiendommen ligger i enden av et boligområde og 

har en naturlig tilhørighet til boligstrukturen i området i følge søker. I 

dispensasjonssøknaden blir det vist til at det er skole i Åsa, Montesorrieskolen, og at 

det er adkomstvei til eiendommen. I tillegg skriver søker at vann og avløp nå vil bli 

koblet til offentlige ledninger som legges i Åsa. Søker argumenterer også med at det 

vil bli behov for flere boliger som følge av Ringeriksbanen og ny vei. 

 

Søker viser til at han ønsker en bolig plassert midt på tomta, med bordkledning og 

farger som gjør boligen lite synlig blant vegetasjon på eiendommen. Det er sendt inn 

tegninger som viser fasader på planlagt bolig. 

 

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 tiltak i LNF-områder 

- 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. 

 

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, å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder og å sørge for at nye boliger 

etableres i områder avsatt til bolig. Rådmannen har vurdert at tidligere bebyggelse 

på eiendommen er en fritidsbolig. Rådmannen utelukker ikke at det kan ha bodd folk 

på eiendommen i kortere eller lengre perioder, men har ikke klart å finne 

dokumentasjon på at dette var lovlig beboelse. Eiendommen har ikke vært bebodd 

på flere år, og fremstår i dag som en fritidseiendom. Råmannen mener det vil 

medføre økt privatisering å gi tillatelse til dispensasjon for oppføring av bolig. 

Landbruksformålet vil bli forringet ved at det innvilges dispensasjon, og potensielt 

økt konflikt mellom boligbruk og landbruksdrift, særlig øst for eiendommen. På 

nordsiden av eiendommen er det fritidsboliger, og eiendommen vil klart endre 

karakter dersom det gis dispensasjon for oppføring av bolig. Gjeldende 

kommuneplan legger ikke opp til utbygging i området som eiendommen ligger i. Den 

ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med etablert boligområde.  

 



- 

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. 

 

Rådmannen viser til at det kan anses som positivt at det er noen boliger i området, 

og at vann og avløp blir koblet til offentlige ledninger. Dersom HMA kommer fram til 

at boligbygging på eiendommen bør tillates, mener rådmannen at det er positivt 

dersom boligen blir lite synlig blant vegetasjon på eiendommen. Dette er imidlertid 

ikke et argument som kan tillegges særlig vekt ved spørsmålet om det skal gis 

dispensasjon. 

 

Rådmannen vurderer at tillatelse til dispensasjon for oppføring av bolig vil medføre 

en økt privatisering av eiendommen. Søker har vist til at det er skole i Åsa, men 

rådmannen bemerker at det ikke er tilstrekkelig med privat skoletilbud. Barn har 

ingen rett til plass på nærmeste privatskole, og det er det offentlige skoletilbudet 

kommunen må legge til grunn når den vurderer om intrastrukturen tilsier at det bør 

tillates nye boliger. Det er ingen offentlig skole i Åsa, og det er heller ikke noe 

satsningsområde i kommuneplanen. Avstanden til skolen i Åsa er ca. 2,5 km på vei 

uten fortau eller gang-/sykkelsti. Eiendommen er avsatt til LNF-område, og 

eiendommen ligger ikke i et tettsted eller i forbindelse med et etablert boligområde.  

 

Oppføring av bolig på eiendommen vil kunne svekke videre utbygging og styrking av 

tettstedene. Lokalisering av nye boliger bør primært skje i tråd med fastsatt 

utbyggingsmønstre i overordnet plan, der kommunen kan vurdere behovet for 

boliger i en større sammenheng. I Åsa styrer kommuneplanen boligutbyggingen ved 

at områder til framtidige boliger er plassert i nordenden der det er barnehage og 

butikk, i tillegg til nevnte skole. En utstrakt bruk av dispensasjoner for nye boliger, vil 

være uheldig for overordnede strategier for utvikling av tettsteder og 

bosettingsmønster i kommunen. Det vil også kunne undergrave den bolig- og 

tettstedsutviklingen som er fastsatt i kommuneplanen. Kommuneplanen har lagt opp 

til en boligutvikling som skal bidra til å sikre bærekraftige tettsteder med trafikksikre 

skoleveier. I tillegg viser rådmannen til at det er andre ledige tomter som er regulert 

til boligbygging i Åsa, så en dispensasjon i dette tilfellet vil ikke være nødvendig for 

å dekke et behov for boligtomter i Åsa. Dersom det skal tillates boligbygging i slike 

områder, bør det primært gjøres gjennom plan. 

 

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. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for oppføring av bolig, ikke er oppfylt. 



- 

Landbruksformålet vil bli forringet, og eiendommen vil klart endre karakter dersom 

dispensasjonen innvilges. Oppføring av bolig på eiendommen vil medføre en økt 

privatisering av eiendommen og området, og det er ikke i tråd med den utvikling som 

er ønskelig etter kommuneplanen da eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i 

forbindelse med etablert boligområde. Rådmannen mener en godkjenning vil kunne 

gi en negativ presedensvirkning. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes til 

Gisle Arnesen, Haukemyrveien 14, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Bilder 

Uttalelse til oppføring av ny bolig fra Statens Vegvesen 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Søknad om dispensasjon 

E-post 

Skjøte 

Kart 

Nabovarsel 

Svar vedrørende mulig byggesøknad 

Veiledning angående fremgangsmåte om tiltak på eiendom 

E-post 

Utsnitt av kommuneplankart som angir framtidige byggeområder med gul farge i 

nordenden av Steinsfjorden 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund/Elisabeth Skaret Lund 
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse

Statens vegvesen Tollbugata 2 Statens vegvesen

Region sør firmapost - sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap

Postboks 723 Stoa Postboks 702

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081 9815 Vadsø

GISLE ARNESEN

HAUKEMYRVEIEN 1 4

351 2 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Truls Arild Fyrand / 3221 4459 1 9/1 95870 - 3 1 7.09.201 9

FV 285 0 - Uttalelse til oppføring av ny bolig på eiendommen gnr. 1 2 bnr. 38

i Ringerike kommune

Viser til søknad av 20.07.201 9 og senere telefonsamtale.

Det fremgår av søknaden at det søkes om dispensasjon fra LNFR formålet i kommuneplanen

for oppføring av ny bolig på eiendommen. Vi vil i dette tilfelle ikke ha innvendinger om

kommunen finner å gi dispensasjon.

Vi er informert om at eiendommen er til boligformål. Om eksisterende bolig fjernes og

erstattes med ny bolig vil det ikke være behov for ny avkjøringstillatelse. Om antallet

boenheter i ny bolig økes , må det søkes om utvidet bruk av avkjørse len for dette. Det vil

kunne påregnes tillatelse til dette på vanlige vilkår.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders O. T. Hagerup

seksjonsleder Truls Arild Fyrand

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØNEFOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Gisle Arnesen       

Haukemyrveien 14 

 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1859-4 32088/19 GNR 12/38  08.07.2019 

 
Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Gnr/bnr 12/38 

Vi viser til søknad om dispensasjon for å bygge bolig på gnr/bnr 12/38. 

Byggesaksavdelingen har tidligere informert om at vi er negative til bygging av 

enebolig på denne eiendommen. Dersom du likevel ønsker å få søknaden behandlet, 

vil vi legge den fram for politisk behandling. 

 

For å kunne behandle søknaden trenger vi noe mer opplysninger. Vi trenger 

opplysninger om størrelsen på boligen og eventuell garasje. Vi trenger også et 

situasjonskart i bedre opplysning enn det som er i dispensasjonssøknaden, slik at vi 

kan se hva kartet viser. Her må både plassering av bolig og eventuell garasje vises. I 

tillegg trenger vi fasadetegninger eller illustrasjoner av fasader fra alle fire sider. 

Dersom søknaden blir godkjent, og det senere blir gjort vesentlige endringer fra disse 

fasadene, kan dette utløse krav om ny dispensasjonssøknad da dispensasjonen må 

knyttes opp mot et konkret prosjekt. 

 

Siste møte i HMA før valget er 19. august. På grunn av skrivefrister til dette møtet, 

trenger vi tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om senest 1. august dersom saken 

skal behandles på dette møtet.  

 

Vi vil også opplyse om at dersom det gis dispensasjon, kan det likevel ikke gis 

byggetillatelse før vi har dokumentasjon på at eiendommen har avkjøringstillatelse 

fra fylkesvegen. Dette må avklares med Statens Vegvesen. Til informasjon har 

Statens Vegvesen en digital løsning for å søke om avkjøringstillatelse på sine 

nettsider. Den finnes under fanen «trafikk» og deretter «langs vegen» på deres 

hjemmesider.  

 

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 
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Hønefoss 21.06.19
Ringerike Kommune
postnrottakfdrin gerike.kommune.no

SØKNAD OM DI SPENSASJON
Eiendom, gnr. 12, bnr. 38

Haukemyrveien. Åsa

Det søkes dispensasjon fra byggeforbudet i LNF- ornråder vedr
kommuneplanbestemmelsene $ 1 0. I

Avstand til Svartorbekken.

Eiendommen har blitt benyttet til bolig og ble oppgradert til bolig på 1970 tallet.
Hele området er nærmest fult med små kårs- boliger. De fleste byggene er oppført fra 1930-
årene og til 60- 70 tallet. I moderne tid har flere boliger kommet til.
Innenfor vårt område, finner vi i størrelsesorden et 20- talls boliger.
Eiendommen har stått tom i en årrekke og har etter hvert blitt avmerket på kommunens kaft
som fritidsbolig. Dette er da en åpenbar f'eilregistrering.
Bygningsmassen, boligene den gang var enkle småhus. Til forveksling slik mange
fritidsboliger fiamstår i dag.

Nærhet til vassdrag.
Svartor bekken er en avrennings/ dreneringsbekk frajordene ovenfor, F{aukemyra. Der er ikke
noe opprinnelig vassdrag og stiår heller ikke avmerket på tidligere kartrnateriale vi har avbildet
som vassclrag / bekk. Den er tørrlagt når det tørker opp i grunnen. Her finnes ingen helårs
vannføring. Den ligger fbr øvrig slik til at avrenning fra eiendommen ikke meclfØrer noen
avrenning til dreneringsbekken. Avrenningen vil foregå Sør / sørøst. Avrenningsbekken ligger
nord for tomten.

I dag ser den slik ut. Som en liten vann- åre som smyger seg fram blant den skogbevokste
grunden.0,4m bred med vanndybde ca.0.lm.
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Fra vårt tomtehjørne til nærmeste punkt på <bekken>> er det anslagsvis 85m. Den ligger
ca. 10 m lavere en vår tomt.



Skole.
Tidligere Vegård skole er gjenåpnet som Montesorrieskole . Her blomstrer det med 50- 60

elever som går på skolen. Dette er et fullverdig skoletilbud. Skoleveien er den samme som for
andle som bor i Gunnerenga og omegn. Det går buss, og det er fullt mulig å gå til skolen.

Avkjøring fra Åsa-veien og opp til Haukemyrveien.
Eiendommen har væft bebodd og vært i bruk siden den ble skjøtet ut i 1945.

Adkomstveien til eiendommen : Veirett over hovedbølet gnr. I2 brnr. 10, se vedlegg

(skjøte).

Kommunal kloakk til eiendommene.

Eiendommen blir nå tilkoblet både vann og kloakk- løsning.( offentlig)
KUR- anlegget blir sanert.

I området var det ikke uvanlig med ute- doer. Den tiden er nå forbi.

Det er anlbrl en overvekt av hytter i ornrådet. Det finnes lritidseiendommer i otnrådet, som

helt tilhake var boliger.
Denne eienclommen ligger i enden av boligområdet, og er en naturlig ende på boligstrukturen

iområdet..

Lenger opp i Cunnerenga gnr.12l T2ligger et husvære som i dag også benyttes

som fritidsbolig og har blitf registrert som dette. Dette er også åpenbart en feilregistrering.

Omkringli

Tomten er ønskelig bebygd så her.



o E n bol ig p l assert ca. midt på tom ten . Bi l det er i l lu streren de. D en vi l bli kl edd med

bordkl edn i n g og fargesatt som gjø r bol i gen li te syn li g bl an t de stau te f'uru en e og
n åtu ren tom ten .
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Det er helt klart at området er og har væfi hele tiden er boligområde.
Tidens tann og endringer har gjort at noen boliger ble til fritidsboliger som fblge av
endringer i samfunns struktur og familiære årsaker.

Endringer i Ringeriks- samfunnet med ny vei og bane vil bidra med nye region-
borgere som vil øke interessen av å bo på Ringerike. Nye innflyttere, småbamsfamilier
som vil bosette seg landlig og ikke nødvendigvis i tettstedene.

Skole, nytt vann og avløpssystem sørger for, og er noen av de fundamentaie
funksjonene fnr et bærekraftig lokatsamfunn i startfasen.

Området er situert ca. 6 km til det nye tettstedet Sundvolden og ca. 8 km til Hønefoss
by.

Med hilsen

sle Anresen

Vedlegg:

Kvittering nabovarsler

Kopi av vegrett.
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Fra: G isle Arnesen <post@ ringerike-gjestegaa rd. no>
Sendt: torsdag 27. juni 2019 08:53
Til: Kristine Grønlund <Kristine. Gronlund@ringerike.komm une.no>
Emne: Disp. sgknad L2/38

Hei, oversender dispensasjon søknad vedrørende grn. L2. brnr. 3g.

Mvh

Gisle Arnesen
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Nabovarsel
sendes lil berørle naboer og gienboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles. pbl $ 21-3

Tit

Terje Jansen

Gunnerengveienl0

351 2 Hønefoss

Som eier/fester åv:
Gnr. I anr

10
I Festenr I Ssksjonsnr

12
Eiendommens adresse

Tiltak på eiendommen:
Gnt. I Bnr. ! Feslenr. I sekslonsnr.

12 38
Eiendommens adresse

Haukemyrveien
Poslnt I Poststed

Hønefosss51 2
Kommune

Ringerike
Eiorllester

Gisle Arnesen

Det varsles hewed om

X l--l Ant"oo

Bruksandring

Annet

l-l rnctins av tasade J-l nioins

bortfesleMidlertidig bygning, konstruksion eller ånlegg

SkilVreklame
av matrikkelenhet

lnnhegning mot veg

Antennesystem

Nybvgg

Påbygg/tilbygg

1 Setter

X
Vedlegg nr
B-Plan-.og,by.gningsloven f_l Kommunale vedtekter

mad lorsKflner t j Vegloven[]Arealplaner

Arealdel av kommuneplan

plankrys

Navn plan

nabovargletBeskriv nretmere

Vedlegg nr

o-

Dispansjonssøknad LN F område. Gjelder erstatningsbolig

vedrørende nabovarsel rettes til

Gisle Arnesen

9083591 1

MobilTelelonE-post
nd

Søknaden kan ses på hiemmeside:
(ikke

Kontåklperson, navn

Gisle Arnesen

for ev.
ervarsel sendt.2rnnen etteruker dette alskalmerknader mottattvæfeEventuelle

merknader innkomnesammen skal sendemed søknadsøker/tiltakshaver

Merknader sendes til

PostadresseNavn

E-postPoltnr. I Poststed

I KKE
relexånlNr, fra - tilGruppeBeskrivglse av vedlegg

TIB 1 -Dispensas.ionssøknad/vedtak

TIo 2Situasjonsplan nETegninger snitt, tasade n
3

oAndre vedlegg

Underskrlft
søkerUnderskriftDåtoSted

Asa



Nabovarsel
sendes til berørle naboer og gjonboere
Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser ieiendommen varsles, pbl S 21-3

{nabo/gjenboeD

Gisle Arnesen

: H*ttWrA wx{(W rå-a, /q-
351 2 Hønefoss

Som eier/fEster av:
Gnr Bnr Festenr.

12 105
Eiendommens adresse
Haukemyrveien I

Nullstill

OIREK'ORATE'
FOR EYG6WALITåT

Tiltak eiendommen:

I Festenr- I Seksionsnr
12

Gnr- I bnt

38
adresse

Haukemyrveien
Postnr.

351 2
I Poststed

Hønefoss

Ringerike
Kofrmune

Gisle Arnesen
Eierlfester

Det varsles herved om

X Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Anlennesystem

l-l Riuins

Annet

I Bruksendring
Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg

eller bortieste
av matrikkelenhet

Nybygg

Påbygg/lilbygg

Anlegg

SkilVreklame

{oelter

Plan- og bygningsloven |----t
med forskrifter I I I Areatptaner l-l VegtovenKommunåle vedtekter

B_
nr.

x
kryss for gjeldende plan

Arealdel av kommuneplan
Navn på plån '-r \
Beskriv nærmere hva nabovarslet

Vedlegg nf,

o-

Dispansjonssøknad LN F område. Gjelder erstatningsbolig

vedrørende nabovarsel rettes til

Gisle Arnesen
Kontaktperson, navn

Gisle Arnesen
E-post

no 9083591 1

Mobil

Soknaden kan ses
(ikke obligatorisk):

på hjemmeside:

Merknader sendes

for ev.

Eventuelle merknader skal være
søker/iiltakshaver skat

motlatt innen 2 uker etter at
sammen med søknad sende

dette varsel er sendt.
innkomne merknader

Nåvn

Postnr. I Poststed E-post

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - 1;l

DispensasjonssøknacUvedtak B 1 - l-t
Siluasjonsplan D z_ n
Tegninger snitt, lasade E a TI
Andre vedlegg o TI
Underskrift
Sted Dato

Asa
ansvarlig søker eller tiltakshave.

Gientas
Gisle

med blokkbokstaver
Arnesen



Nabovarsel
sendes til berøilo naboer og gienboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl S 21-3

Til (nabolgienboer)

Johan Olsen

å ".:rai 6'" 9t1 1oV g t f}dt

1 350 Lommedalen

5l

Som eierllester av:
Gnr.

12
I Bnr.

55
I Festenr I sekslonsnr,

Eiendomm6ns adrgsse

Haukemyrveien

med

N ullstill

DIRfKTORATEI
IOR BYCGKVAUlEI

Tiltak eiendommen:

Gnr. Festenr

12 38
Eisndommens adtesse

Haukemyrveien
Postnr.

351 2
I Poststed

Hønefoss
Kommune

Ringerike
Eie/lester

Gisle Arnesen

Det varsles herved om

X Endring av fasåde

lnnhegning mot veg

Antennesystem

[-_l Hiuino

Eruksendring

Annet
bortleste Midlerlidig bygning, konstruks;on eller anlegg

av malrikkelenhet

Nvbvgg

Påbyggnilbygg

Anlegg

Skilvreklame

lqetter
V6dl6gg nn

B_Plan-. og,by.gningsloven n Kommunale vedtekter
med torsKrlner L-J I Areatplaner Vegloven

planSetl kryss

Arealdel av kommuneplan

Navn på plan

Beskrlv nærmere hva nabovatslet

Vedlegg nr

a-

Dispansjonssøknad LN F område. Gjelder ersiatningsbolig

vedrørende nabovarsel rettes til

Gisle Arnesen
Forstaklliltakshaver

9083591 1

MobilTelefonE-post
no

Kontaktperson, navn

Gisle Arnesen

Søknaden kan ses på hjemmeside:

{ikke obligatorisk):

i3r ev.
ervarsel sendt.2 rnnen ker u aletter detteskalmerknader mottaltv€ereEventuelle

merknaderinnkomnesøknad sendemedskalsøker/tiltakshaver sammen

Merknader sendes tll

Postadresse

E-postPostnr. Poststed

lkke
relevanlNr. Ira - tilGruppsBeskrivelse av vedlegg

TIBDispensasjonssøknadlvedtak

T-tDSituasjonsplan nETegninger snitt, lasade naAndre vedlegg

underskritt

1 6"zrlrt Underskrift ansvarlig søker ellgr tittakshavey( / //U l K,Asa

Dato 2
Gjentas

Giqlp Arn Asen



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA       

Hvervenmoveien 49 

 

3511 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1859-2 20703/19 GNR 12/38 10162/353049/STH/STH 06.05.2019 

 
Svar vedrørende mulig byggesøknad 

Gnr/bnr 12/38 

Viser til deres brev, datert 25. april 2019.  

Vi har registrert deres synspunkter i saken. Basert på informasjonen vi har i saken på 

dette tidspunktet, er vår vurderingen at eiendommen ikke er eller har vært godkjent 

brukt som boligeiendom. 

For å bygge på eiendommen må det søkes om og innvilges dispensasjon fra 

byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanbestemmelsene § 10.1. Deler av tomta 

ligger nærmere enn 100 meter fra Svartorbekken og fra bekken øst for eiendommen. 

Dersom disse har helårs vannføring kreves det også dispensasjon fra byggeforbudet 

i 100-metersbeltet i kommuneplanbestemmelsene § 11.1. 

Vi anbefaler dere å dele opp søknaden, slik at det bare søkes om dispensasjon i 

første omgang. Siden det er usikkert om en slik dispensasjon vil bli innvilget, så vil 

man unngå å betale gebyr for avslag på selve byggesøknaden dersom 

dispensasjonssøknaden blir avslått.  

For å behandle en dispensasjon, trenger vi en dispensasjonssøknad, kart og 

tegninger som viser hva som skal bygges og dokumentasjon på at naboene er varslet 

om dispensasjonssøknaden. I 2019 er saksbehandlingsgebyret for dispensasjon kr 

8000,-. Dersom dispensasjonssøknaden avslås er minstepris for avslag kr 12 000,-. 

Vi vil antakelig legge dispensasjonssøknaden fram for politisk behandling.  

Dere viser til tiltak på gnr/bnr 12/35 og gnr/bnr 25/18. Disse sakene skiller seg fra 

denne ved at man erstattet godkjent boligbebyggelse med ny boligbebyggelse, og er 

ikke uten videre sammenlignbare. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Gisle Arnesen, Haukemyrveien 14, 3512 HØNEFOSS 

 







Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Til: Ann Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.04.2019 13:55:49 

Emne: VS: GISLE ARNESEN - GNR.12, BNR. 38, RINGERIKE 

Vedlegg: image001.png; Brev til Ringerike kommune 25 4 2019_353339.pdf; image002.jpg 

Hei, 
 
Kan du opprette en ny sak med dette brevet?  
 
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. 
 

Fra: Stian Hatleberg <Hatleberg@Buttingsrud.no>  
Sendt: torsdag 25. april 2019 13:52 
Til: Kristine Grønlund <Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no> 
Emne: GISLE ARNESEN - GNR.12, BNR. 38, RINGERIKE 



 
Hei, 
 
Vedlagt oversendes scannet kopi av mitt brev av i dag.  
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
 
Stian Hatleberg 
Advokat/partner 

 
 
E-mail: hatleberg@buttingsrud.no 
Tel.: +47 917 39 218  
 
   
 
Advokatfirmaet Buttingsrud DA 
Hvervenmoveien 49 
3511 Hønefoss 
E-post:  mail@buttingsrud.no 
Tlf.:   +47 32 18 18 50 
Fax:  +47 32 18 18 51 
 
Denne e-post med vedlegg er kun for angitt adressat. Dokumentene kan inneholde opplysninger som er undergitt taushetsplikt i advokat- - klientforhold. 
Hvis De ikke er rett mottaker av dokumentene, er enhver bruk, kopiering eller videreformidling av dokumentene ikke tillatt. Skulle De, tross våre rutiner 
med sikte på å hindre feilmeldinger, være urett mottaker av dokumentene, ber vi om beskjed på telefon 32 18 18 50. På forhånd takk. 
 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/3993-31   Arkiv: GNR 255/60  

 

 

Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 
 

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket punkt 5 fattet i politisk sak 

69/19. 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA) behandlet i møte 19.08.2019 søknad om 

dispensasjon for diverse tiltak som var oppført uten nødvendige dispensasjoner fra 

byggeforbudet i LNF-områder og i 100-metersbeltet. Søker har klaget på punkt 5 i vedtaket 

fra 19.08.2019: «Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 

for å beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2.» 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. 

 

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. 

 

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. 

Byggesaksavdelingen 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 

dannet grunnlaget for HMA sin behandling 19.08.2019. Det ble fattet følgende 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. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det er klaget på HMA sitt vedtak punkt 5, hvor det ble gitt avslag på å beholde tilbygget til 

båthuset. Klager begrunner i hovedsak klagen med at han vil få enorme problemer med å lagre 

alt som er i tilbygget andre steder. Klager viser også til at han også må rive andre bygningr på 

eiendommen, og at annekset som brukes til lagring er fullt med andre ting som utemøbler, 

madrasser etc., og at det ikke er plass til å lagre utstyret fra tilbygget til båthuset i andre 

bygninger. Klagen inkluderer også en liste over utstyr som klager oppbevarer i tilbygget.  

 

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  

Et enkeltvedtak kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klager er søker, og part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er sendt kommunen innenfor 

klagefristen. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

Saken ble behandlet i HMA 19.08.2019. Vedtaket som ble fattet da, er referert ovenfor under 

«Innledning/bakgrunn» 

 

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.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

i forbindelse med denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

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

nye opplysninger, og endrer vedtaket punkt 5 fattet i delegert/politisk sak 69/19. 

2. Søknaden om dispensasjon for tilbygg til båthus innvilges. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener at å ta klagen til følge vil være en sak av prinsipiell karakter, fordi den 

omfatter bygging som ikke er regulert av retningslinjene for dispensasjoner i strandsonen. Det 

vil kunne bli vist til saken av andre med personlige lagerbehov i 100-metersbeltet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført saken nye momenter som tilsier at HMA sitt 

opprinnelige vedtak bør endres, og anbefaler HMA at klagen avslås, og sendes videre til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Klagen er primært begrunnet i at klager ønsker lagringsplass til en del utstyr. Rådmannen 

forstår det som at utstyret primært dekker behovet for lagring på hytteeeindommen (gnr/bnr 

255/25) og delvis for båthuseiendommen (gnr/bnr 255/60). 

 

Rådmannen viser til at retningslinjene for dispensasjonssaker på hytteeiendommer i 100-

metersbeltet, er at det kan tillates inntil 50 m2 BRA(bruksareal) hytte og inntil 10 m2 BRA 

uthus. 

 

Båthuset på gnr/bnr 255/60 er godkjent med 45,8 m2 BYA(bebygd areal). På hytteeiendommen 

er det godkjent hytte med 45,5 m2 BYA, et uthus på 19,2 m2 BYA, en lekestue på 5 m2 BYA 

og en utedo/dusjbod på 8 m2 BYA.  

 

Rådmannen viser til at båthuset har lagerarealer i bakre del. På hytteeiendommen er det 

godkjent bygninger med større arealer enn retningslinjene i kommuneplanen åpner for. Dette 



- 

ble gjort på bakgrunn av en konkret vurdering, hvor blant annet riving av en lovlig platting nær 

vannet og områdets karakter spilte inn.  

 

Rådmannen mener at avveiingen HMA gjorde i den forrige søknadsbehandlingen var riktig, og 

kan ikke se at klagen har tilført saken nye opplysninger som tilsier at opprinnelig vedtak bør 

endres. Klagers ønske om plass til å lagre diverse utstyr var kjent ved den opprinnelige 

behandlingen 19.08.2019, og rådmannen viser til at dette ikke kan veie tyngre enn hensynet til 

å hindre fremtredende bebyggelse i strandsonen. Mengden utstyr klager velger å lagre på 

fritidseiendommen sin, må tilpasses tilgjengelige lagerarealer, og er ikke en grunn for å gi 

dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. 

 

Rådmannen anbefaler HMA at klagen avslås, og at saken sendes Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart nr. 1 

E-post vedrørende klage 

Bilder.pdf 

Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for diverse tiltak 

Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

Dispensasjon for diverse tiltak 

Tilbakemeldingsdokumentasjon med bilder 

Tilbakemelding - videre saksgang 

Tilbakemelding etter brev av 28.09.18 

Situasjonsplan m/forklaring 

Oppsummering etter befaring 

Bilde  - 0270 

Bilde - 2044 

Bilde - 2059 

Bilde - 1993 

Bilde - 1987 

Bilder 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 



- 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fra: Sverre Nordbø [Sverre@tankmanagement.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 03.09.2019 13:41:19 

Emne: Saksnr. 17/3993-24 Løpenr. 36947/19 Arkivkode GNR 255/60 

Vedlegg: STank219090313350.pdf 

Klagen vedrører søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å beholde tilbygget til båthuset som jeg mottok 
den 23.8.2019 . 
 
Jeg ber kommunen om å endre denne beslutningen da det vil skape enorme problemer å lagre alt i tilbygget andre steder. 
I tilbygget som er på ca. 8m2 har jeg følgende: 
 
Sementmikser 
Kapp og gjære sag 
Bordsirkelsag 
Gressklipper (Bensin) 
Motorsag 
Kantklipper 2 stk 
Hageredskap som spader, rakker, etc. 
Hekk sag 
Vedkløver 
Luftkompressor med ledning 
Løv blåser 
Høytrykspyler  
Vannslange 
 
Jeg kan ramse opp mye mere utstyr som jeg må fjerne fra tilbygget om jeg må rive den. 
 
Jeg må også rive verktøyboden samt vedboden. Plattingen nærmest vannet har jeg allerede fjernet. Verktøyet fra verktøyboden vil bli lagret i det 
lille rommet i båthuset når jeg har gjort det så er det ikke mere plass igjen i det lille rommet i båthuset. 
Annekset som jeg bruker til lagring er fullt med andre ting som utemøbler, madrasser etc. Det er ikke mulig å lagre dette utstyret andre plasser 
en ute i det fri. 



Jeg ber Dere om at tilbygget for stå som det er. Samtidig sender jeg bilde over båthuset som Deres representant tok ved inspeksjon av 
eiendommen. Som dere kan se så er ikke tilbygget  synlig fra vannet og ingen av naboene har innvendinger mot tilbygget. 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen  

Sverre Nordbø 
Ridevn 34A, 
1361 Østerås 
____________________________________ 
 Office: +47 23 03 64 61  Fax: +47 23 03 64 70 
 Direct: +47 23 03 64 62  Mobile: +47 982 98 031 
 sverre@tankmanagement.no 
 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Sverre Nordbø  

Rideveien 34 A 

 

1361 ØSTERÅS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3993-24 36947/19 GNR 255/60  23.08.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for diverse tiltak 

Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 19.08.2019 sak 69/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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. 

 

Dette til orientering. 

 

Saksbehandlingsgebyr: På grunn av lang saksbehandlingstid tas det ikke gebyr for 

behandlingen av disse dispensasjonssøknadene. 

 

 

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 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Lars Nordby c/o Sverre Nordbø       

Rideveien 34 A 

 

1361 ØSTERÅS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3993-23 36804/19 GNR 255/60  22.08.2019 

 
Forhåndsvarsel - pålegg om retting 

Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

Vi viser til eget brev med melding om politisk vedtak. Her ble det gitt avslag på 

dispensasjonssøknadene for vedboden, verktøyboden og tilbygget til båthuset. Det 

ble gitt dispensasjon for utedo/dusjbod og lekestue, på vilkår om at gammel utedo og 

plattingen ved vannet fjernes. Plattingen ved vannet er lovlig, det betyr at dere kan 

velge å beholde denne, men da må utedo/dusjbod og lekestue fjernes i stedet for. 

 

Anledning til å uttale seg: 

Før pålegg gis eller tvangsmulkt vedtas, har dere anledning til å uttale dere, jf. pbl. § 

32.2. Vi setter frist for uttalelse til 1. oktober 2019. Basert på deres eventuelle 

tilbakemelding, vil kommunen vurdere hvordan saken skal følges opp videre. 

 

Forhåndsvarsel om pålegg: 

Vi varsler at vi vil vurdere å gi pålegg om fjerning av vedbod, verktøybod, tilbygget til 

båthuset og plattingen ved vannet, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5 første ledd. Dersom vi 

mottar dokumentasjon på at bygningene er fjernet innen 1. oktober 2019, vil vi ikke 

lenger ha grunnlag for å gi pålegg om fjerning. 

 

Forhåndsvarsel om tvangsmulkt: 

Vi varsler om at vi vil vurdere å ilegge tvangsmulkt samtidig som vedtak om pålegg. 

Tvangsmulkten vil i dette tilfellet løpe fra det tidspunktet som blir satt som frist for 

fjerning av bygningene i pålegget, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5 første ledd. 

 

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 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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.  

 



- 

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 



- 

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 



- 

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 
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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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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



























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/763-22   Arkiv: GNR 266/3  

 

 

Klage - avslag på søknad om fradeling Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 
 

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 70/19. 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 19.08.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3. Søker klaget på avslaget 08.09.2019. Rådmannen kan 

ikke se at klagen inneholder vesentlig nye opplysninger, og anbefaler at klagen ikke tas til følge 

og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA fattet følgende vedtak i møte 19.08.2019: 

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. 

 

Søker har klaget på dette vedtaket. Klagen er i hovedsak begrunnet i følgende: 

- Saken er feil fremstilt av byggesakskontoret. 

- Flere lignende saker har fått tillatelse til fradeling, og avslag er forskjellsbehandling. 

- Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun. 

- Avstand til offentlig vei er ikke relevant for saken. 

- Det er feil at kommunen bruker avslaget fra 2012 som et argument for å avslå 

søknaden. 

- Søknaden er ikke realitetsbehandlet. 

- HMA sin behandling var for dårlig. 



- 

- Saken er svært spesiell og vil på ingen måte skape presedens. 

- Bygninger kan rives og atkomsten kan flyttes for å opprettholde større avstand til den 

øvrige gårdsbebyggelsen. 

- Et småbruk av denne størrelsen har på ingen måte behov for en kårbolig når det drives 

med tradisjonell korndrift. 

- Et avslag kan føre til at motivasjonen og innsatsen for driften av gården reduseres. 

 

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  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på dispensasjonssøknaden er et enkeltvedtak, og 

Myhre er søker, og dermed part i saken. 

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klager har klaget innenfor klagefristen. 

 

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. 

 

Dispensasjonssøknaden for fradelingen det nå er klaget på ble lagt fram for politisk behandling 

i møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019. Hovedutvalget fattet 

følgende 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. 

 

Rådmannens begrunnelse for dette vedtaket gikk i hovedsak ut på følgende: 

Fylkesmannen har uttalt seg negativt til å gi dispensasjon, og ber kommunen ta hensyn til 

tilgangen til offentlig og privat service, kollektivtrafikk og trygg skoleveg, samt boligutvikling i 

tråd med kommuneplanen. I tillegg viste Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et 

tettsted eller i forbindelse med et etablert boligområde, og at det kan oppstå konflikter knyttet 
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til støy, støv og lukt med boliger som blir liggende tett på produksjonsarealer i landbruket. 

Fylkesmannen ba også kommunen om å ta hensyn til samordnet areal- og transportplanlegging. 

 

Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er ikke oppfylt. Hovedboligen er å anse som et 

driftsmiddel, og en fradeling vil dermed føre til en forringelse av ressursgrunnlaget for 

eiendommen. Driftsmessig er det ønskelig med 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. Det er heller ikke uvanlig 

med konflikter mellom landbrukseiendommer og boligeiendommer som blir liggende tett på 

hverandre, noe som gjør det til en driftsmessig ulempe å gi fradelingstillatelse. Videre vil man 

få nye eiendomsgrenser inne på tunet, noe som kan virke negativt og førende ved fremtidig 

utvikling av eiendommen.  

 

Vilkårene i pbl. § 19-2 for dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 5.11 er 

ikke oppfylt. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er blant annet å ivareta 

landbruket, og man ønsker derfor å unngå oppstykking av landbrukseiendommer. En fradeling 

vil føre til en ny, fritt omsettelig eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og inne på 

en landbrukseiendom. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 

tilsidesatt. Hensynet bak forbudet mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å ta vare på 

eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele de opp. En fradeling i dette 

tilfellet vil føre til at landbrukseiendommen deles opp, og hensynet bak forbudet i § 5.11 vil 

dermed bli vesentlig tilsidesatt. Landbrukseiendommen vil også miste noe av 

inntektsgrunnlaget ved at våningshus og kårbolig blir fradelt på hver sin eiendom. Vilkårene for 

dispensasjon fra §§ 10.1 og 5.11 er dermed ikke oppfylt, og søknaden om dispensasjoner fra 

plan- og bygningsloven må dermed avslås.  

 

Økonomiske forhold 

Dersom et vedtak påklages og omgjøres til gunst for en part, skal parten få tilkjent dekning for 

vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, jf. forvaltningsloven § 

36 første ledd. 

 

Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av denne klagen. For øvrig kan ikke 

rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Før den opprinnelige behandlingen i HMA ble søknaden sendt til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse. Fylkesmannen anbefalte at det ikke ble 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 viste Fylkesmannen til at eiendommen ikke ligger i et tettsted eller i forbindelse med et 

etablert boligområde. Det ble 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 ble vist til 

retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 
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1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd. 

2. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanbestemmelsene § 5.11 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 

21-4. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget kan mene at klagen har tilført nye momenter, og derfor ta klagen til følge. 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt, og at 

fradelingen vil være positiv 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 kommuneplanbestemmelsene §§ 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 mener at saken vil ha presendensvirkning for andre saker som gjelder fradeling av 

våningshus i LNF-områder. I tilsvarende saker vil det kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger som tilsier at klagen bør tas til 

følge, og anbefaler HMA å opprettholde avslaget og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo 

og Viken for endelig avgjørelse. Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres 

nærmere. 

 

Sakframstilling 

Klager skriver i klagen at saken er fremstilt feil fra byggesakskontoret. Klager mener at det er 

feil at den eiendommen som søkes fradelt, ligger midt inne på gårdstunet for avgivende 

eiendom, og at den ligger i umiddelbar nærhet til to driftsbygninger. Klager mener at saken er 

fremstilt feil både for Fylkesmannen og for HMA.  

 

Rådmannen viser til at eiendommen det er søkt om fradeling for ville blitt liggende med 

atkomst gjennom gårdstunet til avgivende eiendom, og at avstand fra ny eiendomsgrense til 

nærmeste driftsbygning ville vært cirka 15 meter. Rådmannen mener derfor at saken ikke har 

vært fremstilt feil, og viser for øvrig til at både Fylkesmannen og HMA har hatt tilgang på 

kartgrunnlag som viste omsøkte eiendom. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager mener at et avslag på søknaden om fradeling utgjør usaklig forskjellsbehandling, og 

viser til andre eiendommer som har fått tillatelse til fradeling med formål som bolig. 

Rådmannen viser til sitt tidligere notat, hvor det ble redegjort for eiendommene klager viser til.  
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På generelt grunnlag viser rådmannen til at sakene er behandlet etter kommuneplanen fra 2007. 

Her var forbudet mot fradeling av kårbolig en retningslinje til bestemmelsen om byggeforbud i 

LNF-områder etter § 2.1. Retningslinjene var kun veiledende, og kunne ikke brukes som 

selvstendig begrunnelse for vedtak. I ny kommuneplan, vedtatt 31.01.2019, ble det tatt inn et 

forbud mot fradeling i de juridisk bindende bestemmelsene i § 5.11. Ved vedtakelsen av ny 

kommuneplan 31.01.2019 ble adgangen til å fradele kårbolig strammet kraftig inn, ved at det 

nå er et direkte forbud gjennom kommuneplanbestemmelsene. Dette betyr at saker fra før 

vedtakelsen av ny kommuneplan har begrenset betydning for denne saken. Rådmannen kan 

ikke se at hensynet til likebehandling gjør at klagen må tas til følge. 

 

Realitetsbehandling 

Klager skriver i klagen at søknaden hans ikke har vært realitetsbehandlet. Rådmannen viser her 

til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor det ble vurdert om vilkårene for å gi dispensasjon både 

etter jordloven og etter plan- og bygningsloven var oppfylt. Rådmannen kom til at vilkårene 

ikke var oppfylt, og kom på dette grunnlag til at søknaden måtte avslås. HMA fulgte 

rådmannens forslag til vedtak, og avslo søknaden. Søknaden er dermed realitetsbehandlet. 

 

Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun 

Søker mener at våningshuset som søkes fradelt ikke ligger midt inne på et gårdstun, og viser til 

at bygningen er bygget som en erstatningsbolig i 2010. Søker viser også til et kart som viser at 

bygningen som ble revet etter at det ble bygget erstatningsbolig i 2010, lå nærmere kårboligen 

på eiendommen. 

 

Rådmannen viser til søkers kart, og at ny eiendom ville blitt liggende med atkomst gjennom 

gårdstunet til avgivende eiendom, og med en avstand fra eiendomsgrense til nærmeste 

driftsbygning på cirka 15 meter. Rådmannen mener dermed at det er riktig å si at ny eiendom 

vil bli liggende inne på gårdstunet, noe som også fremgår av søkers kart med forslag til ny 

eiendom. For øvrig viser rådmannen til at det ikke er den eksakte avstanden til nærmeste 

driftsbygning som var avgjørende for at søknaden ble avslått, men at ny eiendom samlet sett 

fremsto som en dårlig løsning. 

 

HMA sin behandling 

Klager stiller seg også kritisk til HMA sin behandling 19.08.2019, og skriver at han mener det 

er uheldig at søknaden hans ble presentert som en omkamp av utvalgsleder. Rådmannen viser 

til at rådmannens opprinnelige saksframlegg gjengir begrunnelsen for vedtaket. Det er dermed 

denne begrunnelsen HMA har lagt til grunn for sitt vedtak, og rådmannen kan ikke se at 

eventuelle uttalelser i møtet gjør at det er begått saksbehandlingsfeil ved behandlingen av 

fradelingen. 

 

Presendensvirkning 

Klager viser til at rådmannen viste til at saken kunne danne presendens for senere saker. Klager 

mener at dette er en svært spesiell sak, og at den på ingen måte vil medføre presedens.  

 

Videre viser søker til at nærmeste driftsbygning kan flyttes, at atkomsten til eiendommen kan 

endres og at eiendomsgrensene kan flyttes slik at eiendommen grenser mot nabo. Disse 

forholdene mener klager at vil føre til at saken ikke danner presedens. 

 

Rådmannen viser til at disse løsningene ikke har vært lansert av søker tidligere, og de har 

dermed ikke vært vurdert ved den opprinnelige søknadsbehandlingen. Uavhengig av dette kan 
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rådmannen uansett ikke se at dette ville endret saken. Søknaden gjelder fradeling av 

våningshus, noe som etter rådmannens syn rammes av forbudet i kommuneplanbestemmelsene 

§ 5.11 om fradeling av kårbolig, da resultatet uansett blir at våningshus og kårbolig blir 

liggende på forskjellige eiendommer. Fradeling vil dermed føre til at det blir en fritt omsettlig 

eiendom på gårdstunet. Eiendommen ligger også i et LNF-område. Rådmannen viser til at det 

etter jordloven er et mål om å verne om arealressursene, og at det etter 

kommuneplanbestemmelsene er et ønske om å unngå fradeling av gårdsbebyggelse. En 

fradeling vil svekke gårdens ressurs grunnlag, da våningshuset regnes som en del av dette. En 

fradeling vil også føre til en ny boligtomt, og etter kommuneplanen er det lagt opp til at nye 

boligtomter skal etableres i områder som er satt av til boligbebyggelse. En tillatelse til fradeling 

i dette tilfellet kan skape stor presedens for andre søknader om fradeling av enten våningshus 

eller kårbolig på en gårdseiendom. Rådmannen ser ikke dette som en ønsket utvikling, og viser 

til forbudet i kommuneplanbestemmelsene § 5.11, som ble vedtatt 31.01.2019. 

 

Manglende behov 

Klager mener at en eiendom på den størrelsen avgivende eiendom har, ikke har behov for noen 

kårbolig når det drives tradisjonell korndrift. Rådmannen viser til at det er en dårlig løsning at 

det gis tillatelse til at eiendommer med et allerede begrenset driftsgrunnlag gis tillatelse til å 

dele fra våningshuset, og dermed miste deler av ressursgrunnlaget for gården. Videre er det 

ønskelig med oppbygging av større driftsenheter, og en fradeling vil her føre til at driftsenheten 

gnr/bnr 266/3 reduseres. Dette vil være i strid med både nasjonale og lokale føringer for 

landbruket. Videre viser rådmannen til at en eventuell fremtidig omlegging av gårdsdriften kan 

føre til endrede behov på gården. 

 

Redusert motivasjon 

Klager skriver at et avslag vil føre til redusert motivasjon og innsats for driften av gården. 

Rådmannen presiserer at kommunen ikke har anledning til å innvilge dispensasjoner 

utelukkende basert på søkers individuelle motivasjoner, og at kommunen må forholde seg til 

gjeldende lovverk. 

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor han har vurdert at vilkårene for 

fradeling etter jordloven § 12 eller dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 

5.11 ikke er oppfylt. Rådmannen kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen 

som endrer denne vurderingen, og anbefaler hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men 

oversende den til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Rune Myhre, Nakkerudgata 48 A, 3533 TYRISTRAND 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Klage på vedtak med saks nr 19/763

Søknaden om deling av eiendom 266/3 begynner å bli ganske komplekst. Jeg mener for det første at
søknaden har blitt feil fremstilt av byggesakskontoret både for uttalelsene fra fylkesmannen, samt for
politisk behandling.

Det har i søknadsprosessen vært e n del dialog mellom søker og byggesakskontoret. Søker har under
denne prosessen bemerket en del feilinformasjon som byggesakskontoret har benyttet seg av, uten
at dette har blitt kommentert i noen form. Dette gjelder f.eks at byggesakskontoret hevder at de n
omsøkte fradelte eiendommen ligger midt inne på gårdstunet for avgivende eiendom, og at den
ligger i umiddelbar nærhet til to driftsbygninger. Søker har redegjort for disse feilaktige påstandene ,
(svarbrev 2) uten at dette er kommentert av bygesakskontor et.

Byggesakskontoret fremlegger dermed saken etter min mening feilaktig for fylkesmannen , og for
politisk behandling. Søker har også påpekt lignende saker som har fått tillatelse til deling, og har i
den forbindelse he v det at det ikke utføres liket for loven. Til og med her argumenterer
byggesakskontoret med at de påpekte tilfellene ikke søker om fradeling midt inne på et gårdstun. (se
kommentar til gnr/bnr 266/22 og 265/35). og a t tilfellene som har fått tillatelse har umiddelbar
nærhet til offentlig v eg, samt at eiendommene som har fått tillatelse ikke lenger har behov for
kårbolig ect.

Til påstanden om midt inne på et gårdstun , har jeg gjort en redegjørelse for dette i svarbrev 2 fra
søker til byggesakskontoret. Byggesakskontorets påstand her er ikk e korrekt. Når det gjelder
nærheten til offentlig veg, så har ikke det vært noe tema i selve prosessen. At det plutselig blir et
argument rett før saksfremlegg for politisk behandling virker noe underlig. For eksempel så er
avstanden fra avskilt eiendom i sak med gnr/bnr 268/11 målt i luftlinje fra senter bygg til avkjøring
felles skogsveg på ca 160 meter. A vstanden ned til offentlig veg er nesten 300 meter målt i luftlinje. I
min sak er den den avstanden 145 meter til offentlig veg . Det faller derfor på s in egen urimelighet at
byggesakskontoret bruker denne avstanden som en forklaring på en tillatelse i noen tilfeller. I tilfelle
under, er avstanden fra offentlig veg dobbelt så lang, samt at det er mange oppsittere som deler
tilkomst veg. Dette være seg gå rdsbruk, bolighus og fritidseiendom . Dette nevnes pga at felles
adkomstveg for evt to separate enheter brukes som negativt argument i min sak. Bildet under viser
NVDB sing registrering av vegtype.



Bildene under viser avstanden t il kryss i begge tilfellene. Husk, avstanden for 268/28 til offentlig veg
er faktisk nesten 300 meter bildet viser avstanden til felles skogsbilveg. For 266 / 3 vises avstanden til
fylkesveg.

Gnr/bnr 268/11 (28) Gnr/bnr 266/3

Så stiller jeg meg også undrede til byggesakskontorets forhold til avstander. I min sak betegner de en
avstand til en driftsbygning som «i u middelbar nærhet til» som er på hele 75 meter, mens i tilefelle
på gnr/ bnr 268/11 betegner de en avstand på bare 4 meter fra låven til avgivers eiendom som « i
utkanten a v » . Se bilder av dette under.

Gnr/bnr 268/11 Gnr/bnr 266/3



Når det gjelder byggesakskontorets svar på gnr/bnr 2 65 / 35 . Her begrunnes det med et det gjaldt
fradeling av kårbolig, som IKKE ligger midt inne på avgivers lanbrukseiendom . Bildet under vise at
avgive r eier rundt denne eiendommen, kun splittet av en veg.

Sak gn r/bnr 252/23. Her har man da valgt å selge dyrket mark, for så å skille ut kårbolig. Altså, i stede
for å begrense dette til to stk eiere, så går man for en løsning med 3 stk eiere. At dette da skal kunne
redusere faren for konfliktforholdene som byggesaks kontoret benytter seg av , er etter mitt syn noe
underlig. Avstanden til landbruket blir da heller ikke noe annerledes selv om man selger jorden til
den 3 eier.

Jeg stiller meg også svært undrende til at søknad fra 2012, og avslag på denne, brukes som et
argument i negativ forstand fra byggesakskontoret i fremlegget til søknad en i 2019. Søknad i 2012
omhandlet parken 39, mens søknad 2019 omhandler parken 41. Søknad om fradeling av parken 41,
har i mange tilfeller i hensyntatt argumentene for avslaget i sø knad fra 2012 . Viser videre til
rundskriv under .



Punkt4.4 sier helt klart at ny søknad skal realitetsbehandles

Her mener jeg at det verken er kort tid siden tidligere sak er avgjort (7år), sakene kan ikke
sammenlignes, og at sak i 2019 ikke er realitetsbehandlet.

Jeg er også svært kritisk til den politiske behandlingen av saken. Dette til dels for feil fremstillin g av
saken fra byggesakskontoret for areal og miljø i Ringerike Kommune . Dette politiske møtet ble
avholdt 19 august 2019. se link. https://www.ring erike.kommune.no/politisk -
kalender/#se:mote/moteid:11594/utvalgid:702

Komit eleder presenterer søknaden som en «omkamp» Dette er etter min mening en svært uheldig
og uriktig fremstilling av saken. Jeg har også fått tilbakemeldinger fra utvalgsmedlemmer at d enne
type fremstilling fort kan danner grunnlag for misforståelser , og at sakens faktum fort blir noe
overskygget.

Som tidligere nevnt gjelder saken nå fradeling av parken 41. S øknad i 2012 omhandlet parken 39.
Byggesakskontoret er veldig klare på at søkn ad i 2012 og søknad 2019 skal vurderes etter gammel og
ny kommuneplan (31.1.2019). Så at fremstillingen fra komiteleder er omkamp fra 2012 er bare en
bekreftelse på komiteleders mangel på kompetanse og at saken ikke er realitetsbehandlet.

Under behandling en av saken i hovedkomiteen, hadde rådmannen kun ett innspill , og det var at han
har redd for at dette saken skulle danne presedens. Dette er en svært spesiell sak som på ingen måte
medføre dette. Om byggesakskontoret hadde ønsket å se på saken positivt. Har jeg følgende
eksempler på løsninger.

• Påstått nærhet til driftsbygning. Den driftsbygningen som er nærmest, har jeg redegjort for i
søknaden kun er et kaldt lager. Denne kan for eksempel flyttes for å opprettholde ønsket
avstand.

• Felles adkomstveg. De t er faktisk mulig å endre adkomsten slik at de påpekte negative
forholdene fjernes.

• Midt inne på en landbrukseiendom. Med å endre noe på forslaget til ny eiendomsgrensen,
kan dette endres til å grense mot naboeiendom, og dermed bli i utkanten.

Her er det mange muligheter til løsninger, som ikke vil kunne danne noe presedens.



Det er også viktig å få frem at 266/3 i dag består av våningshus og kårbolig. Et småbruk i denne
størrelsen har på ingen måte behov for en kårbolig når man driver med tradisjonelt ko rndrift. Om
man skiller ut våningshuset til egen enhet, vil da selvfølgelig kårboligen bli det nye våningshuset.

Det å eie og drive et småbruk på denne størrelsen, tufter utelukkende på interessen for landbruk og
ønske om å bidra med viktige resurser i fo r av mat og forproduksjon. Dette er viktigere en noen gang.
At Ringerike Kommune ikke ønsker å legge til rette for at driften på slike bruk kan videreføres av den
oppvoksende generasjon, synes jeg både er skuffende og trist . B åde i form av verdien dette gi r i form
av avlinger , m en også den manglende interessen for å ivareta de unge i denne kommunen. Vi er
faktisk helt avhengig dem. Det Ringerike Kommune oppnår med sin negativitet i denne saken, kan
fort bli at motivasjonen og innsatsen for driften reduseres , noe som ikke er bra for noen, og stikk i
strid med nasjonale føringer som sier det motsatte.

Jeg mener at denne klagen påpeker så mange feil og mangler, at den må behandles på nytt.



Fra: Rune Myhre [rmyhre2@frisurf.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 08.09.2019 20:03:22 

Emne: klage. saks nr 19/763 

Vedlegg: klage.pdf 

Hei. 
Sender over klage på vedtak. 
 
 
Mvh Rune Myhre.   
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/763-20 36611/19 GNR 266/3  22.08.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Fradeling av eiendom, gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 19.08.2019 sak 465/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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.  

 

Dette til orientering. 

 

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no . Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Gebyr:  

Som informert i foreløpig svar fra kommunen, datert 19.02.2019, tas det gebyrer for 

saksbehandlingen, også i de tilfeller der det blir avslag.  

 

Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven: 

Dispensasjon nr. 1    8000,- 

Dispensasjon nr. 2    4000,- 

Fradeling av ny tomt 11000,- 

Totalt    23000,- 

 

Ved avslagsvedtak etter plan- og bygningsloven tas et gebyr tilsvarende 75 % av 

normalt gebyr. Gebyret for avslag blir dermed 17250,-. 

 

Gebyr for behandling etter jordlova: 



 

 

2 

Behandling etter jordlova 2000,-. 

Det blir sendt ut to fakturaer (til Rune Myhre, tiltakshaver), en for behandling etter 

plan- og bygningsloven og en etter jordlova. 

 

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: 

Saksprotokoll - Søknad om fradeling av eiendom 

Tilleggsopplysninger fra søker 

E-post fra søker 

Tilleggskommentar notat 

Søknad om fradeling av eiendom 

Oversiktskart 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av våningshus 

Forespørsel om uttalelse - Fradeling av eiendom 

Uttalelse 

Historisk bilde 

Tilbakemelding vedrørende søknad om fradeling av eiendom 

Korrigert søknad om fradeling av eiendom 

Søknad-dispensasjon til første søknad 

Situasjonskart med mål 

Tilbakemelding på  "Søknad om fradeling av eiendom" 

Deling av eiendom 

E-post 

Tilbakemelding på foreløpig svar 

Avslag på søknad om fradeling i 2012 

Søknad om deling av eiendom 

Søknad om dispensasjon 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/763-19  Arkiv: GNR 266/3  

 

Sak: 70/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet rådmannens forslag 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». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Bøhns (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Krf og Eskestrand (H)). 
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2.8.2019.

Tilleggsopplysninger etter møte med saksbehandler i sak vedrørende deling av eiendom som skal til
politisk behandling.

Det ble søkt om fradeling av tomt for boligformål på 90 tallet. Avslag

Undertegnende kjøpte så gården. Søkte om fradeling av kårbolig i 2012. Avslag.

Under listes det opp en rekke eiendommer som etter mitt første og andre avslag har fått lov til å dele
opp eiendommer med formål som bolig. Dette har blitt gjort både på delegert myndighet, samt noen
etter politisk behandling.

263/48. Parken 13. Bolighus med tun skilles ut fra landbrukseiendom i 1999. Jorden selges til
naboeiendom.

266/23. Solumveien 162. Eiendom skilles ut fra 266/1 i 2000 for boligformål.

266/22. Kollkinnveien 21. Eiendom skilles ut fra 266/5 i 1996 for boligformål.

265/35. Kolkinnveien 35. Kårbolig skilles ut fra eiendom 265/6 i 20 11 for b oligformål.

268/11. Svenskerudveien 68. Eiendom skilles ut fra 268/11 i 2012 for boligformål.

252/23. Pjåkaveien 140. Kårbolig skilles ut fra 252/2 i 2018 for bol igformål.

Overstående saker er eiendommer som enten har blitt delt opp med eksisterende bygningsmasse,
eller at det er skilt av eiendom for boligbygging. Problemstillingene kommune og fylkesmannen
refererer til, ang nærhet mellom boligformål og landbruk er i så fall like aktuelle i alle tilfellene.
Vil også presisere at bygningsmassen er eksisterende, og boligformålet er der pr i dag, da boligen
leies ut.

Alle overnevnte saker er godkjente etter mitt første avslag på å skille fra tomt første g ang, og s å sent
som i 2018 , så det forventes en likebehandling denne gangen.

Når det gjelder kommuneplanbestemmelsene, så har jeg vanskelig for å forstå at disse skal gjelde
med lik tyngde i alle tilfeller. Her i mitt tilfelle snakker vi om et småbruk uten konses jonsplikt eller
odel eller noe inntektsgrunnlag. I praksis bare en stor eiendom med to stk bolighus på. At min
eiendom skal sidestilles og likebehandlas med store drivverdige landbrukseiendommer med
inntektsgrunnlag og flere tusen mål, mener jeg ikke kan h a vert intensjonen med
kommuneplanbestemmelsene.



Fra: Rune Myhre [rmyhre2@frisurf.no]
Til: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth. Skaret. Lund@ringerike.kommune.no]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi:
Sendt: 04.08.201 9 20:18:37
Emne: opplysninger i søknad om deling av 266-3
Vedlegg: Tilleggsopplysninger i sak vedrørende deling av eiendom som skal til politisk behandling.docx

Hei Elisabeth.
Jeg vil først takke for et saklig, og for min del et oppklarende møte med dere 3 juni.
Nå nærmer det seg for min del en viktig dato. 19 august, da min sak om deling av eiendom 266/3 skal behandles av hovedkomiteen. Under møtet den 3 juni,
avslo dere min påstand om at det er mange landbrukseiendommer i området som har skilt av arealer for boligformål, med at dette var for tiden med
regulering. Jeg har undersøkt litt mer, og laget en liten liste over eiendommer som i senere tid har fått skilt av areal for boligbygging, eller skilt ut
eksisterende bygninger. ( se vedlegg). Dette er saker fra 1996 frem høsten 2018. Saken fra 2018 er veldig lik min, der eksisterende kårbolig ble skilt ut fra
hovedbøle. I den saken ble hovedbøle solgt på det frie marked, i mitt tilfelle er ønske om å beholde dette til mine sønner.

Jeg mener det er svært viktig at det i innstillingen til hovedkomiteen kommer frem fakta som beskrives i vedlegg. Får jeg tilgang på denne innstillingen? Ser
at det ikke ligger noen dokumenter enda under saken.

Mvh Rune Myhre.



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Notat

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
19/763-14 35223/19 GNR 266/3 13.08.2019

Tilleggskommentar til saksframlegg - Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr
266/3 - Stålhovde

Møte i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 19.08.2019.

Ringerike kommune mottok 04.08.2019 tilleggskommentarer fra søker, Rune Myhre.
Han viser til at det ble gitt avslag på søknad om fradeling på 90 -tallet, og at det ble
gitt avslag på søknad om fradeling av kårboligen i 2012. Videre viser søker til en del
eiendommer hvor det er gitt tillatelse til fradeling av eiendom. Han skriver at
eiendommer har blitt delt opp med både eksisterende bygn ingsmasse og for ny
bebyggelse, og at problemstillingene angående nærhet mellom boligformål og
landbruk vil være like aktuelle for disse sakene. Han mener at det bør gis tillatelse til
fradeling av våningshus basert på likebehandlingsprinsippet.

Rådmannen bemerker at eiendom søkes fradelt midt inne på avgivende eiendo m og
i nærheten av to driftsbygninger. Det vil være en fritt omsettelig eiendom. Det er ikke
ønskelig å legge til rette for opprettelse av nye boligeiendommer i
landbruksområder, og en fradeling vil kunne gi grunnlag for framtidige konflikter på
grunn av s likt som støy, støv og lukt. Området er ikke en del av satningsområdene i
kommunen, og det er ikke et etablert boligområde. Det er ikke ønskelig å dele opp
driftsenheten. Det er gitt avslag på søknad om fradeling av kårbolig i 2012. Vilkårene
for å innvilge fradeling etter jordloven er heller ikke oppfylt, da fradeling vil være
negativt med hensyn til vern av arealressurser, drift og landbruket i området.

Felles for alle fradelingssakene søker viser til, er at det er gitt tillatelse til fradeling
før ny kommuneplan, vedtatt 31.01.2019 , og kravene har blitt strengere. Det er nå
strengere fokus på samordnet arealplanlegging, og dermed endrede forutsetninger.
Rådmannen vil i det følgende kort kommentere hver av sakene søker har vist til:

- Gnr/bnr 263/48 Gjaldt fradeling av eiendom i 1999. Ny eiendom ligger rett
ved fylkesvei og ikke midt inne på avgivende landbrukseiendom.

- Gnr/bnr 266/23 Gjaldt fradeling av eiendom i 2000. Ny eiendom ligger
nærme fylkesvei og ikke midt inne på avgivende landbrukseiendom.
Fradelingen ble gjennomført før ny kommuneplan ble vedtatt.

- Gnr/bnr 266/22 Gjaldt fradeling av eiendom i 1996. Ny eiendom ligger rett
ved siden av kommunal vei og ikke mi dt inne på avgivende
landbrukseiendom.

- Gnr/bnr 265/35 Gjaldt fradeling av kårbolig i 2011. Saken gjaldt ikke
fradeling inne på et gårdstun.



- Gnr/bnr 268/11 Gjaldt fradeling av kårbolig i 2012 (nytt gnr/bnr 268/28).
Administrasjonen innstilte negativt, o g hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning godkjente søkn aden. Eiendommen har avkjøring i utkant av
gårdstunet på avgivende eiendom, men ligger ikke som en naturlig del av
gårdstunet.

- Gnr/bnr 252/23 Gjaldt fradeling av kårbolig i 2017. Kommunen var
o pprinnelig negative til søknaden fordi landbrukseiendommen hadde behov
for kårbolig. Søker fradelte dyrka mark som tilleggsareal til naboeiendom.
Dette gjorde at eiendommen ikke lenger hadde behov for kårbolig. Fradelte
eiendom er plassert rett ved kommuna l vei, og ikke midt inne på
landbrukseiendommen slik som i omsøkte sak.

Rådmannen viser til at de ulike sakene må behandles konkret, og at til tross for at
det er gitt tillatelse til fradeling tidligere i andre saker, tilsier ikke det at det bør gis
tillatelse til fradeling i denne saken. Det er vedtatt ny kommuneplan, 31.01.2019, og
det stilles derfor strengere krav. Rådmannen kan ikke se at
likebehandlingsprinsippet gjør seg gjeldende i omsøkte fradeling.

Vedlegg:
- Tilleggsopplysninger, mottatt 04.08.2019

Avdelingsleder: Arne Hellum

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund
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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. 

 



- 

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 
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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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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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Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Postboks 325 

 

1502 MOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/763-9 26087/19 GNR 266/3  06.06.2019 

 

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 

 

Kopi: 

Rune Myhre, Nakkerudgata 48 A, 3533 TYRISTRAND 

 

Vedlegg: 

- Uttalelse 

- Historisk bilde 

- Tilbakemelding vedrørende søknad om fradeling av eiendom 

- Korrigert søknad om fradeling av eiendom 

- Søknad-dispensasjon til første søknad 

- Situasjonskart med mål 

- Tilbakemelding på «Søknad om fradeling av eiendom» 

- Deling av eiendom 



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.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 
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Rune Myhre       

Nakkerudgata 48A 

 

3533 TYRISTRAND 

 
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 
 

 

 

 













S ituasjonskart med mål.



 

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 
19/763-2 8052/19 GNR 266/3  18.02.2019 

 

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.
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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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266/ri

\25
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+s

263/23,

97

I
263/9

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.

(t-<



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1986-34   Arkiv: GNR 318/63  

 
 

Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 
 

Forslag til vedtak: 

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

momenter som tilsier at vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 bør endres 

 

2. Klagen fra Per Bye AS tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 

opprettholdes. 

 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er i delegasjonssak nr: 448/19 datert 14.08.19 gitt tillatelse til bruksendring fra 

forretning til kafé. Eiendommen ligger i et område som på vedtakstidspunktet var 

omfattet av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss sentrum Kvartal 42. I 

reguleringsbestemmelsene § 2 er det oppgitt at bebyggelsen kan nyttes til butikker 

med tilhørende lager og verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, 

lettere industri o.l. samt til boliger. Det ble søkt om og innvilget dispensasjon fra 

regulert formål. I den nylig vedtatte områdereguleringen for Hønefoss sentrum 

omfattes eiendommen av reguleringsbestemmelsene § 5.4 Sentrumsformål. 

Sentrumsformål omfatter blant annet bevertning. Etter dagens regler er altså kafé i 

tråd med reguleringsformålet. 

 

Det har kommet klage fra nabo Per Bye AS. Rådmannen anbefaler å ikke ta klagen 

til følge.  

 

Innledning / bakgrunn 

Søknad om bruksendring fra forretning til kafé ble mottatt 22.07.19, og søknad om 

dispensasjon fra reguleringsformålet «forretning, kontor», ble mottatt 14.08.19. Nabo 

Per Bye AS, gnr/bnr 318/22 hadde merknader til tiltaket. Merknadene omfattet 

privatrettslige forhold som blant annet avfallshåndtering og veirett. Ansvarlig søker 



- 

og hjemmelshaver kommenterte merknadene, og administrasjonen anså derfor 

nabomerknadene som avklart. 

 

Nabo Metodistkirken i Norge opplyser i brev datert 09.08.19 at de ikke mener at 

avfallssortering har vært et problem når det gjelder eksisterende serveringssteder, 

og at det ikke har vært problemer med vond lukt eller insekter. 

 

På søknadstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan 64 Hønefoss 

sentrum Kvartal 42. Eiendommen var regulert til formål forretning, kontor.  

 

I reguleringsbestemmelsene § 2 er det oppgitt at bebyggelsen kan nyttes til butikker 

med tilhørende lager og verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, 

lettere industri o.l. samt til boliger. 

 

I sin søknad om dispensasjon viser ansvarlig søker blant annet til at de forutsetter at 

benevnelsen hoteller, o.l., vil kunne gjelde for restaurantvirksomhet og kafé. Det er 

allerede etablert et stort antall kaféer og serveringssteder i Hønefoss sentrum. I 

samme bygning har det også vært drevet serveringsvirksomhet de siste 30 årene. 

Forretningslokalene er på gateplan med god tilgjengelighet og trinnfri adkomst, og 

med kort vei til offentlig kommunikasjonsmidler.  

 

Formålet med regulert formål forretning, kontor, er å sikre lokaler til 

næringsvirksomhet i Hønefoss sentrum.  

 

Administrasjonen vurderte blant annet søknaden slik i godkjenningen i 

delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19: 

«Da reguleringsplan 64 Hønefoss sentrum ble vedtatt i 1976, var 

serveringsvirksomhet et eget formål, og omfattet da ikke av formål Forretning, 

kontor. I reguleringsbestemmelsene § 2 er det listet opp hva bebyggelsene kan 

nyttes til. Til slutt i oppramsingen står det «og lignende». Dette tyder på at listen ikke 

er uttømmende. Hotell er tillatt ifølge § 2. Et hotell kan ha kafé. Det er etablert 

tilsvarende bedrifter i samme planområde. Fordelene med å gi dispensasjon er at det 

blir utvikling i sentrum. Lokalet blir ikke stående tomt, og virksomheten er en 

publikumsrettet virksomhet.» 

 

Administrasjonen vurderte at hensynene bak regulert formål Forretning, kontor ikke 

ble vesentlig tilsidesatt og at fordelene var klart større enn ulempene, og godkjente 

søknad om bruksendring og dispensasjon. Tillatelsen omfatter ikke uteservering.  

 

Beskrivelse av saken 

Nabo Per Bye AS klaget på godkjenning av bruksendring og dispensasjon 06.09.19. 

Klager mener at avfallshåndtering og eiendom gnr/bnr 318/22 sin veirett er en 

ulempe ved tiltaket som det er gitt dispensasjon for. Ansvarlig søker opplyser at 

avfallshåndteringen vil utføres forskriftsmessig og forsvarlig.  

 

Forholdet til overordnede planer 

På søknadstidspunktet lå eiendommen i et område som ble omfattet av 

reguleringsplan nr. 64 Hønefoss sentrum Kvartal 42, og var avsatt til Forretnings- og 

kontorbebyggelse. I reguleringsbestemmelsene § 2 står det:  



- 

«Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager- og verkstedrom 

nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l. samt til boliger» 

 

Eiendommen omfattes nå av plan 431 Områderegulering Hønefoss, og er avsatt til 

Sentrumsformål. Sentrumsformål innbefatter forretninger, tjenesteyting og 

boligbebyggelse, kontor, hotell/overnatting og bevertning. Men det er 

bestemmelsene på vedtakstidspunktet 14.08.19 som gjelder i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Klager er nabo til eiendom gnr/bnr 318/63 og part i 

saken. 

 

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

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Det er klaget innenfor klagefristen. 

 

Skulle hovedutvalget ta klagen til følge, vil det være klagerett på avslaget. Det vil 

også kunne sendes inn ny søknad for behandling etter den nylig vedtatte 

områdereguleringen for Hønefoss sentrum. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Bruksendring og dispensasjon ble godkjent i delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19. 

 

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. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

 

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

vesentlig nye opplysninger, tar klagen til følge og opphever vedtaket fattet i 

delegasjonssak 448/19 datert 14.08.19 sak 19/1986, jf. fvl. § 33.. 

2. Søknad om dispensasjon avslås.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken ikke berører spørsmål av prinsipiell betydning, da 

klagen gjelder dispensasjon fra en plan som nå er opphevet.  

 

Rådmannens vurdering 



- 

Klager mener at avfallshåndteringen er en ulempe ved tiltaket som det er gitt 

dispensasjon til. Ansvarlig søker opplyser at avfallshåndteringen vil utføres 

forskriftsmessig og forsvarlig. Det er ikke vist plassering av avfallsbeholdere, men 

det kommer fram i følgeskriv fra Espresso House Norge AS, datert 04.07.19, at felles 

avfallshåndtering i bakgården skal benyttes.  Rådmannen legger til grunn at det er 

tilstrekkelig ivaretatt, og at så lenge avfallshåndteringen er forskriftsmessig er det 

ikke en ulempe ved tiltaket. Når tiltaket sammenlignes med virksomheter som er 

tillatt, og allerede holder til i kvartalet, vurderer rådmannen at det ikke er vesentlig 

forskjell på forventet avfallstype og -mengde.  

 

Så langt rådmannen forstår, så vil ikke bruksendringen ha noe å si for veiretten til 

nabo Per Bye AS.  

 

Vedlagt følger et utsnitt av tegnforklaringen for reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum. Den viser at det ikke er angitt servering/bevertning noe sted i sentrum. 

Dette formålet er ikke brukt i denne planen. Slik rådmannen tolker det har nok 

formålet forretning, kontor blitt brukt som sentrumsformål. Rådmannen er av den 

oppfatning at det ikke var meningen å ikke ha serveringssteder i sentrum, og det vil 

derfor ikke være en tilsidesettelse av formålet med reguleringen å gi dispensasjon til 

kafé.  

 

I den nylig vedtatte områdereguleringen for Hønefoss sentrum omfattes 

eiendommen av reguleringsbestemmelsene § 5.4 Sentrumsformål. Sentrumsformål 

omfatter blant annet bevertning. Etter dagens regler er altså kafé i tråd med 

reguleringsformålet. 

 

Fordelene med å innvilge dispensasjonen er blant annet at en kafé vil bidra til 

verdiskapning og arbeidsplasser. I tillegg vil det føre til aktivitet i sentrum, og bidra til 

byutvikling. Kafévirksomhet er en fornuftig utnyttelse av næringslokaler på gateplan i 

sentrum 

 

Konklusjon 

Klagen har ikke tilført saken vesentlig nye opplysninger.  Rådmannen vurdere at 

formålet med reguleringen ikke blir tilsidesatt, og at fordelene er klart større enn 

ulempene. Rådmannen anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ikke å 

ta klagen til følge. 

 

Utskrift sendes 

Roar Jørgensen AS, Hvervenmoen 33, 3511 Hønefoss 

Espresso House Norge AS, postboks 2086 Vika, 0128 Oslo 

Tt Consult AS, Kongens gate 13, 3510 Hønefoss 

Per Bye AS, c/o Jan Petter Lilja Bye, 3512 Hønefoss 

 

Vedlegg 

Tittelfelt og tegnforklaring for reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum 

Reguleringsplankart plan 64-02 Hønefoss sentrum  

Situasjonskart fra søknad om bruksendring 

Oversiktskart 1:8 000 

Oversiktskart 1:2 000 



- 

Søknad om bruksendring 

- Følgeskriv 

- Søknad om bruksendring 

- Nabomerknad 

- Kommentar til nabomerknad 

- Plantegninger 

Tilleggsinformasjon søknad om bruksendring 

- Følgeskriv 

- Nabomerknad 

- Kommentar til nabomerknad 

- Revidert plantegning 

- Bekreftelse fra Espresso House AS 

Brev fra nabo Metodistkirken i Norge 

Søknad om dispensasjon 

Godkjenning av bruksendring 

Klage på godkjenning av bruksendring 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 
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Ringerike Kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Deres ref.: Vår ref.: S454/gst Dato: 2 1 .07.2019

Søknad om bruksendring – Gnr. 318 Bnr. 63 – Storgata 7, Arkaden, Hønefoss
For gårdeier TT Consult AS v/Tor Thomassen og tiltakshaver, Espresso House Norge AS v/Vesna Milkovic,
søker vi om bruksendring av dagens forretningslokale med adgang til kjellerlokale, for å etablere kafedrift
for kjeden Espresso House. Konseptet er basert på at man selger høykvalitets kaffe, te, kalde og varme
drikker, samt enkle bakeri- og matprodukter. Espresso House Norge AS skal ha 4 heltidsansatte og lokalet er
dimensjonert for ca 80 sitteplasser.

Vedlagt følger blankett 5174 – Søknad om tillatelse til tiltak med separate vedlegg samt
gjennomføringsplan med separate erklæringer for ansvar i tiltaket – vedlegg G1 – G8 i søknaden.

Arealdisponering: Ref. Blankett 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
vedlegg A1 i søknaden. Ingen endring på planstatus, tomteareal, grad av utnytting, eller
bygningsopplysninger for matrikkel. Tiltaket utgjør eksisterende forretningsarealer i 1. etasje, BRA 176,8m²
og lagerareal i kjeller, BRA 100,5m². Det vedlegges utsnitt av etasjene, vedlegg E2 og E3 i søknaden.

Tiltaket: Bygget ble oppført i 1985. Krav i reguleringsbestemmelsen var at bygget skulle oppføres i
mur/betong med etasjeskiller i brannfaste materialer. Eiendommen har i tillegg teglstein som utvendig
kledning. Nye installasjoner i forbindelse med bruksendring utføres i henhold til dagens forskrift om tekniske
krav til byggverk. Tiltaket som omsøkes ligger nærmest innkjøring til bakgård med inngang/utgang på
gateplan mot Kong Rings gate se kartutsnitt vedlegg D1 i søknaden. Lokalene vil innredes med en blanding
av myke og harde sittemøbler, planter og en hjemmekoselig atmosfære, vedlegg E4 i søknaden. Smakfullt
uttrykk på konseptet i jordfarger grønt, brunt, beige, nøytralt utrykk i møblering mot Kong Rings gate, ingen
endring fra dagens situasjon mot bakgård. Enkel møblering på fortau i Kong Rings Gate, som vist på
plantegning, vedlegg E4 i søknaden. Konseptet produserer meget lite støy og ingenting utenfor lokalene, ref
uttalelse fra Espresso House Norge AS, vedlegg C5A i søknaden.

Uteområde/parkering: Varelevering vil foregå fra Kong Rings gate. Det kan benyttes parkering i bakgård.
Espresso House Norge AS har ikke leie av parkeringsplass med i sin leieavtale.

Skilt/fasadeplater/belysning:
Det er innsendt separat søknad om plassering av skilt direkte fra Espresso House Norge AS. Det vedlegges
bilde av fasade som viser skiltplassering – vedlegg E1 i søknaden, som også er sendt ut til naboer.
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Arbeidstilsynet: Det er sendt inn separat søknad til Arbeidstilsynet, 06.06.2019, fra Espresso House Norge
AS, der det er redegjort for bedriftens arbeidsmiljøfaktorer og dialog med verneombud. Det er mottatt brev
fra Arbeidstilsynet der det etterspørres tilleggsinformasjon pr. 05.07.2019. Dette er besvart og tegning er
revidert, vedlegg E5 i søknaden, for deres krav mht dagslys på personalrom pr. 09.07.2019. Samtykke fra
Arbeidstilsynet forelå pr, 11.07.2019, rev vedlegg I1 i søknaden.

Brannkonsept: Prosjektering legges i tiltaksklasse 1 grunnet enkle og oversiktlige forhold som ikke påvirker
eksisterende situasjon i nevneverdig grad, både kafe og klesbutikk er plassert i risikoklasse 5, vedlegg F1 og
F1A i søknaden.
Branntegning er ikke revidert for siste endring etter tilbakemelding fra Arbeidstilsynet. Siden endringen ikke
får noen konsekvenser for brannkonseptet vil tegningene revideres ved søknad om ferdigattest.

Konstruksjonssikkerhet: Tiltaket er enkelt og oversiktlig, det lages utsparing i ett hulldekke, dimensjoneres
ny bæring som består av 2 søyler og bjelke i hver ende av utsparingen. Dette vurderes til å kunne bli
behandlet som tiltaksklasse 1 konstruksjonsmessig, ref vedlegg F2 i søknaden.

Universell utforming: Det er trinnfri adkomst til 1. etasje, der hele kafeen og dens fasiliteter har samme
gulvhøyde. Det etableres ny HC-toalett i lokalet, med skjermet adkomst samt spiserom for ansatte.

Nabovarsling: Nabovarsel ble sendt ut 19. juni 2019 vedlegg C1 og C2 i søknaden , i henhold til mottatt
naboliste, vedlegg C3 i søknaden. Vi har mottatt kopi av brev fra Per Bye AS, vedlegg C4 i søknaden, stilet
til Ringerike Kommune, der det bes om utsatt frist for evt merknader, da de mener at nabovarsel mangler
informasjon om omfang av tiltak og dermed ikke har muligheten til å vurdere eventuelle konsekvenser for
gnr. 318/22. Vi har redegjort for etterspurt informasjon pr. brev, vedlegg C5 i søknaden, sendt 6. juli 2019 til
Per Bye AS, der vi har vedlagt informasjon fra Espresso House Norge AS, vedlegg C5A i søknaden,
vedrørende ønsket informasjon. Videre er det vedlagt et skriv fra gårdeier TT Consult AS, vedlegg C5B i
søknaden, som redegjør for avfallshåndtering.

Vi kan ikke se at frist for merknader skal behøve å utvides, da denne bruksendring ikke medfører mere
belastning av avfallshåndteringen, bruk av bakgård, eller har en utvidet åpningstid.

Vi ser frem til en snarlig og positiv behandling av vår søknad om bruksendring.

Med hilsen
Roar Jørgensen AS

Guri S. Thomassen
Ansvarlig søker

Vedlegg: Blankett 5174 Søknad om tillatelse til tiltak med separate vedlegg

Kopi: TT Consult AS, v/Tor Thomassen tor@ttconsult.as
Espresso House Norge As v/Vesna Milkovic, vesna.milkovic@espressohouse.se



Søknad om tillatelse til tiltak
etter plan- og bygningsloven § 20-3, jf. § 20-1

Rammetillatelse
Ett-trinns søknadsbehandling

Oppfylles vilkårene for 3 ukers p — n
saksbehandling,jf. §21 -7 annet ledd? | X| Ja Nei

Søknad om ansvarsrett for ansvarlig søker
Foreligger sentral godkjenning? | X | Ja | | Nei

Hvis nei, vedlegg byggblankett 5159.

Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden, herunder oppretting
eller endring av matrikkelenhet, vil bli registrert i matrikkelen.

OlkEKTORATET
EOk BYGGKVALITET

Berører tiltaket eksisterende
eller fremtidige arbeidsplasser? Kl Ja I l Nel
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?

Hvis ja, skal uttalelse fra fylkeskommunen foreligge før

igangsettelse av tiltaket.

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. 1 Bnr. 1 Festenr. 1 Seksjonsnr.
318 63

Bygningsnr. 1 Bolignr. 1 Kommune
RINGERIKE

Adresse
Storgata 7

Postnr. 1 Poststed
3510 HØNEFOSS

Planlagt
bruk/formål

------ 1 l ------ i l ------- 1 K i 1 Beskriv
| Bolig 1 | Fritidsbolig | | Garasje X 1 Annet: Butikk, Forretningsbygning

B^n.typekode (jf. s. 2)

Tiltakets art
pbl § 20-1

(tiere kryss mulig)

Nye bygg og anlegg Nytt bygg *) | Parkeringsplass *) ~] Anlegg 1 |Veg
Vesentlig terrenginngrep

Endring av bygg
og anlegg

Tilbygg, påbygg, underbygg *) | Fasade

X Konstruksjon | | Reparasjon X | Ombygging 1 1 Anlegg

Endring av bruk X Bruksendring | | Vesentlig endring av tidligere drift

Riving Hele bygg *) | | Deler av bygg *) | | Anlegg

Bygn.tekn. Installasj. “ ) Nyanlegg *) | | Endring | | Reparasjon

Endring av bruks
enhet 1 bolig Oppdeling | | Sammenføyning

Innhegning, skilt Innhegning mot veg | | Reklame, skilt, innretning e.l.

*) Byggblankett 5175 fylles ut og **) Gjelder kun når installasjonen
vedlegges. (Vedlegg gruppe A) Ikke er en del av et større tiltak.

Vedlegg

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.fra - til
Ikke

relevant

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (Byggblankett 5175) A Al - n
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap. 19) B -

Nabovarsling (Kvittering for nabovarseVOpptysninger gitt 1 nabovarsel/nabomerknader/kommentarer til nabomerknader) C ci - c 5* n
Situasjonsplan, avkjørselsplan bygning/eiendom D Dl - n
Tegninger E El - E 5" n
Redegjørelser/kart F Fi - ra n
Søknad om ansvarsrett/gjennomføringsplan G g i - g 8 n
Boligspesifikasjon 1 Matrikkelen H -

Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet 1 -

Andre vedlegg Q -

Erklæring og underskrift

Ansvarlig søker bekrefter at hele tiltaket belegges med ansvar, og dekker kravene i henhold til plan- og bygningsloven.
En er kjent med reglene om straff og sanksjoner 1 pbl kap. 32 og at det kan medføre reaksjoner dersom det gis uriktige opplysninger.

Ansvarlig søker for tiltaket Tiltakshaver

Foretak Org.nr.
ROAR JØRGENSEN AS 979656874

Navn
Espresso House Norge AS

Adresse .
Hvervenmoveien 45 \

Adresse
Cort Adelers gate 16

Postnr. 1 Poststed '~x \ '
3511 HØNEFOSS V

Postnr. 1 Poststed
\0254 OSLO

Kontaktperson /1 Telélgli \^Mobll|eJøfgn )
Guri S. Thomassen / 32179000 \^oXo4561

Eventuelt organisasjonsnummer
>911592770

gsP@roarjorgensen.no / \ \\ V 5, E-post 1 Telefon (dagtid)
jrøwna. milkovic@espressohouse.se 90047756

Dato . 1 Underskrift \ \ Dato. 1 Undefskrift . s

_______ ,

Gjentas med blokkbokstaver '

GURI S. THOMASSEN
_________________________________________________________________________________

Gjentas med blokkbokstaver

VESNA MILKOVIC
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Bygningstypekoder

BOLI G

Dersom bruksarealet til bolig er større enn bruksarealet til annet enn bolig, velges bygningstype kodet Innen hovedgruppen Bolig" (11 1-1 99).
Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

Enebolig Store boligbygg Fritidsbolig
111 Enebolig 141 Stort fritlligende boligbygg på 2 et. 161 Hytter, sommerhus ol. fritidsbygg
112 Enebolig med hybel/sokkelleilighet 142 Stort frittliggende boligbygg på 3 og 4 et. 162 Helårsbolig som benyttes som fritidsbolig
113 Våningshus 143 Stort frittliggende boligbygg på 5 et. eller mer

144 Store sammenbygde boligbygg på 2 et.

163 Våningshus som benyttes som fritidsbolig

Tomannsbolig 145 Store sammenbygde boligbygg på 3 og 4 et. Kole, seterhus og lignende
121 Tomannsbolig, verlikaldelt 146 Store sammenbygde boligbygg på 5 etellermer 171 Seterhus, sel, rorbu og liknende

122 Tomannsbolig, horisonlaWelt

123 Våningshus, tomannsbolig, verlikaldelt Bygning for bofellesskap

172 Skogs- og ulmarkskole, gamme

124 Våningshus tomannsbolig, horisontaldell 151 Bo-og servicesenter Garasje og ulhus til bolig

152 Studenthjem/sludentboliger 181 Garasje, uthus, anneks til bolig
Rekkehus, kjedehus, andre småhus 159 Annen bygning (or bofellesskap ’ 182 Garasje, uthus, anneks til (riUdsbolig

131 Rekkehus

133 Kjede-/atriumhus Annen boligbygnlng

135 Terrassehus 193 Boligbrakker
136 Andre småhus med 3- boliger eller Uere 199 Annen boligbygnlng (sekundærbolig reindrift)

ANN ET

Dersom bruksarealet Ikke omfatter bolig eller bruksarealet til bolig er mindre enn til annet, velges bygningstype kodet innen 'Annet" (211-840) ut fra
hovedgruppen som samlet utgjør det største arealet. Ved valg av bygningstype velges den med størst andel av arealet innen hovedgruppen.

I NDUSTRI OG LAGER Garasje- og hangarbygnlng Idrettsbygnlng
Industribygning 431 Parkeringshus 651 Idrettshall

211 Fabrikkbygning 439 Annen garasjef-hangarbygning* 652 Ishall
212 Verkstedsbygning 653 Svømmehall
214 Bygning for renseanlegg Veg- og traf Ikktllsynsbygning 654 Tribune og idrettsgarderobe
21 6 Bygning for vannforsyning 441 Trafikktilsynsbygnlng ’ 655 Helsestudio
219 Annen indusetrlbygning 449 Annen veg- og billilsynsbygnlng * 659 Annen Idrettsbygning ‘

Energiforsynlngsbygning HOTELL OG RESTAURANT Kulturhus
221 Kraftstasjon (> 15 000 kVA) Hotellbygnlng 661 Kino-/teater-/opera-/konserlbygning

223 Transformatorstasjon (> 10 000 kVA) 511 Hotellbygnlng 662 Samfunnshus, grendehus

229 Annen energiforsyning* 512 Moteilbygrimg 683 Diskotek

519 Annen hotellbygnlng * 669 Annet kulturhus ‘

Lagerbygning

231 Lagerhall Bygning for overnatting Bygning for religiøse aktiviteter

232 Kjøle-og fryselager 521 Hospits, pensjonat 671 Kirke, kapell
233 Silobygning 522 Vandrer/feriehjem 672 Bedehus, menighetshus
239 Annen lagerbygning * 523 Appartement 673 Krematorium/gravkapell/bårehus

524 Camplng/ulleiehytte 674 Synagoge, moske
Fiskeri* og landbruksbygnlng 529 Annen bygning for overnatting * 675 Kloster

241 HuslordyrAandbruk, lager/sto

243 Veksthus Restaurantbygnlng

679 Annen bygning for reiilgløse aktiviteter *

244 Driftsbygning fiske/fangsl/oppdrett 531 Restaurantbygnlng, kafébygning HELSE

245 Naust/redskapshus forliske 532 Senlralkjøkken, kanlinebygnlng Sykehus

248 Annen fiskeri- og fangstbygning 533 Gatekjøkken, kloskbygning 719 Sykehus *

249 Annen landbruksbygning * 539 Annen restaurantbygnlng *

Sykehjem

KONTOR OG FORRETNING KULTUR OG UNDERVISNING 721 Sykehjem

Kontorbygning Skolebygning 722 Bo-og behandlingssenter

311 Kontor- og administrasjonsbygning, rådhus 611 Lekepark 723 Rehabiliteringsinstitusjon, kurbad

312 Bankbygnlng, posthus 612 Barnehage 729 Annet sykehjem*

313 Medlabygning 613 Barneskole

319 Annen kontorbygning * 614 Ungdomsskole Primærhelsebygning

615 Kombinert barne-ungdomsskole 731 Klinikk, legakontoif-senlerf-vaM
Forretnlngsbygnlng 616 Videregående skole 732 Helse-/soslalsenler, helsestasjon

321 Kjøpesenter, varehus

322 Butlkk/forrelningsbygnlng

619 Annen skolebygning * 739 Annen primærhelsebygning *

323 Bensinstasjon Universitets-, høgskole og forsknlngsbygning FENGSEL, BEREDSKAP O.A.

329 Annen forretnlngsbygnlng * 621 Universitet/høgskole m/auditorium, lesesal mv. Fengselsbygnlng

330 Messe- og kongressbygnlng 623 Laboratorlebygning

629 Annen universitets-, høgskole og

819 Fengselsbygnlng*

SAM FERDSEL OG KOMMUNI KASJON forsknlngsbygning * Beredskapsbygnlng
Ekspedlsjonsbygning, terminal 821 Politistasjon

411 Ekspedisjonsbygning, flyterminal, kontrolltårn Museums- og blblloteksbygning 822 Brannstasjon, ambulansestasjon

412 Jernbane-og T-banestasjon 641 Museum, kunstgalleri 823 Fyrstasjon, losstasjon
415 Godsterminal 642 Blbliotek/medialek 824 Stasjon for radarovervåk. av lly-/sklpslrafikk

416 Postterminal 643 ZoologiskTbolanlsk hage (bygning) 825 Tllfluklsrom/bunker

419 Annen ekspedisjon- og terminalbygnlng * 649 Annen museums-Ælblioteksbygning * 829 Annen beredskapsbygnlng *

830 Monument

Telekommunlkasjonsbygnlng

429 Telekommunlkasjonsbygnlng ') eller bygning som har nær tilknytning til/

840 Offentlig toalett

tjener slike bygningar
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Per Bye AS
v/Jan Petter Lilja Bye
Åsaveien 677
3512 Hønefoss 27.06.2019

Ringerike Kommune
Byggesaksavdelingen
Postboks 123
3502 Hønefoss

Viser til nabovarsel vedrørende søknad om bruksendring på eiendommen gnr/bnr 318/63 datert
19. juni 2019 mottatt 26.juni 2019.

Nabovarslet mangler informasjon om omfanget av tiltaket og dermed muligheten for å vurdere
eventuelle konsekvenser for gnr/bnr 318/22

Bruksendringen knyttet til Leiv Vidars virksomhet i 318/63 fikk store økonomiske konsekvenser
for 318/22. 318/22 ble tvunget til gå til retten for å ivareta 318/22 tinglyste rettigheter på 318/63.
318/22s tinglyste veirett over 318/63 er nå rettslig omskipet(tinglyst) til Kong Ringsgate og
eventuell bruk/tiltak som kan komme i konflikt med denne retten må unngås. Andre uheldige
konsekvenser knyttet til tidligere bruksendring var avfallsbehandling. Matavfall ble blandet med
annet avfall i en stor container helt inntil grensen til 318/22 noe som medførte sterk ubehagelig
lukt som tiltrakk seg fluer og andre insekter. ( kan dokumenteres) Avfall ble også regelmessig
plassert inne på 318/22. (kan dokumenteres)

Som tidligere nevnt gir ikke dette nabovarslet nok informasjon til at Per Bye AS kan vurdere
hvorvidt vi vil komme med merknader. Spørsmål om avfallsbehandling, bruk av utearealer, støy,
bruk av bakgård,estetikk og åpningstider mm kan kun vurderes ved fullt innsyn i søknad.

Siden nabovarslet er ufullstendig og vi nå nærmer oss ferietid ber vi om at frist for merknader
utvides. Per Bye AS ber med dette om fullt innsyn i søknad.

Med hilsen
Per Bye AS,

y/ Jan Petter Lilja Bye

Kopi: Roar Jørgensen AS
v/ Guri S Thomassen



Per Bye AS

Åsaveien 667

3512 Hønefoss

Ditt prosjekt - vår kompetanse

Roar Jørgensen AS NO 979 656 874 MVA

Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss

+47 32 17 90 00

www roarjorgensen no

Deres ref Jan Petter Lilja Bye Var ref S454/gst Dato 05.07.2019

Vedr, utsendt nabovarsel pr. 19. juni - Ønske om informasjon.

Viser til mottatt kopi av deres brev av 27. juni 2019, stilet til Ringerike Kommune, der dere
redegjør for manglende informasjon. I nabovarsel står det at evt spørsmål skal rettes til Roar
Jørgensen AS og at evet. merknader skal sendes til Roar Jørgensen AS. Det er derfor undrende at
brevet stiles til Ringerike Kommune.

Siden det kun skal utføres innvendige arbeider er det kun vedlagt bilde av fasade med nytt skilt for

Espresso House i utsendt nabovarsel, vedlegg El som også skal følge med søknaden.

Byggesaksforskriften (SAK 10) sier i kapittel 2 §2-1 Varig og tidsbestemt bruksendring sier, at
tiltak er søknadspliktig dersom byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller tilrettelegges for

annet en det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk. Ringerike Kommune krever en søknad
om bruksendring fra forretning til Kafedrift. Det må derfor redegjøres for branntekniske forhold,

ventilasjon og sanitærforhold. Videre må det også sendes inn søknad om samtykke til

Arbeidstilsynet, der det blant annet skal redegjøres for arbeidsmiljøfaktorer, i samråd med

tillitsvalgt og verneombud. Dette gjelder for alle gårdeiere, der du skal varsle naboer og søke om

bruksendring, når du bygger om til ny virksomhet.

Espresso House Norge AS som skal leie tidligere butikklokale skal ha 4 heltidsansatte og lokalet er

dimensjonert for 85 stående/sittende kunder. Det vedlegges et separat skriv fra Espresso House

Norge AS, vedlegg C5A, som redegjør for sine åpningstider, stenger kl. 19.00 på hverdager og

tidligere i helgen. Videre redegjøres det for deres drift, utearealer og estetikk.

Espresso House Norge AS skal ikke benytte bakgård til annet en avfallshåndtering, som benyttes
etter avtale med gårdeier, se vedlagt redegjørelse fra gårdeier, vedlegg C5B. Gårdeier TT Consult
AS har også kommentert deres kapittel 3 etter å ha mottatt kopi av deres brev.
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Vi kan ikke se at frist for merknader skal behøve å utvides, da denne bruksendring ikke medfører

mere belastning av avfallshåndtering, bruk av bakgård eller har utvidet åpningstid. Søknad vil bli
innsendt ila juli 2019, der denne korrespondansen vedlegges søknaden.

Med hilsen

Roar Jørgensen AS

Guri S. Thomassen

Prosjektleder

Vedlegg: Som nevnt og utlievct over.

Kopi: TT Consult AS, v/Tor Thomassen tor@ttconsult.as
Espresso House Norge As v/Vesna Milkovic, vesna.milkovic@espressohouse.se
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Viser til tilbakmelding på nabovarsel med spørsmål vedrørende driften, åpningstider,
utearealer, støy bruk av bakgård og estetikk ved åpning av Espresso House Hønefoss

Driften: Kaffebar med hovedvekt på varm og kald drikke, lett matservering, salater, yoghurt,
sandwicher, bakst, juice. Ikke alkoholservering. Lokalene vil innredes med en blanding av
myke og harde sittemøbler, planter og en hjemmekoselig atmosfære!

Åpningstider: 0730-1900 på hverdager, lørdag fra 0900-1 700 evt. søndager 11 -17.00.

Utearealer: enkel møblering i kong Ringsgate, ingenting i bakgård
Støy: konseptet produserer meget lite støy og ingenting utenfor lokalene,

Bruk av bakgård: Vi vil benytte felles avfallshåntering etter anvisning av gårdeier, som
plasseres etter anvisning til papp, plast og noe matavfall. EH jobber målrettet mot matsvinn,
blant annet er vi partner i Too good to Go. https://toogoodtogo.no/no dette reduserer
matsvinnet til et minimum. Vi opplever ikke klager på lukt fra noen av våre 50 enheter i
Norge. Ellers ingen annen bruk av bakgård.

Estetikk: Smakfullt uttrykk på konseptet i jordfarger Grønt, brunt, beige, nøytralt utrykk i
møblering mot Kong Rings gate, ingen endring fra dagens situasjon mot bakgård.

Martin Lydersen

Med vennlig hilsen / Best regards

ESPRESSO HOUSE NORGE AS

Cort Adelers gate 16,0254 Oslo
Postboks 2086 Vika,0125 Oslo



TT CON SU LT AS
EI ENDOMSU TVI KLI NG

Kongens gl 13, 3510 Hønefoss - post@ttconsull.cis - Tlf. 32 12 45 00 - Bank 2230.10 38775 - Org. 945 912 634

Roar Jørgensen AS

Atln. Guri S. Thomassen

Hvervenmoveien 33

3511 Hønefoss

Hønefoss, 03.07.2019

Per Bye AS; svar på nabovarsel ifm. søknad om bruksendring i Storgata 7 (seksjon 4), Hønefoss

Vi takker for at dere har oversendt oss kopi av Per Bye AS sitt svar til Ringerike kommune,

vedrørende nabovarsel i forbindelse med søknad om bruksendring for lokaler som skal benyttes av

Espresso House AS i Storgata 7, Hønefoss. I svaret fremkommer enkelte påstander som vi ønsker å

kommentere.

Per Bye AS hevder i sitt svar at nabovarselet er mangelfullt. TTConsult AS besitter ikke nødvendig

kompetanse til å vurdere denne påstanden, men antar at plan- og bygningslovens bestemmelser er

oppfylt ved utsendelse av nabovarslene.

Hva angår Per Bye AS sin bekymring for at bruksendringen skal medføre konflikt rundt dennes vei-/

adkomstrett til/fra Kong Rings gate, så er denne grunnløs. Bruksendringen vil ikke på noe vis berøre

nevnte vei-/adkomstrett. Espresso House AS har ikke leid noen utearealer i Storgata 7, og deres

virksomhet vil kun ha adkomst direkte fra fortau i Kong Rings gate, med unntak av at det etableres

rømningsvei til bakgården i Storgata 7. Denne rømningsveien berører ikke nevnte vei-/adkomstrett.

Per Bye AS hevder videre i sitt svar på nabovarselet at tidligere bruksendring(dvs. Leiv Vidar

Slakterforretning AS) medførte uheldige konsekvenser knyttet til avfallsbehandling. Denne påstanden

kjenner vi oss overhode ikke igjen i. Vi har da heller aldri mottatt noen form for henvendelse, ei

heller klage, fra Per Bye AS knyttet til avfallsordningen i Storgata 7.

Leiv Vidar Slakterforretning AS (LVS), som beklageligvis la ned driften 3.6.2019, hadde eget system og

rutiner for håndtering av matavfall. Dette systemet skal ha oppfylt alle krav i IKT-mat forskriftene.

Matavfallet ble oppbevart i eget kjølerom i LVS lokaler frem til hentedag, hvoretter det ble satt ut i

bakgården i egne matavfallscontainere med lokk. Matavfallet ble deretter avhentet samme dag av

godkjent virksomhet. Øvrig papir-, papp- og restavfall fra eiendommen plasseres i egen container

som hentes og tømmes tre ganger ukentlig av Containerservice Ringerike AS. Det medfører derfor

ikke riktighet når Per Bye AS hevder at matavfallet blandes med annet avfall.
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(Skriv inn tekst]

TT Consult AS har heller aldri mottatt noen form for klage, eller annen henvendelse, fra Per Bye AS

om at avfallshåndteringen skal ha medført ubehagelig lukt og insektsproblemer, og antar derfor at

Per Bye AS sitt svar bare føyer seg inn i rekken av usakelighjeter som stadig fremmes fra dette

firmaets side.

Med vennlig hilsen

Pr. TT Consult AS

Tor Thomassen,

Daglig leder
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Ringerike Kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Deres ref.: Saksnr. 19/1986 - 17 Vår ref.: S454/gst Dato: 0 7 .08 .2019

Søknad om bruksendring – Tilleggsinformasjon - Gnr. 318 Bnr. 63 – Storgata 7,
Arkaden, Hønefoss

Viser til vår søknad av 21.07 2019 samt deres foreløpige svar av 24.07.2019 for ovennevnte
eiendom, der dere ønsker tilleggsopplysninger for å kunne behandle saken. Det stilles spørsmål til
uteservering og flere punkter rundt dette med møblering og plassering.

Det vedlegges svar på dette fra Tiltakshaver Espresso House Norge AS, der det redegjøres for at det
ikke skal etableres noen form for uteservering foran fasaden ut mot Kong Rings gate ref vedlegg F3
som kan tillegges søknaden. Videre vedlegges revidert tegning vedlegg E4 rev B av 01.08.2019
som kan tillegges søknaden, der møblering er fjernet.

Dermed bortfaller deres 3 punkter om ønsket situasjonsplan og avtaler og avklaringer med
kommunens eiendomsavdeling og teknisk forvaltning.

Det vedlegges oppdatert erklæring om ansvarsrett fra Øiseth Montasje AS, vedlegg G7-rev som
kan vedlegges søknaden

Ellers vil vi også meddele at det er søkt om og mottatt serveringsbevilling – ref vedlegg F4 , som
kan tillegges søknaden.

Nabovarsling: Det vises til vedlegg C5 i søknaden der det er redegjort for ønsket informasjon fra
nabo Per Bye AS. Etter dette er det kommet inn en protest på tiltak om bruksendring pr.
14.07.2019, vedlegg C6 som kan tillegges søknaden. Siden vårt kontor har hatt fellesferie og posten
har vært oppbevart hos Posten Norge var ikke dette brevet tilgjengelig da vår søknad ble sendt. Mye
av det som det protesteres mot er opplyst i besvarelsen pr. 05.07.2019. Vedlagt følger svarbrev for
protest av14.07.2019, vedlegg C7 som kan tillegges søknaden.

Vi kan ikke se at naboprotesten kan tas til følge eller kunne stoppe opp behandlingen av dette
tiltaket.
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Vi ser frem til en snarlig behandling av vår søknad om bruksendring.

Med hilsen

Roar Jørgensen AS

Guri S. Thomassen
Ansvarlig søker

Vedlegg: Som uthevet over

Kopi: TT Consult AS, v/Tor Thomassen tor@ttconsult.as
Espresso House Norge As v/Vesna Milkovic, vesna.milkovic@espressohouse.se



Per Bye AS
Åsaveien 677
3512 Hønefoss 14.07.2019

Roar Jørgensen AS
Hvervenmoen 33
3511 Hønefoss

Protest på tiltak om bruksendring i 318/63 - Storgaten 3-7

Viser til deres brev datert 5.juli 2019 vedrørende søknad om bruksendring i Storgaten 3-7
Per Bye AS takker for noe mer utfyllende informasjon. Per Bye AS har fortsatt ikke mottatt
nok informasjon i nabovarsel datert 19.06.2019 og 05.07.2019 til å kunne vurdere tiltakets
konsekvenser for Per Bye AS og Norderhovsgaten 14.

Vi ber med dette igjen om å få tilsendt alle tegninger knyttet til søknaden. Vi vil samtidig
opplyse om at Per Bye AS venter på Ringerike kommunes svar på vår anmodning om
innsyn i søknad om serveringsbevilling. Ringerike kommune har oversendt vår begjæring om
innsyn til serverings-og skjenkebevillingskontoret 14. mai 2019. PB AS har pr. dato ikke
mottatt disse dokumentene.

Vi vil igjen understreke viktigheten av transparens i denne saken spesielt med tanke på de
store konsekvensene det fikk for PB AS ved tiltak knyttet til etablering av Leiv Vidar AS
virksomhet i Storgaten 3-7

Vedrørende følgeskriv fra Espresso House ved Martin Lydersen

Espresso House sier det blir en ‘ ‘ enkel møblering i Kongs Ringsgate, ingenting i bakgård ”

Da det i lokalmedia har blitt vist tegninger som avviker fra Espresso House sin beskrivelse
av bruk av uteareal ber vi om tegninger knyttet til dette. Videre sier Espresso House at

“ vi vil benytte felles avfallssortering etter anvisning fra gårdeier.. ”

Nedenfor vil PB AS kommentere avfallssortering samt noen andre forhold som tas opp av
Tor Thomassen.



Vedrørende følgeskriv fra TT Consult ved Tor Thomassen

Avslutningsvis i sine kommentarer vedrørende nabovarsel hevder Tor Thomassen følgende:

“ TT Consult AS har heller aldri mottatt noen form for klage, eller annen henvendelse, fra Per
Bye AS om at avfallshåndteringen skal ha medført ubehagelig lukt og insektsproblemer, og
antar derfor at Per Bye AS sitt svar bare føyer seg inn i rekken av usakligheter som stadig
fremmes fra dette firmaets side."

Storgaten 3-7 har i en årrekke tatt seg tilrette og marginalisert Norderhovsgaten 14
rettigheter. Ved søknadspliktige tiltak med krav om nabovarsling i Storgaten 3-7, blir
Norderhovsgaten 14 og Per Bye AS ikke varslet. Så sent som i 2015 da Leiv Vidar AS
skulle etablere seg i Storgaten 3-7 fikk det så store konsekvenser at Per Bye AS ble tvunget
til å gå til retten for å sikre den tinglyste kjøre-og gangvei over Storgaten 3-7. Den rettslige
prosessen ble avsluttet ved rettsforlik som stadfestet Norderhovsgaten 14 tinglyste kjøre-og
gangvei over Storgaten 3-7. I disse rettsforhandlingene ble avfallsproblematikk og lukt tatt
opp av Per Bye AS. Tor Thomassen innrømmet at de slet med dette og at disse problemene
skulle løses. At han nå hevder at det ikke har vært klaget på disse forhold er feil. TT Consult
ved Tor Thomassen redegjør grundig for avfallsrutiner og avfallsbehandling knyttet til Leiv
Vidar AS virksomhet i Storgaten 3-7. Per Bye AS antar da at det må være andre leietakere i
Storgaten 3-7 som ikke følger rutiner knyttet til avfallsbehandling. Siden lokalene på
gateplan i Storgaten 3-7 har gått fra å være rene forretningslokaler til lokaler med mat
servering og alle har avfallsløsning i bakgården ber vi om en detaljert plan for håndtering av
avfall.

Per Bye AS ser positivt på at Tor Thomassen forsikrer Per Bye AS om at Espresso House
virksomhet ikke vil berøre vei og adkomstrett.

Tor Thomassen skriver videre

“ og antar derfor at Per Bye AS sitt svar bare føyer seg inn i rekken av usakligheter som
stadig fremmes fra dette firmaets side"

Per Bye AS kan ikke se at det å ivareta egen eiendom og rettigheter er usaklig.

Så lenge Per Bye AS ikke har fått fullt innsyn i saken vil vi protestere på tiltak om
bruksendring i Storgaten 3-7.



Mvh

Kopi: Ringerike kommune
TT. Consult AS
Espresso House Norge AS/v Martin Lydersen
Metodistkirken
Tormod Thomassen



Per Bye AS

Åsaveien 667

3512 Hønefoss

Ditt prosjekt — vår kompetanse

Roar Jørgensen AS NO 979 656 874 MVA

Hvervenmoveien 33, 3511 Hønefoss

J +47 3217 90 00

www. roa rjorg ensen, no

Deres ref Jan Petter Lilja Bye Vår ref S454/gst Dato 07.08.2019

Vedr. Protest på tiltak om bruksendring for etablering av Espresso House.

Viser til deres brev av 14.07.2019. Grunnet ferie, og stengt kontor, er ikke dette besvart tidligere.
Vedlagt følger tegning knyttet til tiltaket, vedlegg E4 revidert 01.08.2019.

Det ønskes innsyn i søknad om serveringsbevilling. Denne er sendt inn via nettbasert side og vi har ingen
kopi av denne som kan sendes deg. Det er kun søkt om serveringsbevilling der det er vedlagt firmaattest samt
ansettelsesavtale for daglig leder. Vedlagt følger kopi av serveringsbevilling av 06.05.2019, vedlegg F4.

Det blir ingen møblering i Kong Rings Gate, ref vedlagte mail fra Espresso House Norge AS pr. 01.08.2019,
vedlegg F3, som også vises på revidert tegning, som nevnt over.

Avfallshåndtering er besvart i tidligere brev fra Gårdeier, samt at det i vedlegg C7B er redegjort for
påstander som er skrevet i protesten fra Per Bye AS.

Videre vedlegges en invitasjon fra Espresso House Norge AS som inviterer til et besøk i en av deres enheter
på Kongsberg, Drammen eller Oslo område, se vedlagte mail av 06.08.2019, vedlegg C7A.

Med dette ansees det at alle spørsmål er besvart, slik at søknad om bruksendring kan behandles.

Med hilsen

Roar Jørgensen AS

Guri S. Thomassen
Prosjektleder

Vedlegg: Som nevnt og uthevet over.

Kopi: TT Consult AS, v/Tor Thomassen tor@ttconsult.as
Espresso House Norge As v/Vesna Milkovic, vesna.milkovic@espressohouse.se

P\S-prosjekt\S454 Storgata 7, Hønefoss\7 - SØK\Espresso House - etabl 201 9\4 Søknad\3 Nabovarsel\02 Koir ut\Svar pa protest fra
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F3
Fra: Vesna Milkovic cvesna. milkovic@espressohouse.se >
Sendt: torsdag 1. august 2019 13:04
Til: Guri Thomassen < gst@roarjorgensen.no >
Emne: SV:S454 VS: Kopi av foreløpig svar - Storgata 7 og naboprotest.

Hei Guri

Her følger revidert tegning, som viser at benker langs fasaden er fjernet.

EspressoHouse kommer ikke til å sette ut noen benker eller etablere noen form for uteservering foran fasaden.

Hilsen,

Vesna Milkovic
Byggsjef EH Norge

Espresso House Norge AS
T:004790047756
Vesna.milkovic@espressohouse.se
Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo
www.espressohouse.se

Jeg har også tatt kontakt med el og bedt de sende over rett dokumentasjon til deg ila dagen.



VJ RI N G E RI KE KOM M U N E
Administrasjon

Espresso House Norge AS
Postboks 2086 Vika

0128 OSLO

Saksnr.
19/1801-8

Løpenr.
20709/19

Arkivkode Deresref. Dato
06.05.2019

MELDI NG OM DELEGERT VEDTAK

Viser til søknad om serveringsbevilling, mottatt 18.04.2019. Saken er behandlet som
saksnummer 11/19 etter delegert myndighet fra Kommunestyret.

Du underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

«Espresso House Norge AS, org.nr. 911 592 770, gis serveringsbevilling for lokaler i
Storgata 7, 3510 Hønefoss. My Wihlborg, f. 17.05.1989 godkjennes som daglig leder for
serveringsbevillingen. Det gis fritak for kravet om stedfortreder for daglig leder av
bevillingen».

Med hilsen

Trude Bredal Steinmo
kommunalsjefHR

Madeleine Brørby Fivelsdal
konsulent

Madeleine.Brorby.FivelsdaI@ringerike.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Postboks 123, 3502 Hønefoss
Tlf: 32 1 1 74 00

postinottak@ringerike.komnuine.no
www. ringerike.kommune.no



CI A
Fra: Lars Kabbe < lars.kabbe@espressohouse.se >
Sendt: tirsdag 6. august 2019 15:46
Til: Vesna Milkovic < vesna.milkovic@espressohouse.se >; Guri Thomassen < gst@roarjorgensen.no >
Emne: SV: S454 Protest fra Per Bye AS - for å svare han jeg trenger litt hjelp!

Hei igjen

Vi inviterer gjerne Per Bye AS med alle sine representanter på kaffe i en av våre enheter på Kongsberg, Drammen
eller i Oslo området for å vise hvordan våre shoper ser ut rent estetisk og hvilke produkter vi vil ha i sortimentet.
Gjerne denne uken eller når det måtte passe.

Mvh Lars Kabbe
Etableringssjef

EspressoHouse Norge AS
Postboks 2086 Vika,0125 Oslo

Besøksadresse: Cort Adelersgate 16, 0254 Oslo

Telefon +47 906 79 423

E-post: lars.kabbe@espressohouse.se
www.espressohouse.com



TTCON SU LT AS
EI ENDOMSU TVI KLI NG

Kongens gt. 13. 3510 l lnnefoss posl@Ucnnsult as Tlf 32 17 45 00 - Bank 2230.10.38775 Org. 945 942 634

Roar Jørgensen AS

Hvervenmoveien 33

3512Hønefoss

Attn. Guri Sætrang Thomassen

Hønefoss, 7.8.2019

Ad; Per Bye AS - Protest på søknad om bruksendring; Gnr 318, Brn. 63

TT Consult AS(TTC) takker for tilsendt kopi av protest fra Per Bye AS, datert 14.7.2019. Protesten

gjelder søknad om bruksendring for lokaler hvor Espresso House Norge ASønsker å etablere drift av

kafé uten alkoholservering/skjenkebevilgning.

Vi ønsker med dette å komme med enkelte kommentarer til protesten fra Per Bye AS:

For det første anfører Per Bye AS at de avventer innsyn i Espresso House Norges søknad om

serveringsbevilgning til Ringerike kommune. Slik søknad er godkjent og tildelt, men dette er et

forhold mellom søker og kommune, som hverken gårdeier eller ansvarlig søker har tilgang til, og

dessuten et forhold som må være bruksendringssøknaden fullstendig uvedkommende.

Dernest påstår Per Bye AS at etableringen av Leiv Vidar Slakterforretning i Storgaten 7 skal ha fått

store konsekvenser for selskapet Dette er totalt ukjente påstander for TTC,og vi legger da også

merke til at det ikke er redegjort i protesten for hva disse konsekvensene skulle bestå i?

Videre påstås det fra Per Byes side at sameierne i Storgaten 7 skal ha tatt seg til rette og

marginalisert Norderhovsgaten 14s rettigheter, samt at det ikke skal være nabovarslet om

søknadspliktige tiltak. Igjen registrerer vi at dette er påstander som ikke er nærmere dokumentert,

og påstanden tilbakevises fullstendig. TTC anfører at innvendig ominnredningsarbeider ikke er

søknadspliktig i hht. Plan og bygningslovens bestemmelser, og dermed heller ikke skal nabovarsles.

Når Per Bye ASrefererer til rettsforlik ang. rett til kjøre- og gangvei over gnr/brn 318/63, så anføres

det fra vår side at Sameiet Arcaden var saksøkt av Per Bye med krav om erstatning på kr. 1,2 mill.,

subsidiert etablering av tunnel med tverrsnitt på 6 x 5 m. gjennom vårt bygg og ut i gågaten, som

erstatning for tap av påstått veirett. Resultatet av rettsprosessen var at sameiet Arcaden, i et forlik,

strakk seg til å gi Per Bye AS adkomstrett over vår etablerte adkomst til bakgården, for å få lagt saken

«død». Når Per Bye AS hevder at avfallsproblematikk og lukt skal ha vært en del av

rettsforhandlingene, så er dette fullstendig usant og en ren løgn. Det faller vel også på sin egen

urimelighet at slikt skulle ha vært et tema i en rettssak som dreide seg om en påstått veirett. For

tonnod@ttconsull.as Mul». 91 I 21 8J4 - paal@tlconsuH as Mob: 414 02 fGO - tor@ltcoiisult.as Mob: 976 97 420



[Skriv inn tekst]

ordens skyld vedlegger vi en kopi av nevnte rettsforlik, hvor påstått avfallsproblematikk ikke nevnes

med et eneste ord.

Når TTC i sitt forrige svar til Per Bye AS hevdet at dette firmaet opptrer usaklig, så er dette en

oppfatning vi fremdeles står inne for. Etter mottak av siste protest fra Per Bye AS, så tilfører vi at

firmaet i tillegg åpenbart opptrer uredelig og farer med løgn.

Vi ber om at Roar Jørgensen AS, som ansvarlig søker for bruksendringen, oppfordrer

byggesakskontoret i Ringerike kommune til å avvise protesten fra Per Bye AS, i det denne er basert

på udokumenterte påstander og direkte løgn.

Med vennlig hilsen

Tor Thomassen,

Daglig leder

Vedlegg: Kopi av rettsbok fra Ringerike tingrett av 4.9.2018
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RI N GERI KE TI NGRETT

RETTSBOK

Den 4. september 2018 kl. 0930 ble hovedforhandling holdt i Ringerike tingrett.
Hønefoss

mot

Saksnr.: 17-146375TVI-RING

Dommer: sorenskriver Marit Nervik

Saken gjelder: Adkomstrett/servitutt over fast eiendom

Per Bye AS Advokat Trygve Staff
v/advokat Petter Sogstad Grannes

Sameiet Arcaden Advokat Harald Heggen Brørby
v/advokatfullmektig Marte Holte Brørby
Advokat Harald Heggen Brørby AS



Del ble inngått slik rettsforlik:

1. Ved skjøte av 16.05. 1 8X7. tinglyst 20.05.1887 med dagboknr. 1 887/900039-2/23
fikk eieren av gnr. 3 1 8 bnr 22 i Ringerike slik veirett over gnr 3 18 bnr. 63:

«Med Handelen følger for Kjøberen (). Bye eller senere Eiere a f den solgte Eiendom
Ret til Kjørevei og Gangvei gjennom mit Gardsrum Gni.No. 1 1 a ud (il Storgaten».

Gang- og kjøreveien over gnr. 318 bnr. 63 bortfaller og slettes som heftelse pa gnr.
318 bnr. 63.

2. Gnr. 318 bnr. 22 tar samtidig tidsubegrenset rett til gang- og kjørevei over gnr. 318
bnr. 63 i Ringerike og ul i Kong Rings gate gjennom eksisterende passasje.

3. Skulle eierne av gnr. 318 bnr. 63 varig slenge den nevnte passasjen for all ferdsel,
bortfaller veiretten for gnr. 318 bnr. 22.

Dersom eier av 318 bnr. 63 i stedet erverver annen adkomst til gardsrommet tar eier av
gnr. 318 bnr. 22 tilsvarende reit.

4. Skulle gnr. 3 1 8 bnr. 22 bruk av veiretten medføre skader pa veien, plikter eier av

gnr. 318 bnr. 22 å erstatte skadene.

5. Veiretten opphører for gnr. 318 bnr. 22 dersom bruken av gnr. 318 bnr. 22 endrer
seg slik al trafikken til og fra unr 318 bnr. 22 medfører belvdeliee ulemper for enr.
318 bnr. 63.

6. Partene bistår i oppfyllelse av sletting av veiretten fra 1887 og tinglysing av detle
forlik oe den nve veirett.

7. Hver av partene dekker egne kostnader.

8. Partene er kjent med al rettsforlik har samme rettsv irkning som rettskraftig dom.

9. Partene frafaller forky nning.



Det ble deretter avsagt slik

KJENNELSE

Partene har inngått rettsforlik og begjært saken hevet. Retten tar begjæringen om heving til

følge. Saken heves.

Retten tar hevningsbegjæringen til følge.

SLUTNIN G

Saken heves

Rettsmotet varte :

04.09.20 1« fra kl 09.30 til kl. 1600
05,09.2018 fra kl. 0900 til kl. 15.45

Retten hevel

-3- 17-146375TVI-RING



SITTPLATSER 84st

GÅSTAREA 130
BAR, DISK, BEREDNING 33

BAKUTRYMMEN 102

TOTAL AREA 265 m2
UTESERVERING AREA

BOOKSHELF WALL MOU
NTEO

2

BORD TRA FLEX 2

CHAIR LEATHER SHINY 12

1 COUCH 1600 BEIGE 2

sa! COUCH 1600 MARIN BLUE 2

EXPO BASKET HIGH H900 2

0 EXPO BASKET LOW H750 1

o EXPO COFFEE BAG 4

EXPO SHELF FLOOR 2

H HIGH CHAIR FOR
CHILDREN 1

O INDUSTRIAL STOOL LOW
700

20

Q MICROWAVE SHELF WIT
H GLASS 2

a RUBIS ARMCHAIR . 6

E SCHOOL CHAIR 12

o SOPTUNNA LONGOPAC 1

o STOOL NOVA 5

O “ TABLE FOR SOFA RAYA 2

r .<110 TABLE H 1200x550x940 3

© TABLE TOP ROUND
STAND 510

3

® TABLE TOP ROUND
STAND 670

12

I.IJI TABLE TOP SQUARE
CONCRETE STAND 670

4

g TABLE TOP SQUARE
STONE STAND 670

5

TABLE TOP SQUARE
WOOD STAND 670

4

WALL SOFA LOW 1550 8



Fra: Vesna Milkovic <vesna. milkovic@espressohouse.se >
Sendt: torsdag 1. august 2019 13:04
Til: Guri Thomassen <gst@roarjorgensen.no >

Emne: SV: S454 VS: Kopi av foreløpig svar - Storgata 7 og naboprotest.

Hei Guri

Her følger revidert tegning, som viser at benker langs fasaden er fjernet.

Espresso House kommer ikke til å sette ut noen benker eller etablere noen form for uteservering foran fasaden.

Hilsen,

Vesna Milkovic
Byggsjef EH Norge

Espresso House Norge AS
T:004790047756
Vesna.milkovic@espressohouse.se
Cort Adelers gate 16, 0254 Oslo

www.espressohouse.se

Jeg har også tatt kontakt med el og bedt de sende over rett dokumentasjon til deg ila dagen.
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RINGERIKE KOfu{MUNE

' g AUG 2019

DokurnentsenteretRoor Jørgensen AS
Hvervenmoen 33
35.l I Hønefoss

Viser til brev dqtert 1 4.07.201 9
Protest på tiltok om bruksendring ov 31 8/63 - Slorgolen 3 -7.

Vi ser ikke of klogen frq Per Bye AS hqr noen innvirkning på vår virksomhet i

Storgoto 3 -7.
For oss er det hyggelig of Espresso House ved Mortin Lydersen kommer inn som
leietoker.

Vi kon heller ikke se of ovfollssortering hor vcert et problem. Vi hor ikke problemer
hverken med vond lukt eller insektsproblemer.

For Hønefoss Melodislkirke

MeToOISTKI RKEN I NoRGE
Hønefoss menighet

jo, **-r 0tt". [su-A
Jorun Askilsrud
Leder i Menighetsrådet

Kopi er sendt til:
Per Bye AS

v/Jon Petter Bye Liljo
Asoveien 677
3512 Hønefoss

Espresso House, Norge
Att: Morlin Lydersen
Cort Adlersgote l6
0254 Oslo

Tormod Thomossen
Slettveien I I b
35.l3 Hønefoss

Metodistkirken i Arcaden
Besøksadr. Storgaten 7 -
Postboks 134 - 3502 Hønefoss

TT Consult
v/Tor Thomossen
Kongensgote l3
3510 Hønefoss

Ringerike Kommune
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

honefoss@metodistkirken. no

www. metodistkirken. no/honefoss

Pastor

Kontor torsdag 14;00-16;00

Dokid:
1 909301 4
(1 9t1986_23)
Tilbakemelding

I
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Ringerike Kommune

Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Deres ref.: 19/1986 - 17 Vår ref.: S454/gst Dato: 13.08 .2019

Søknad om dispensasjon i forbindelse med innsendt søknad om bruksendring –
Gnr. 318 Bnr. 63 – Storgata 7, Arcaden, Hønefoss

For gårdeier TT Consult AS v/Tor Thomassen og tiltakshaver, Espresso House Norge AS v/Vesna Milkovic,
søkes det om dispensasjon etter Plan og bygningsloven § 19-1 i forbindelse med søknad om bruksendring av
dagens forretningslokale med adgang til kjellerlokale, for å etablere kafédrift for kjeden Espresso House.

Det vises til reguleringsplan for kvartal 64-42 Senterområde av 02.07.1979 der regulert formål er
forretnings- og kontorbebyggelse. §2 Bebyggelsen kan nyttes til butikker med tilhørende lager og
verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, lettere industri o.l samt til boliger.

For øvrig vises det til innsendt søknad om bruksendring, der noe krav om dispensasjon ikke fremkommer
Siden §2 i reguleringsbestemmelsene er noe uklart formulert, fremstår det usikkert hvorvidt drift av kafé
omfattes av denne. Vi forutsetter at benevnelse hoteller, o.l. (og lignende) vil kunne gjelde for
restaurantvirksomhet og kafé. Grunnet denne uklare formuleringen søker vi forsikkerhets skyld om
dispensasjon for drift av kafé. Det nevnes for øvrig at det allerede er etablert et stort antall kaféer- og
serveringssteder i Hønefoss sentrum, bl.a. i samme bygning hvor det også har vært drevet
serveringsvirksomhet de siste 30 år.

Positive sider ved bruksendringen
- Etablering av ny virksomhet i tomme forretningslokaler på gateplan.
- Moderne og tidsriktig kafé i hjertet av Hønefoss som vil bidra til et levende sentrum.
- Etterspurt tilbud til publikum
- Alkoholfritt- og barnevennlig serveringstilbud sentral i byen.
- God tilgjengelighet for bevegelseshemmede og trinnfri adkomst fra fortau i Kong Rings Gate.
- Kort vei til offentlig kommunikasjonsmidler
- Nyetablering som vil styrke handelsgrunnlaget i sentrum

Negative sider ved bruksendringen:
- Foruten økt konkurranse for allerede etablerte virksomheter i byen, kan vi ikke se negative sider ved

bruksendringen.
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Nabovarsling: Ved utsendelse av nabovarsler pr 19. juni 2019 ble det ikke varslet om at tiltaket krevde en
dispensasjonssøknad for formål, da vi anså at kafedrift lå innenfor området som er registret for forretnings-
og kontorbebyggelse i sentrum.

Siden nabo, Per Bye AS, har varslet Ringerike Kommune om innsyn i saken, sender vi en kopi av denne
søknaden direkte, slik at han er informert i saken. Ansvarlig søker kan ikke se at naboens interesser blir
tilsidesatt ved denne dispensasjonen.

Vi ser frem til en snarlig og positiv behandling av våre søknader om dispensasjon og bruksendring.

Med hilsen
Roar Jørgensen AS

Guri S. Thomassen
Ansvarlig søker

Kopi: Per Bye AS, Åsaveien 667, 3512 Hønefoss
TT Consult AS, v/Tor Thomassen tor@ttconsult.as
Espresso House Norge As v/Vesna Milkovic, vesna.milkovic@espressohouse.se



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Roar Jørgensen AS          

Hvervenmoveien 33 

 

3511 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 448/19 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1986-29 35729/19 GNR 318/63  14.08.2019 

 

 

Godkjenning - Ettrinns (§ 20-1) - Bruksendring 

Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om bruksendring er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3. 

 

Søknaden om dispensasjon fra regulert formål Forretning, kontor er godkjent, jf. pbl. 

§ 19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

 

1. Uteservering omfattes ikke av denne tillatelsen. 

 

2. 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.  

 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen 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 15 000 1 Kr 15 000,- 

Dispensasjon 8 000 1 Kr   8 000,- 

    

Totalt gebyr å betale  Kr 23 000 ,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Espresso House Norge AS) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Søknad om bruksendring ble mottatt 22.07.19. Foreløpig svar er datert 26.07.19. 

Tilleggsinformasjon ble mottatt 08.08.19. Søknad om dispensasjon ble mottatt 

14.08.19. 

 

Tiltaket: 

Forretningslokale skal bruksendres til kafé. Det skal ikke etableres uteservering. 

Trapp til kjelleretasjen flyttes.  

 

Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 BRA (bruksareal) 

 1. etasje 201,5 m2 

 Kjelleretasje 109,3 m2 

 Totalt 310,8 m² 

 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 

 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:500 18.06.19  

-865-IN-P Plan 1. etasje og 
kjeller 

1:100 09.07.19 01.08.19 

-504-2 Plan kjeller 
eksisterende 

1:00 05.05.15 Mottatt 
22.07.19 

- Fasader Fotoillustrasjon Mottatt 
22.07.19 

 

     

 

Plangrunnlag: 
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Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss 

sentrum Kvartal 42 vedtatt (med ikrafttredelsesdato) 02.02.79. 

Eiendommen er regulert til formål: Forretning, kontor 

 

I reguleringsbestemmelsene § 2 er det oppgitt at bebyggelsen kan nyttes til butikker 

med tilhørende lager og verkstedrom nødvendig for driften, til kontorer, hoteller, 

lettere industri o.l. samt til boliger. 

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra regulert formål Forretning, kontor. 

 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

I sin søknad om dispensasjon viser blant annet ansvarlig søker til at de forutsetter at 

benevnelsen hoteller, o.l., vil kunne gjelde for restaurantvirksomhet og kafé. Det er 

allerede etablert et stort antall kaféer og serveringssteder i Hønefoss sentrum. I 

samme bygning har det også vært drevet serveringsvirksomhet de siste 30 årene. 

Forretningslokalene er på gateplan med god tilgjengelighet og trinnfri adkomst, og 

med kort vei til offentlig kommunikasjonsmidler.   

 

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.  

 

Formålet med regulert formål forretning, kontor, er å sikre næringsvirksomhet i 

Hønefoss sentrum. 

 

Da reguleringsplan 64 Hønefoss sentrum ble vedtatt i 1976, var 

serveringsvirksomhet et eget formål, og omfattes da ikke av formål Forretning, 

kontor. I reguleringsbestemmelsene § 2 er det listet opp hva bebyggelsene kan 

nyttes til. Til slutt i oppramsingen står det «og lignende». Dette tyder på at listen ikke 

er uttømmende. Hotell er tillatt i følge § 2. Et hotell kan ha kafé. Det er etablert 

tilsvarende bedrifter i samme planområde. I den nye områdeplanen for Hønefoss 

sentrum, som er under utarbeidelse, er eiendommen angitt som sentrumsområde. 

Kafé vil være i tråd med formål og bestemmelser i den nye planen, slik det nå ligger 

an.  

 

Vi vurderer at hensynene bak regulert formål Forretning, kontor 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 
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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.  

 

Ulempen er at det gis dispensasjon. 

 

Fordelene med å gi dispensasjon er at det blir utvikling i sentrum. Lokalet blir ikke 

stående tomt, og virksomheten er en publikumsrettet virksomhet. 

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra formål Forretning, kontor, er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nabovarsling: 

Det er gjennomført nabovarsling og registrert merknader fra Per Bye AS. 

Merknadene omfatter privatrettslige forhold som blant annet avfallshåndtering og 

veirett. Dette er forhold som ikke angår saken om bruksendring. Ansvarlig søker og 

hjemmelshaver har kommentert merknadene, og vi anser derfor nabomerknadene 

som avklart. 

 

Naboene er ikke varslet om søknad om dispensasjon. Nabo Per Bye AS, som har 

kommet med merknader, har fått tilsendt kopi av søknad om dispensasjon. Ansvarlig 

søker vurderer, i søknad om dispensasjon, at naboenes interesser ikke blir tilsidesatt 

ved dispensasjonen. I og med at tiltaket ikke er endret fra det som ble nabovarslet, 

finner ikke kommunen grunn til å kreve ytterligere varsling jf. pbl § 21-3 (2).  

 

Plassering: 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 

horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 

 

Radon: 

I deler av Ringerike er det registrert store forekomster av radon. Det skal 

gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke blir 

større enn 200 Bq/m3, med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  

 

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 

21.07.19. (vedlegg G-1).  

 

Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 
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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 for byggesak 

 

Saksbehandler: Karine Kjellberg Granli 

E-post: Karine.Kjellberg.Granli@ringerike.kommune.no 

Telefon: 901 75 263 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Tt Consult AS, Kongens gate 13, 3510 HØNEFOSS 

Espresso House Norge AS, Postboks 2086 Vika, 0128 OSLO 

Per Bye AS, c/o Jan Petter Lilja Bye, 3512 HØNEFOSS 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013. 
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3512 Hønefoss

Dokid:
1 91 06798
(1e/1e86-32)
Uttalelse

6. september 2019

Ringerike kommune

v/ Byggesakskontoret

3510 Hønefoss

Ad Delegasjonssak nr:448119 - Saksnummer 1911986-29 - Godkjenning - Ettrinns ($

20-1) - Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7

I ovennevnte vedtak av 18.08.2019 hevdes det på side 4 under overskriften

Nabovarsling: at " Merknader omfatter privatrettslige forhold som blant annet

avfallshåndtering og veirett" Det medfører ikke riktighet at avfallshåndtering
betraktes som privatrettslig, særlig ikke knyttet til en søknad om bruksendring til

matservering. Drift av matservering innebærer potensielle ulemper for naboer, feks

knyttet til matos, søppel, ol.

Det er allerede registrert uakseptabel håndtering av matavfall på 318/63 ( matavfall

blandet i restavfall m.m.) samt annen utilbørlig bruk av eiendommen som potensielt vil

kunne redusere verdien av vår eiendom. Vedlagt følger dokumentasjon på uakseptabel

og ureglementert avfallshåndtering etter at leietaker Leiv Vidar AS var flyttet ut. (Se

vedlagte bilder og videolinker). Det er også registrert tilfeller av urinering fra brukere av

Storgaten 3-7, noe vi kan forvente vil øke i og med at det er gitt dispensasjon fra

reguleringsplanen til matservering rundt hele bygget.

Merk at i utgangspunktet tillater ikke reguleringsplanen matservering i Storgt 3-7. Det

søkes om både dispensasjon fra reguleringsplan og bruksendring. Dette innebærer

behov for ekstra forsiktighet og grundighet i vurdering av konsekvenser. I og med den

mangelfulle håndtering av spørsmål om avfallshåndtering, er naboenes interesser ikke

ivaretatt i denne søknadsbehandlingen. Vi minner om at det allerede er gitt en rekke

dispensasjoner fra reguleringsplanen hvor Storgaten 3-7 er regulert til kontor/forretning,

til at lokalene kan benyttes til matservering. Det understreker behovet for eksplisitte krav

til avfallshåndtering i henhold til regelverket. Vi kan ikke se at Mattilsynet har vært

konsultert og ber om at en uttalelse om saken innhentes fra Mattilsynettør endelig

vedtak fattes slik at forskrifter knyttet til matbehandling følges.



Vi ber derfor om at Ringerike kommune tar dette med i kravet og forutsetningene til

tillatelsen. Dette mangler per i dag og vi protesterer på dette grunnlag på vedtak

Delegasjonssak nr: 448119.

På bakgrunn av Tor Thomassens tilsvar og påstander om at denne parten farer med

løgn (se brev av 03.07.2019 og senest 07.08.2019), legger vi ved dokumentasjon på

de beskrevne forhold. (se vedlagte bilder og videolinker) I Tor Thomassens

redegjørelse av 03.07.2019 hevdes det

" Øvrig papir-, papp og restavfallfra eiendommen plasseres i egen container som

hentes og tømmes tre ganger ukentlig av Containersevice Ringerike AS"

Per Bye AS kan ikke se at dette medfører riktighet og ber om at dette dokumenteres

25.07.2019 viser ureglementert håndtering av matavfall:

https :/iwww.youtu be. com/watch ?v= i6T l-BvLifc

25.07.2019 viser ureglementert håndtering av matavfall:

https://www.youtu be.com/watch?v=679i$6hcU38

22.07.2018 viser ureglementert håndtering av matavfall.

Matavfall blandes med restavfall i container. Sterk sjenerende lukt som blant annet

tiltrekker seg fluer, insekter m m.

https : l/www. yo u tu be. co mlwatch ?v = 7 R i n a U 84 OfQ

På bakgrunn av den beskrevne mangelfulle saksbehandling klages det herved på

vedtaket.

Med vennlig hilsen

Per

Vedlegg:

3 videolinker og 4 bilder
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1186-8   Arkiv: GNR 179/2  

 

 

Klage på avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 
 

Forslag til vedtak: 

1. HMA kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger og opprettholder 

vedtaket fattet i politisk sak 52/19.  

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

 

 

  

 

Sammendrag 

HMA behandlet sak 52/19 den 01.07.2019, søknad om konsesjon fra Holmetjernskogen AS, 

på erverv av eiendommen Holmetjern skog med gnr 179 bnr 2,3 og 4. Konsesjon ble, etter 

rådmannens anbefaling, ikke gitt. Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin påklager, på vegne av 

Holmetjernskogen AS, Ringerike kommunes avslag på søknad om konsesjon på erverv av gnr 

179 bnr 2,3 og 4 i Ringerike kommune. Klager mener et eierskap av fast eiendom i form av et 

AS vil by på fordeler sammenlignet med tradisjonell eierform, i dette tilfellet personlig 

eierskap. Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i saken, og anbefaler 

derfor at HMA´s vedtak av 01.07.2019 opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i 

Oslo og Viken for videre behandling. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA behandlet i sak 52/19 søknad om konsesjon til Holmetjernskogen AS, for erverv av gnr 

179 bnr 2,3 og 4. Det ble enstemmig avslag på søknaden, i tråd med rådmannens anbefaling.  

Holmetjernskogen AS v/ Kolbjørnsen Cyvin (heretter kalt klager) påklager vedtaket om avslag 

på konsesjonssøknaden. Klager mener rådmannen har satt en for høy terskel for at et AS kan få 

konsesjon på eiendommen. Bakgrunnen for denne oppfatningen er at rådmannen skrev i 

saksframlegget ved forrige gangs behandling: «Rådmannen kan ikke se at det foreligger noen 

åpenbare fordeler ved overføring av skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis 

konsesjon til Holmetjernskogen AS.» Med ordvalget «åpenbare», mener søker at rådmannen 

tolker konsesjonsloven for strengt, siden det ikke står noe der om at en fordel ved å gi 

konsesjon skal være «åpenbar». 

Klager mener videre at ervervet vil gi driftsmessig god løsning for eiendommen. Bakgrunnen 

for dette er at Holmetjernskogen AS eies 100 % av Holmetjern Invest AS, som igjen eies 

71,25 % av Kolbjørn Opsahl Selmer gjennom sitt heleide Selmer Holding AS.  



- 

23,25 % av Holmetjern Invest AS eies av Karl Albrecht Opsahl Selmer gjennom sitt heleide 

Snowy Invest AS. Kolbjørn Opsahl Selmer og Karl Albrecht Opsahl Selmer er sønner av 

dagens eier, Herborg Opsahl Selmer, og er oppvokst på gård i Trondheim.  

5 % av Holmetjern Invest AS eies av advokat Endre Kolbjørnsen, gjennom hans heleide 

selskap Singsaker Eiendom AS. 

Klager mener at AS´ene med sine eiere har betydelig finansielle muligheter til å utføre tiltak på 

eiendommen. 

 

Juridiske forhold  

Regler om konsesjon er hjemlet i Konsesjonsloven, og loven har som formål å regulere og 

kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets 

produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet.  

 

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

er kommet frem til vedkommende part». Klager v/ Kolbjørnsen Cyvin ble underrettet om 

vedtaket 03.07.2019. Klage ble mottatt 19.08.2019. Grunnet ferieavvikling, ser vi at selv om 

klagen rent juridisk kom inn for sent, jfr Forvaltningsloven § 29, velger vi å ta klagen opp til 

behandling. Ringerike kommune gir oppreisning for klagefrist jf. § 31 i forvaltningsloven. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om konsesjon ble behandlet 01.07.2019 i HMA i sak 52/19, og det ble fattet følgende 

vedtak: 

«Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune». 

 

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», jfr 

forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 

  

 

Alternative løsninger 

Hvis HMA ønsker å ta klagen til følge, kan nytt vedtak lyde: 

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken, og opphever 

vedtaket fattet i politisk sak 52/19.   

2. Holmetjernskogen AS gis herved konsesjon for eiendommen 179/2,3 og 4 i Ringerike 

kommune, jf. konsesjonslovens § 9, 3. ledd.   

 

Prinsipielle avklaringer 

Hvis HMA velger å gi konsesjon til Holmetjernskogen AS, vil man med det kunne legge 

føringer for lignende saker i fremtiden. Som klager skriver i sin klage, har AS´ene gode 

økonomiske muligheter for å utføre tiltak på eiendommen, for eksempel bygging av vei fram til 

hytte som ligger på eiendommen. Som regel vil et AS ha bedre økonomisk handlingsrom enn 

en privatperson. Skal man la det komme søker til gode i denne saken, vil det kunne oppfattes 
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som at eierskap av landbrukseiendommer i form av AS er å foretrekke, siden tiltak da i større 

grad kan gjennomføres på en eiendom. 

 

Rådmannens vurdering 

Klager mener rådmannens krav om «åpenbare fordeler» ved konsesjon, er en for streng 

tolkning av regelverket. Ser man på bestemmelsen i Konsesjonslovens § 9, 2. ledd, står det at 

«konsesjon skal i allminnelighet ikke gis dersom det oppstår sameie, eller antallet sameiere 

økes». Skal man følge denne bestemmelsen, er rådmannen av den oppfatning at det må være 

klare fordeler med å gi konsesjon til et AS, som i dette tilfellet igjen er eid av flere AS. 

Rådmannen kan ikke se at det skal gi noen fordeler, annet enn at et aksjeselskap kan ha større 

økonomisk handlingsrom.  

Klager mener at det økonomisk romslige handlingsrommet til et AS er gunstig for å kunne 

gjennomføre tiltak på eiendommen. Rådmannen er kjent med at eiendommen er lagt ut for 

vurdering til frivillig vern. Inngår grunneier avtale om frivillig vern, vil det si at skog og utmark 

blir varig vernet mot en avtalt erstatning. Det vil da ikke være noe behov for betydelige 

investeringer på eiendommens skog eller utmark. 

 

Generelt arbeider kommunen for å redusere eiendommer med flere eierparter, som er i tråd 

med intensjonen i lovverket, da dette erfaringsvis gir lavere aktivitet i driften av eiendommene. 

 

I et AS vil antall eiere kunne variere. Antall eiere av eiendommen vil kunne øke vesentlig med å 

gi konsesjon til et AS fremfor dagenes personlige eneeier. Brødrene Opsahl Selmer er arvinger 

til denne eiendommen, så de kan overta eiendommen via arv/overdragelse dersom de tar over 

eiendommen med personlig eierskap. Det synes derfor unødvendig at eiendommen da skal eies 

av et aksjeselskap med potensielt ubegrenset antall eiere.  

 

Når det gjelder skikkethet til å overta eiendommen, ser ikke rådmannen spesielle mangler for 

brødrene Opsahl Selmer eller advokat Endre Kolbjørnsen som sådan, men det er eierformen og 

søkers ønske om å gå fra dagens personlige eneeierskap til eierskap gjennom et AS, rådmannen 

ikke anser som fornuftig.  

 

Et av hovedhensynene i konsesjonsloven er at det er fysiske personer som skal eie og drive og 

selv bo på landbrukseiendommer. Det som er utfordrende med en eierform som AS er at et AS 

i sin helhet kan selges videre til andre personer og at konsesjonsregelverket settes til side. 

Dette fordi kommunen da ikke har anledning til å føre kontroll over hvem som faktisk eier 

landbrukseiendommen eller antall eiere. 

 

Ut fra vurderingene over, kan ikke rådmannen se at det har kommet nye momenter i saken som 

skulle tilsi at et AS innvilges konsesjon for erverv av fast eiendom. En særlig grunn til dette er 

at man vil gå fra én personlig eier til potensielt ubegrenset antall eiere av en eiendom. 

 

 

Vedlegg 

Foreløpig svar 

Klage på politisk vedtak 

Melding om politisk vedtak 

Saksprotokoll 

Saksframlegg med egne vedlegg, sak 52/19 

Foreløpig svar 



- 

Søknad om konsesjon 

 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Advokatfirmaet Kolbjørnsen Cyvin AS Ofl § 13  

Kobbes gate 2 

 

7042 TRONDHEIM 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1186-7 36336/19 GNR 179/2  20.08.2019 

 

Foreløpig svar - Klage på politisk vedtak - sak 52/19 - Søknad om konsesjon på erverv av 

fast eiendom 

Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vi bekrefter med dette å ha mottatt deres klage. 

På grunn av avvikling av kommunevalg, vil det ikke være mulig å få lagt fram deres sak for ny 

politisk behandling før tidligst i oktober. 

Dette til deres orientering. 

 

 

Med hilsen 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMIIIUHE

Ringerike Kommune

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Fossveien 9, 3510 Hønefoss

Dokumentsenteret

Kopi per e-post til: arvid.hagen@ringerike.kommune.no Trondheim / 13. august2079

Klage på politisk vedtak, sak 52/Lg

Det vises til søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr/bnr. L79 /2,3 og 4 samt påfølgende

avslag overfor Holme$ernskogen AS [<(HS)). Etter telefonsamtale med Arvid Hagen den 06. august
innleveres klage på vegne av HS innen awalt frist 13. august 20L9.

I Kortombakgrunnenforklagen

Bakgrunnen for klagen er at en søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom ikke kan avlås fordi
det er et aksjeselskap som søker. Dette følger uttrykkelig av rundskrivM-3/2077 pkt. 8.2.9. Likevel
virker avslaget å implisitt være begrunnet i dette. HS er uenig i den underliggende vurdering som er
gjor! og er av den oppfatning at en konsesjon vil by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer.

I tillegg har rådmannen i sin vurdering lagt til grunn en terskel som er altfor høy.

II Rådmannens terskel

Konsesjonsloven $ 9 tredje ledd åpner for at konsesjon kan gis til selskaper med begrenset ansvar
dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. I rådmannens konklusjon fremgår
det imidlertid:

<<Konsesjonsloven åpner for at det kan gís konsesjon til selskaper med begrenset ansvqr
dersom dette byr på fordeler i forhold ti.l tradisjonelle eíerþrmer. Rådmannen kan ikke se at
erery av skogeíendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2, 3 og 4, medfører noen åpenbare
driftsmessigefordeler i motsetning til personlíg eíerskap slik det er i dag.

Rådmannen anbefaler derþr at det ikke gis konsesjon tíl Holmetjernskogen AS for erverv av
om s ø kt ei endo m;> [min utstrekning)

Videre:

<<Rådmannen kan vanskelig se at detforeligger noen åpenbare fordeler ved overføring av
skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Holmetjernskogen AS;>

[min utstrekningJ

Ordlyden tilsier at rådmannen har lagt til grunn en terskel som er forhøy. Konsesjonsloven legger
opp til at en konsesjon kan gis om det byr på <fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer>, men i
rådmannens vurdering er det vurdert om fordelene er <åpenbare>. Det er følgelig lagt til grunn en
terskel som er altfor høy. HS er av den oppfatning at en konsesjon vil by på fordeler som er klart
sTøffe enn den tradisjonelle eierformen,

Dokid:
1 90961 03
(19t1186-6)
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Ringerike Kommune

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Fossveien 9, 3510 Hønefoss

Kopi per e-post til: arvid.hagen@ringerike,kommune.no Trondheim / 13. augustz0lg

m Særlige forhold, if. konsesionsloven S 9 første ledd

Yedavgjørelsen av om en søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til
landbruksformål skal innvilges, skal det særlig legges vekt på:

III.I Hensynet til bosetting i området konsesionsloven 5 9 nr. 1

Rådmannen har vurdert at det ikke er aktuelt med boplikt for erverv av eiendommen. Dette er HS

enig i. Følgelig skal forholdet ikke vektlegges i noen retning.

III.il Driftsmessig god løsning, konsesionsloven $ 9 nr. 2

I rådmannens vurdering er det lagt til grunn at det ved erverv vil være et aksjeselskap som blir ny
eier. Aksjeselskapsformen vil videre innebære at det ikke blir noen kontroll fra myndighetene for
landbruk med antall eiere eller hvem som er ansvarlige for driften av eiendommen. HS oppfatter at
dette ikke kan være utslagsgivende. Konsesjonsloven åpner for at konsesjon til aksjeselskaper kan
gis og ethvert aksjeselskap vil ha en slik <<usikken> konstruksjon. Mangìende kontroll kan derfor ikke
være grunnlag for å avslå søknaden,

Videre fremgår i rådmannens vurdering at antall eiere inn i sameiet kan øke og at det vurderes som
en ulempe og ikke en god driftsmessig løsning. I likhet med avsnittet ovenfor har ethvert selskap en

slik <usikker> konstruksjon. Det samme gjelder rådmannens vurdering at en eierkonstellasjon kan
bli ugunstig i forhold til ansvarsforhold og drift av eiendommen.

HS er 100 o/o eid av Holmetjern Invest AS som består av tre - 3 - aksjonærer. Kolbjørn Opsahl
Selmer eier 71,25 % gjennom sitt heleide selskap Selmer HoldingAS og Karl Albrecht Opsahl Selmer
som er lillebror av Kolbjørn, eier 23,75 %o gjennom sitt heleide selskap Snowy Invest AS. Begge
brødrene Selmer er sønner av Herborg Opsahl Selmer som er selger av eiendommen. Både Kolbjørn
Opsahl Selmer og Karl Albrecht Opsahl Selmer er oppvokst på gårdsbruket Overvik Gård på
Ranheim i Trondheim. Dette er et stort gårdsbruk med mye leieareal og omfattende og variert
driftsopplegg gjennom årene innen både husdyr- og planteproduksjon. Både Kolbjørn Opsahl
Selmer og Karl Albrecht Opsahl Selmer har bistått sin far i gårdsarbeidet hele tiden siden
barndommen og delvis også vært ansatt på heltid. Kolbjørn Opsahl Selmer er utdannet agronom og
har i dag overtatt gårdsbruket, mens Karl Albrecht Opsahl Selmer er bosatt på
landbrukseiendommen Torp Nedre, gnr. 1-L, bnr. 4, Malvik kommune, hvor hans samboer er eier av
eiendommen og Karl Albrecht Opsahl Selmer tar seg av drifta av eiendommen. Begge brødrene
Selmer har gjennom oppveksten fått god opplæring i landbruksdrift og interesse og identitet rundt
landbruk.

Tredje aksjonær i Holmetjern Invest AS er advokat Endre Kolbjørnsen med en eierandel pä 5 a/o

gjennom sitt heleide selskap Singsaker Eiendom AS. Advokat Endre Kolbjørnsen har inngående
kjennskap til fast eiendoms rettsforhold, herunder konsesjonslovgivningen, gjennom virket som
advokat siden 1985.

Advokatfirmaet
Kolbiørnsen CyvinAS

Kobbes gate 2

7042 Trondheim
Tlf: þalat69t723
Mob:[+47J 4L69Lt23

post@advokatfirmaetkc.no
wvyw. advokadirmaetkc. n o
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Holmetjern Skog består av 2766 dekar, hvorav 2009 dekar utgjør produktiv skog. Av dette utgjØr
anslagsvis 1871 dekar skogareal av lav bonitet [bonitet 6 og 8), mens resterende 137 dekar er
laveste klasse for middels bonitet [bonitet 11). Den rasjonelle driften av eiendommen er i dag
utfordrende på grunn av liten eller ingen veidekning og det er behov for å gjøre investeringer på
eiendommen for å utnytte ressursene der gjennom felles tiltah blant annet betydelige investeringer
i skogsveiforbindelse. Eierne av HS har til sammen et betydelig sterkere finansielt utgangspunkt for
å kunne gjøre de nødvendige investeringer, hvilket vil bidra til å sikre en rasjonell drift. For alle
praktiske formål vil det også være fordelaktig at Kolbjørn Opsahl Selmer og Karl Albrecht Opsahl
gjennom sitt selskap HS får drifte i fellesskap.

III.III Søkers skikkethet, jf. konsesionsloven S 9 nr. 3

Rådmannen har vurdert at Kolbjørn Opsahl Selmer med7L,25 %o eierandel i HS er faglig skikket til å
drive eiendommen. Videre har rådmannen opplyst at det ikke er gitt opplysninger om skikkethet for
de øvrige aksjonærer. Det vises til opplysninger i punkt IILII hvor det fremgår at også Karl Albrecht
Opsahl Selmer bør ansees som faglig skikket til å drive eiendommen. Sammen eier og kontrollerer
de 95 o/o av HS gjennom sine selskaper.

Hensyntatt driftsformen på eiendommen, hvor inntektskildene fremstår å være salg av jakt- og
fiskekort og skogsdrifl legges det til grunn som uten betydning at de resterende 5 % av HS eies av
en advokat og ikke en agronom. Tvert imot bør dette utgjøre en fordel med tanke på overholdelse av
de lover og regler som gjelder for drift av eiendommen.

III.ry Om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap, if.
konsesionsloven S 9 nr.4

Det vises til punkt IILII og IILIII ovenfor, og det legges til grunn at konsesjon til HS vil gi bedre drift
og muliggjøre nødvendige investeringer på eiendommen.

IV. Avslutning

Med bakgrunn i det ovennevnte ber vi på vegne av HS om at vedtaket blir omgjort.

13. august 20L9

-Ítq¿.?,{A.M6F/

Thomas H. Myhr
Advokatfullmektig

Ansvarlíg advokat: Ivar Kristoffer Cyvin
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7042 TRONDHEIM 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1186-5 31342/19 GNR 179/2  02.07.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 01.07.2019 sak 52/19. Følgende 

vedtak ble fattet: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

                   Arvid Hagen 

        skogrådgiver 

 

arvid.hagen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1186-4  Arkiv: GNR 179/2  

 

Sak: 52/19 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1186-3   Arkiv: GNR 179/2  

 

 

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Holmetjernskogen AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Holmetjern skog, 

gnr/bnr 179/2,3 og 4.  

Innehaver av Holmetjernskogen AS er Holmetjern Invest AS, og Holmetjern Invest AS eies 

71,25 % av Selmer Holding, som igjen eies 100 % av Kolbjørn Opsahl Selmer.  

Herborg Opsahl Selmer er personlig eneeier av eiendommen i dag.   

Eiendommen er opplyst å være på 2 766 dekar, hvorav 1786 dekar er produktiv skog. Det er i 

dag liten eller ingen veidekning på eiendommen, så rasjonell drift av skogen er vanskelig. På 

eiendommen er det to enkle hytter med uthus og båthus. Bebyggelse er ikke nevnt i 

konsesjonssøknaden, men rådmannen kjenner til dette, etter befaring i området sommeren 

2018. 

 

Konsesjonsloven åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer. Rådmannen kan ikke se at 

erverv av skogeiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4, medfører noen åpenbare 

driftsmessige fordeler i motsetning til personlig eierskap slik det er i dag.  

 

Rådmannen anbefaler derfor at det ikke gis konsesjon til Holmetjernskogen AS for erverv av 

omsøkt eiendom. 

 

Beskrivelse av saken 

Holmetjernskogen AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Holmetjern skog, 

gnr/bnr 179/2,3 og 4, som eies 100 % av Herborg Opsahl Selmer. Eiendommen ligger i 

Strømsoddbygda, og grenser til Flå kommune på tre kanter. Det er to gamle hytter med uthus 

og båthus ved Holmetjern. Alle bygningene trenger omfattende oppgradering. Eiendommen har 

i dag svært dårlig veidekning, noe som gjør rasjonell og lønnsom skogsdrift vanskelig. 



- 

Rådmannen kan opplyse om at det er søkt om, og godkjent opprusting og nyanlegg av 

skogsbilvei fra gården Vollen ved Frisvannet, og fram til Holmetjern.  

Søker opplyser i søknaden at planen for bruk av eiendommen er «skogsdrift, jakt og fiske, kjøp 

og salg av egen fast eiendom, samt det som står i naturlig forbindelse til dette».  

 

Forholdet til overordnede planer 

Holmetjern skog, er i sin helhet LNF-område. Rådmannen er kjent med at dagens eier har 

tilbudt området for et mulig frivillig vern.  

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Rundskriv M-3/2017 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling.  

Under punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver 

eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. Konsesjonsloven § 

9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler i formfor tradisjonelle eierformer. Eksempler på dette kan være 

der det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal gis 

dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Dette er 

også omtalt i M-3/2017, punkt 8.2.8, der det er presisert at: «i allminnelighet er brukt for å få 

fram at en kan legge vekt på det generelle erfaringsmaterialet en har som viser at opprettelse 

eller utvidelse av antall sameiere i en landbrukseiendom kan være uheldig for driften av 

eiendommen». Videre heter det: «Eiere av et ansvarlig selskap etter lov 21. juni 1985 nr 83 om 

ansvarlige selskaper og komandittselskaper anses som ordinære sameiere selv om det er 

selskapet som erverver konsesjonspliktig eiendom og søker konsesjon. Det innebærer at 

konsesjonsvurderingen gjelder hver enkelt eier i det ansvarlige selskapet». 

 

Ved overdragelse fra personlig eneeier til ansvarlig selskap vil antall eiere kunne øke. Dette vil 

være en tenkt situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i 

tida fremover skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. 

Aksjeselskapsformen innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med 

hvem som står ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

HMA har tidligere, i sak 16/3800, avslått søknad om konsesjon til aksjeselskap, da Bjørum 

Trading AS ville kjøpe eiendommen Haverstingen skog og andeler i Bråtakollen skog.  

 

 

Alternative løsninger 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 gis det konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet.  

 

Med andre ord skal konsesjonsloven sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode eier- 

og bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier fremfor tradisjonelle eierformer. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

 

1. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommen er skogeiendom uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av denne 

eiendommen.  

 

3. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, men er eier og driver av 

Overvik gård i Trondheim kommune.  

Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære 

at det ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften av eiendommen. Erfaring tilsier at det er mest gunstig at 

landbrukseiendom eies av fysiske personer som drifter eiendommene og dette ansees som en 

stabil og rasjonell eierform, som omtalt i Rundskriv M3-2017, punkt 8.2.9. 

Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe og ikke en god 

driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til ansvarsforhold og 

drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller ikke at man vil oppnå 

en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

4. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS som eies 71,25 % av Kolbjørn Opsahl Selmer. Selmer oppgir at han 

har utdanning som agronom, og eier og driver Overvik gård i Trondheim. Følgelig bør Selmer 

faglig være skikket til å drive eiendommen. Øvrige eiere i AS´et forligger det ingen 

opplysninger om.  



- 

 

5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark og tjern. Søker opplyser at skogen 

vil bli drevet på tradisjonelt vis og jakt- og fiskeressursene vil bli utnyttet. 

 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der 

konsesjonssøker hadde vært en fysisk person som eier og drifter eiendommen. Et AS som eier, 

i stedet for dagens personlige eneeierskap, vurderes som en negativ utvikling for eiendommen 

da antall eiere øker fra en person til flere. Antall eiere vil dessuten potensielt kunne øke 

ytterligere da antall eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk. Rådmannen kan ikke se noen 

driftsmessig fordel av at drifts- og beslutningsansvaret for en eiendom overføres fra en 

enkeltperson til et AS med potensielt mange eiere med ulike kunnskaper om drift av en 

landbrukseiendom. 

 

 

Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen åpenbare fordeler ved overføring av 

skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Holmetjernskogen AS.  

 

 

Vedlegg 

Søknad om konsesjon, datert 08.03.2019 

Oversiktskart 

Eiendomskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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7042 TRONDHEIM 

 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1186-2 17508/19 GNR 179/2  12.04.2019 

 

Foreløpig svar - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vi viser til deres konsesjonssøknad for overnevnte gnr/bnr, mottatt her 13.03.2019. 

På grunn av for mange arbeidsoppgaver den siste tiden, har vi ikke rukket å behandle deres 

søknad. Vi beklager dette. 

 

Da det nå er ferieavvikling og reduserte arbeidskapasitet i forbindelse med påsken, kan dere 

regne med å få vedtak fra oss i løpet av uke 17 eller 18 - 2019. 

 

Dette til deres orientering. 

 

 

 

Med hilsen 

  

                 

Arvid Hagen 

skogrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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ato
o
N
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12

Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

13

Eier eller leier

nl"
E wei

hanssøkeren, ektefelle barneller under aro fastannen eiendom 2kommunen

I tilfelle hvilke?

14

Eier eller leier

fl, l'
! wei

hanssøkeren, ektefelle barneller under arI fast eiendom andre kommuner?
I tilfelle hvilke?

15

Beskriv hvordan eiendommen brukes idag (gjelder
Driftsopplegget er skogbruk - '"' ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

16

av egen fast eiendom, samt det som naturrig står iforbinderse med dette

planer for bruk av eiendommen
jakt og fiske, kjøp og satg

Erververens

Skogdrift,

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (landbrukseiendommer)

17

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr. og bnr på den eiendommen søkeren eier fra før

18

Søkerens kvalifikasioner
Agronom

(teoretisk ogleller praktisk erfaring f.a jord_ og skogbruk)

19

jf konsesjonsloven S 5 annet ledd
fl Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette meg på eiendommen,

Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg
i minst 5 - fem - år sammenhengende?

på eiendommen innen 1 - ett - år og selv bebo eiendommen

nra n ruei

20 n.l"
fl Nei

Har fastannenoverdrageren eiendom somkommunen ikke omfattes AV overdragelsen?

I tilfelle hvilke? (oppgi gnr/bnr/fnr e.l_)

21

Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

22. Underskrift

O€ 03. L6t1
Dato

, *. AtL<r
s underskrift

06. oS 2or?
Dato

Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Oversikt over vedlegg til søknaden

under <<Skjema> Spørsmål om utfylling skal rettes til kommunen
Skjemaet er tilgjengelig på www. landbruksd irektoratet. n o

N
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o
N
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Eventuelle tilleggsopplysninger

Eiendommen er en skogeiendom' Den er ikke underlagt priskontroll, jf. konsesjonsloven g 9 a, se også vedlagt e-post fra Lisa
Grenlund Helgesson v/ Ringerike Kommune.

Erververs formål med skogeiendommen er fortsatt skogsdrift, jakt og fiske.

Ervetver, Holmetjernskogen AS, eies 1 00 % av Holmetjern Invest AS. Holmetjem Invest AS eies 71,25 yoav Selmer
Holding AS som igjen eies 1 00 Yo av Kolbjørn opsahl Seher. Selmer konholierer således Holmetjernskogen AS og er
styrets leder.

Selmer er utdamet agronom og er eier og driver av overvik gård i Trondheim kommune. Selmer har således både den
nødvendige p.raktiske og teoretiske,erfaringen, og hensyntatt-at eiendommen i all hovedsak er egnet til skogsdrift, jakt og
fiske legges til grunn at ervervet vil innebære en driftsmessig god løsning. Erverver ansees skikfet til å drive eienåommin,
og driften vil ikke påvirkes av at den videreføres i et aksjeselskap.

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven

lFt"-*o er en felles betegnelse for alle måter man kan få en eiendom på, eksempelvis gjennom ?,)øp, aw,gave osv. Konsesjon er en tilla-telse fra staten' Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. oveidrager er forrige eier. Et konsesjonspliktig erverv kån irketingiyses
uten at det er gitt konsesjon.

Konsesionsloven av 28. november 2003 nr. 98 bestemmer at alle erverv av fast eiendom, og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år,er undergitt konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes ogsåerverv av andeler eller parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmål om konsesjonsbehandlingen, kan du henvende deg til kommunender eiendommen ligger for å få svar

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven SS 4 og 5 og forskrift om konsesionsfrihet mv. (fastsatt 8. desember 2003) hvilke erverv som er unntatt frakonsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve Oeuygd eiendom som ilke er større enn '100 dekar og heller ikke har mer enn 3s dekarfulldyrkevoverflatedyrket jord.uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig, fritidshus eller nauit, og annet ubebygd areal somer utlagt til annet enn landbruks-' natur- og friluftsområde samt rein-drift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er også unntatt frakonsesjonspliK. Konsesjon^sfrihetensomfølgeravreglenei$4førsteleddnr. 1 -4ogssførstjbddnr. log2skal godtgjøresvedskjema
for egenerklæring LDI R-360. Skjemaet er tilgjengelig på S^alulandbruksdirektoratet.no under,,Skjema,,. Egenærklæringen skal innleveres tilkommunen' Kommunen skal kontrollere og bekreftJopply*'i.g"re

' "rklærirge'r
Kommunen føier kontro-ll med at konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten på grunn av ekteskap, slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en vlss størrelse er betinget
av at du bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 35 dekar fulldyrkeV
overflatedyrket areal ogleller mer enn 500 dekar produktiv skog og som nar dåoyggetse som er eller har vært i bruk som helårsbolig, ellerhar bebyggelse som er iillatt oppfød som helårsbolig, eller harleSyggelse undei'oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt.
Hvis du ikke skal bosette deg innen fristen på ett år, må du søke koriås1on. Du må da kryise av itert rg og g;øre konseslonsmyndighetene
oppmerksom på at dette er grunnen til at du søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannenllandbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsaft 8. desember 2003, er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratet.no og www.lovdata.no.

Før søknaden tas opp til behandling, må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd inn av kommunen.
Du skal ikke betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt på grirnn-av odeisrett eller slektskåp, og du søker konsesjon fordi du ikke skalbosette deg på eiendommen.

ndbruksdlrektoratet - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
LDI R-359 B La
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C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon
Det er viktig at opplysningene i søknaden gis så fullstendig som mulig. Detie kan bl.a. bidra til å redusere saksbehandlingstiden og å sikre at
saken behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene 1 - 5
Både overdrager og du som søker konsesjon må oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer
(f.eks. aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret
(Brønnøysundregistrene wwwbrreg.no). Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene 6 - 11

Omfatter overdragelsen flere gårds- og bruksnummer, må alle oppgis i felt 6. Gjelder søknaden konsesjon på feste, skal festenummeret
oppgis dersom slikt foreligger. Gjelder søknaden konsesjon på stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som
medfører konsesjonsplikt etter $ 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet, utbyggingskontrakt o.l.).

I felt 7 gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon på leie av eiendommen, skal leiesummen pr. år
oppgis. Dersom erveryeren har overtatt eiendommen ved arv eller gave, skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det kårytelser på
eiendommen, skal verdien av disse oppgis. Som eksempel på kårytelser kan nevnes borett og naturalier (melk, poteter, ved, snørydding,
etc.). Kårforpliktelser som ikke er bundet til hvert år, skal oppgis som s-årig verdi. Ytterligere opplysninger om omfattende kårytelser som bo-
rett og lignende, bl.a. om påregnelig varighet, forutsettes å gå frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen
av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre {ølger med i overdragelsen, skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overiatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen.

I felt 8 oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. I felt 9 skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder
ervervet flere gårds- og bruksnummer, skal alle regnes med. I tillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike
arealkategorier. I feltet for dyrket jord føres opp fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med
produksjonsevne på minst 1 00 liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark, uproduktiv mark, {ell i

dagen o.l. Se www.gardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen, bes oppgitt fordeling på hogstklasse l-V og bonitet, og balansekvantumet for den produktive
skogen.

I felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført på eiendommen (f.eks. bolighus, kårbolig, hytte, driftsbygning, fonetningsbygg,
industribygg, seter o.l.). I tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om
bygningens tekniske tilstand (god, middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen), oppgis dette.

Feltene 1 2 - 16
Følger andre rettigheter med i overdragelsen, skal disse oppgis ifelt 1 2. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark),
strandrett, jakt- og fiskereft, hugstrett, allmenningsrett, slåtterett o.l. Dersom du, din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre
eiendommer i kommunen eller i andre kommuner, skal gårds- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt 1 3 og 1 4. lfelt 1 5 skal det
gis en beskrivelse av hvordan eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med
husdyrhold, planteproduksjon e.l. I felt 1 6 skal du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel på slik bruk kan være erverv til fritids-
formå1, landbruksformål eller industri.

Feltene 1 7 - 21

Skal eiendommen du søker konsesjon på brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før, må du oppgi gårds- og bruksnummer på denne
eiendommen. I felt 18 skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk edaring innen jord- og skogbruk du har.

Det trenger ikke å fylle ut felt '18 hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt på grunn av odelsreft eller slektskap, og du søker konsesjon
fordi du ikke skal bosette deg på eiendommen.

lfelt 1 9 må du krysse av for om du vil forplikte deg til å bosette deg på eiendommen innen ett år og selv bo der i minst 5 år sammen-
hengende. Er ervervet i utgangspunktet konsesjonsfritt på grunn av ekteskap, slektskap eller odelsrett, og du søker konsesjon fordi du ikke
skal bosette deg på eiendommen, jf punkt A, må du krysse av for dette alternativet i felt 1 9. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen
for hvorfor du ikke skal bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger,, eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord- eller skogbrukseiendom, skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er
nødvendig med delingssamtykke etter $ 1 2 i lov av 1 2. mai 1 995 nr. 23 om jord fiordloven). lfelt 20 må det derfor opplyses om
overdrageren eier annen fast eiendom i kommunen enn den som nå overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme
landbrukseiendom, må det opplyses om søkerne er gift, samboere eller partnere ifelt21 .

Felt22
Både du som eryerver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige - personer under 1 8 år eller umyndiggjofte - må
vergen undertegne. Advokater kan undertegne på vegne av partene dersom fullmakt foreligger.

Landbruksdirektoratet - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2761-2   Arkiv: 205  

 

 

Søknad om endring av bomsatser på Askseterveien (Aklangsveien) 

 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner HMA de omsøkte endringer av bomsatser for 

Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i Askseterveien v/Fredrik Løvenskiold søker om å heve satsene for bomavgifter på 

Askseterveien. Strekningen bomsatsene gjelder for, er fra Hjellebråten ved Ask, forbi Aklangen 

og inn til Skjærsjøen. Tidligere kunne man kjøre videre inn til Asksetra, men en stengt bom er 

nå satt opp ved Skjærsjøen. Bomsatsene ble sist regulert januar 2011. Løvenskiold mener 

bomsatsene er lave på denne veien, sammenlignet med tilsvarende veier i distriktet. Videre er 

det økt trafikk, noe som gir økte vedlikeholdskonstnader på veien. Regnskapet viser et 

akkumulert underskudd på kr 245 888,- i årene 2014-2018. Rådmannen ser at dette er en reel 

problemstilling, og anbefaler at HMA godkjenner de omsøkte endringer av bomavgiftssatsene. 

 

Beskrivelse av saken 

Askseterveien blir mye brukt av publikum for å komme inn til populære frilufts- og 

rekreasjonsområder ved Aklangen, Skjærsjøen og østre del av Holleia. Askseterveien er totalt 

7 km lang, men den er i dag kun åpen for trafikk mot betaling fram til Skjærsjøen, en strekning 

på 4,8 km. Veistyret ser at det er stadig økende trafikk på veien året rundt, med størst slitasje 

på sommerstid. Veistyret mener videre at dagens satser er nokså lave i forhold til tilsvarende 



- 

veier i distriktet, og ønsker å ha satser som harmonerer mer med disse veiene. Veistyret tar 

også med satser for tømmertransport i sin søknad om endringer, men det er opp til veieierne å 

fastsette internt, så det er ikke tema for kommunens behandling av saken.  

 

Veitstyret Askseterveien ønsker følgende justering av satsene: 

  
Dagens satser, 
kr Endring % 

Nye satser, 
kr 

Motorsykkel 10 33 15 

Traktor 30 33 40 

Personbil 30 33 40 

Personbil med 
henger/campingvogn 45 33 60 

Lastebil 70 33 100 

Buss 70 33 100 

Årskort personbil 
u/hytte 350 25 440 

Årskort personbil 
m/hytte 485 20 580 

 

 

Juridiske forhold  

Bestemmelser om innkreving av bomavgift på private skogsbilveier, som er åpne for 

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedstyret for fysisk miljø og formannskapet behandlet søknad om endring av bomavgiftene 

på denne veien i januar 2002. Det ble da gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. 

Bomavgiften gjaldt da en strekning på 7 km.  

 

Alternative løsninger 

Om HMA ikke imøtekommer veistyrets søknad om endringer av dagens bomsatser, kan et 

vedtak lyde slik:  

Med hjemmel i veglovens § 56 finner ikke HMA grunnlag for å endre dagens bomsatser for 

Askseterveien. Søknad om endring avslås. 

 

Rådmannens vurdering 

Sentralt i denne saken, er at de tidligere bomsatsene gjaldt en strekning på 7 km. Når veistyret 

nå ønsker å øke satsene, samtidig som at strekningen det kan kjøres på, er kortere, kan dette 

oppfattes ulogisk. Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier 

med noenlunde lik standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2011, 

og det ønskes en endring på + 20 – 33 %, avrundet til runde beløp. 

 

Regnskapet for de siste fem år for veien, viser et akkumulert underskudd på kr 245 888,-. Det 

vil si et gjennomsnittlig årlig underskudd på ca kr 50 000,- Inntektene gjennom årskort og 

bomavgift ligger nokså stabilt på rundt 110 000,-. I tillegg kommer tømmeravgift som 



- 

skogeiere betaler inn i kasse ved tømmertransport. Denne inntekten varierer veldig, alt fra kr 

0,- til ca kr 57 000,- de siste fem årene. Utgiftene varierer også, og det har sammenheng med 

når man utfører større vedlikeholdsarbeider. Regnskapet viser at tre av de siste fem årene er 

driftsutgiftene på rundt kr 85- 95 000,-. To av årene (2014 og 2018), er kostnadene på kr 300 

-400 000,-. Dette gir over tid en negativ økonomi. 

 

Søker ønsker også å heve satsene for tømmerkjøring. Heving av disse satsene er opp til 

veistyret å fastsette.  Heving av tømmersatsene vil, sammen med heving av øvrige satser, bidra 

til en mer robust økonomi i veien, slik at det ikke bygger seg opp et enda større underskudd 

over tid. Det vil kunne bli bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og uplanlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

Prisutviklingen har også vært markant for drift og vedlikehold av veier. I snitt viser 

kostnadsindeksen for drift og vedlikehold av veier at prisutviklingen har vært på ca. 4,5 % årlig 

siden 2011. Til sammenligning så har konsumprisindeksen i snitt har vært på rundt 2,1 % i 

samme perioden.  

 

Rådmannen anser de foreslåtte satsene som fornuftige, med tanke på kostnader på sommer- og 

vintervedlikehold på denne type vei. De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på 

tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen anbefaler at søknad om endring av bomsatser 

godkjennes. 

 

Vedlegg 

Søknad med regnskap for veien 

Kart 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4215-3   Arkiv: K40  

 

 

Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune til ny viltforskrift  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om 

bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften): 

 

Ringerike kommune mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig 

forskrift der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Vi har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor 

beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

 

 

 

 

  

Sammendrag 

Miljødirektoratet har forelått ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Høringsfristen var 1. oktober 2019. Forslag 

til høringsuttalelse ble enstemmig vedtatt av Ringerike viltnemnd 18.09.19, og sendt til 

høringsinstansen før fristen, med forbehold om senere behandling i Hovedutvalg for miljø og 

areal.  

 



- 

Rådmannen mener det er positivt at fire forskifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift 

der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres, men mener forskriften bør justeres på to 

punkter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Miljødirektoratet foreslår ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften). Direktoratet samler fire eksisterende 

forskrifter som regulerer innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt, og håndtering av dødt vilt, 

til en felles forskrift. Utgangspunktet er at hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres i 

den nye forskriften, og at bestemmelsene nå samles i en mer systematisk og harmonisert 

forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer naturlig i Norge og 

fremmede viltarter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til forskrift om 

fremmede organismer.  

 

Høringsfrist var 1. oktober 2019. På grunn av kommunevalget ble det et opphold i politiske 

møter. Forslag til høringsuttalelse var til behandling i Ringerike viltnemnd 18.09.19, og ble 

enstemmig vedtatt. Høringsttalelsen ble sendt inn med forbehold om senere behandling i 

Hovedutvalg for miljø og areal.  

 

Beskrivelse av saken 

Den nye viltforskriften samler alle bestemmelsene som omhandler forvaltning av vilt, unntatt 

bestemmelsene om høsting (jakt og fangst), om forvaltning av rovvilt og om fremmede 

organismer. 

Forskriftene som nå foreslås revidert og samlet er vedtatt i perioden 1997 – 2004. Etter den tid 

har flere tilgrensende regelverk trådt i kraft. Dette gjelder blant annet naturmangfoldloven som 

trådte i kraft 1. juli 2009, dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar 2010, forskrift om 

fremmede organismer som trådte i kraft 1. januar 2016 og forskrift om dyrevelferd ved 

fremvisning av dyr som trådte i kraft 1. januar 2017. De fire gjeldende forskriftene er ikke 

fullstendig harmonisert med ovennevnte regelverk, verken språklig eller innholdsmessig.  

Ved utforming av den nye forskriften har formålet vært å gi et klarere regelverk, og å bidra til 

at bestemmelsene blir mer oversiktlige og lettere tilgjengelig både for publikum og brukere i 

forvaltningen. I noen tilfeller er konsekvent og langvarig forvaltningspraksis nedskrevet som 

bestemmelser.  
 

Følgende forskrifter samles i viltforskriften:  

- forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig 

reduserer andre viltarters reproduksjon (skadefellingsforskriften),  

- forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet 

område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt (holdforskriften),  

- forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller 

andre særlige formål (innfangingsforskriften), og  

- forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt (fallviltforskriften). 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Saken ble behanldet i Viltnemnda 18.09.19: 



- 

«Forslag til vedtak: 

Med tilsagn fra viltnemnda utarbeider administrasjonen en høringsuttalelse basert på 

vurderingene i saken, og da med forbehold om senere politisk godkjenning og vedtak.  

 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Kopi av høringsinnspill sendes viltnemnda.» 

 

 

Økonomiske forhold 

Forskriften vil i begrenset utstrekning gi kostander for kommuner og enkeltpersoner knyttet til 

rapportering av skadefelt vilt. Det antas at de miljømessige fordelene ved forbedret regelverk 

vil veie opp for de begrensede konstandene som et nytt regelverk medfører.  

 
 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift 

der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Rådmannen har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

3. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

4. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor 

beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

 

 

 

 

Vedlegg 

Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark. 

Høringsnotat viltforskrift 

Foreløpig høringsuttalelse til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning dyrepark (Viltforskriften) 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 



- 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

 

 



Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i oppdrett,
forsk n ing og dyrepark . (viltforskriften)

Hjemmel: F astsatt av Miljødirektoratet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven)
§ 7 jf. delegeringsvedtak 1. juli 1994 nr. 4322 , § 26 nr. 4 og 5 jf. delegeringsvedtak 2. april 1982 nr. 592 nr. 3, § 26 nr. 8, § 49,
§ 49a og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 18 første ledd jf.
delegeringsvedtak 20. oktober 2015 nr. 1905 jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178 .

Kapittel 1 Generelle bestemmelser

§ 1 - 1 Formål
Viltet skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven , slik at naturens produktivitet og

artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme n skal viltforvaltningen ivareta hensynet til dyrevelferd og
dyrehelse , forskning, undervisning, næringsliv og andre of fentlige og private interesser.

§ 1 - 2 V irkeområde
Forskriften gjelder innenfor det stedlige virkeområdet til lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og

fangst av vilt (viltloven) .
Forskriften gjelder ikke høsting av vilt , som utøves i medhold av viltloven § 9 .

§ 1 - 3 Forholdet til annen lovgivning
All håndtering av dyr og annen aktivitet som skjer i medhold av denne forskriften skal

utføres i samsvar med dyrevelferdsloven og matloven.

§ 1 - 4 Definisjoner
I denne forskrift en menes med

a) dyrepark: alle former for stasjonære og varige anlegg der dyr holdes for å fremvises for
publikum; herunder dyrehager , kommersielle akvarier, besøksgårder og lignende;

b) Fallviltbasen : et nasjonalt søknadssystem for dødt vilt av arter som er registrerings - og
merkepliktige;

c) innfanging : når viltlevende individ av viltarter , unntatt egg, fanges inn og viltet skal være i live
etter innfangingen. Immobilisering av viltlevende individ av viltarter anses også som innfanging;

d) merkepliktig vilt : døde individer av viltarter som fremgå r av vedlegg 1 og egg fra alle viltarter.
Dette omfatter egg, vilt, deler av vilt, preparater og skinn av vilt;

e) merking av levende vilt : påføring eller festing av merker, ringer, fargestoffer, målere, loggere,
GPS, microchip, sendere, kamera, opptakere, im plantat eller andre gjensta nder på eller i
viltlevende dyr;

f) midlertidig fremvisning : når dyr fremvises for publikum i en avgrenset periode utenfor sine vante
omgivelser, med eller uten oppstalling på stedet over natten;

g) oppdrett av vilt : hold av vilt i f angenskap for næringsmessig produksjon eller produksjon av
livdyr;

h) preparering : All bearbeiding av dødt vilt med sikte på varig konservering. Koking og bleking av
skaller med gevir som jakttrofeer, og buntmaker - og garverivirksomhet, omfattes ikke av
begre pet preparering ;

i) registreringspliktig vilt : døde individer av viltarter som fremgår av vedlegg 1 og egg fra alle
viltarter. Dette omfatter egg, vilt, deler av vilt, preparater og skinn av vilt;



j) ringmerking : merking av viltlevende fugler eller flaggermus, n år merkingen kun består i å feste
ringe r eller flagg på individets fot;

k) sirkus : alle former for omreisende forestillinger der dyr fremvises for publikum;
l) utsetting : når vilt slippes fritt ut i naturen ;
m) uttak : enhver form for avliving eller fjerning av vilt fra naturen. Som uttak regnes også fjerning,

f lytting og skade på egg fra viltarter, uavhengig av om det er med foster, ubefruktet eller dødt
(råteegg);

n) v ilt : naturlig viltlevende landpattedyr, fugler, krypdyr og amfibier, av arter som lever eller kan
lev e vilt innenfor forskriftens stedlige virkeområde ;

o) V iltfondet : Det statlig e v iltfond som administreres av Miljødirektoratet til fremme av
viltforvaltningen, jf. viltloven § 43 første punktum ;

K apittel 2 Innfanging av vilt

§ 2 - 1 Krav om hjemmel for innfanging
Vilt kan bare fanges inn fra naturen når dette følger av lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Innfanging for vitenskapelig e eller andre særlige formål

§ 2 - 2 I nnfanging for vitenskapelige eller andre særlige formål
M iljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til , eller av eget tiltak , fange inn vilt til

fo rskning, undervisning , museumsvirksomhet, overføring til annet område eller andre særlige formål.
Tillatelsen skal medbringes under innfanging, og skal på forlangende forevises til grunneier,
kommune og politi.

§ 2 - 3 M erking av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til , eller av eget tiltak , merke viltlevende vilt

for vitenskapelige eller andre særlige formål .

§ 2 - 4 Utstedelse av lisens for ringmerking
Miljødirektoratet kan etter søknad utstede lisens for ringmerking til personer som har

bestått fastsatt kurs i ringmerking , og har levert pliktig årsrapport for tidligere lisensperioder. Kravet
om bestått kurs gjelder ikke for personer som har fått utstedt ringmerkingslisens før denne
forskriftens ikrafttredelse .

Lisensen er gyldig i ett år fra utstedelsen.
Miljødirektoratet kan trekke lisensen tilbake ved brudd på relevant regelverk.

§ 2 - 5 Ringmerking i medhold av lisens
Den som har lisens for ringmerking kan ringmerke fugler og flaggermus i henhold til

lisensen uten særskilt tillatelse til innfanging etter § 2 - 2.

§ 2 - 6 Om bruk av fangstredskap ved ringmerking
Ved bruk av fangstredskap for ringmerking av fugl og merking av flaggermus, skal fangede

individer straks merkes og slippes fri. Fangstredskapet skal være under kontinuerlig tilsyn når det står
til fangst. Når fangstredskap ikke lenger er under tilsyn, skal det stenges eller fjernes slik at de ikke
kan fange.



§ 2 - 7 Rapportering av ringmerking
Den som har lisens til ringmerking skal levere pålagt års rapport til Ringmerkingssentralen

innen 15. februar påfølgende år .

Innfanging til vilt oppdrett , fremvisning og rehabilitering

§ 2 - 8 Innfanging av vilt for overføring til vilt oppdrett
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til innfanging av følgende arter for overføring til

viltoppdrett : orrfugl, storfugl, lirype, fjellrype, jerpe, stokkand, grågås , hare og kalver av rådyr, hjort
og elg . Kommunen kan også etter søknad gi tillatelse til uttak av egg fra de nevnte fugleartene for
overføring til viltoppdrett.

Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette innfanging av
andre arter enn de som er nevnt i første ledd , for overføring til viltoppdrett . Søk naden sendes
kommunen hvor innfangingen skal skje, som gir uttalelse til søknaden, og videresender den til
Miljødirektoratet for avgjørelse.

§ 2 - 9 Innfanging av vilt for overføring til dyrepark
Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til innfanging av kalver av rådyr, hjort og elg, og

unger av hare, rødrev, grågås og stokkand for overføring til dyrepark når disse er hjelpeløse etter tap
av foreldre og ikke kan overleve i naturen.

Miljødirektoratet kan etter søknad gi til latelse til innfanging av andre arter og individer enn
de som er nevnt i første ledd , for overføring til dyrepark . Søknaden sendes kommunen hvor
innfangingen skal skje, som gir uttalelse til søknaden, og videresender den til Miljødirektoratet for
avgjørels e.

§ 2 - 1 0 Innfanging av vilt for rehabilitering
Enhver som påtreffer vilt som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig

hjelpe dyret i samsvar med bestemmelsene om hjelpeplikt i dyrevelferdsloven .
Dersom rehabilitering ikke anses dyrevelferdsmessig forsvarlig, kan kommunen til enhver

tid beslutte at viltet skal avlives. Kommunen kan i samråd med Mattilsynet gi tillatelse til , eller av
eget tiltak , fange inn vilt et for rehabilitering dersom det er grunn til å tro at dyret deretter k an bli
friskt og slippes fri.

Denne bestemmelsen innskrenker ikke dyrevelferdslovens bestemmelser om varsling og
om adgang til å avlive viltet med det samme.

Ved situasjoner hvor et større antall dyr lider skal Miljødirektoratet varsles , og hjelp etter
første ledd skal kun skje etter tillatelse fra Miljødirektoratet.

Felles bestemmelser om innfanging

§ 2 - 1 1 S øknad o m til innfanging
Søknad om innfanging av vilt etter §§ 2 - 8 og 2 - 9 skal fremmes gjennom Elektronisk

søknadssenter. Søknad om innfanging etter § 2 - 1 0 første ledd kan fremmes til kommunen pr telefon
eller på annen hensiktsmessig måte .

Ved avgjørelse av søknaden skal det særlig legges vekt på formål og behov for innfanging en,
bestandssituasjonen, dyrevelferd for dyret og dets avkom, mulige virkninger på naturmangfoldet, og
andre samfunnsmessige hensyn.



§ 2 - 1 2 Merking av fangstredskaper
Fangstredskaper som benyttes uten at den ansvarlige er til stede skal merkes med navn og

telefonnummer.

§ 2 - 1 3 Varsling ved innfanging og immobilisering
Den som gjennomfører innfanging skal på forhånd varsle kommune n og grunneier. Det skal

opplyses om hvilken art som skal innfanges, antall, og tid og ste d for innfangingen. Unntatt fra denne
varslingsplikt er ringmerking av fugl og merking av flaggermus.

Dersom innfangingen krever faste monteringer i terrenget eller inngrep i naturen, skal det
innhentes tillatelse til dette fra grunneier.

Ved immobili sering av viltlevende vilt skal Mattilsynet på forhånd varsles. Dersom det skal
benyttes skytevåpen til immobilisering en skal politi et på forhånd varsles .

Kapittel 3 Skadefelling og annet u ttak av vilt

§ 3 - 1 Krav om hjemmel for uttak
Uttak av vilt skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov.
Uttak av egg til viltoppdrett følger reglene i § 2 - 8 .

Skadefelling

§ 3 - 2 Virkeområde for bestemmelsene om skadefelling
Bestemmelsene i §§ 3 - 3 til 3 - 10 og §§ 3 - 13 til 3 - 14 gjelder for alle viltarter unntatt:

a) smågnagere og krypdyr som gjør skade på person eller eiend om, jf. naturmangfoldloven § 17
første ledd ,

b) hjortevilt og bever som gjør skade på avling, skog, vann eller annen eiendom, jf.
naturmangfoldloven § 18 fjerde ledd , og

c) gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn, jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt .

§ 3 - 3 Vilkår for skadefelling
Den som har beslutningsmyndighet etter §§ 3 - 4 til 3 - 6 kan etter søknad gi tillatelse til u ttak

for å stanse eller avverge skade når ;
a) s kadeforebyggende tiltak i rimelig utstrekning er forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal

beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak ,
b) u ttak et rettes mot skadegjørende individ ,
c) uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen, og
d) uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

§ 3 - 4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning
Dersom det er nødvendig for å stanse eller avverge vesentlig skade på avling, husdyr,

tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom kan grunneier foreta eller iverksette uttak av bestemte
individ av kanadagås, stripegås, g råmåke, svartbak, bydue, ringdue, pilfink, bokfink, bjørkefink,
grønnfink, gråspurv, kjøttmeis, gråtrost, måltrost, svarttrost, rødvingetrost, fasan, skjære, kråke,
ravn, rødrev, røyskatt, mink, mår, viltlevende kanin, sørhare og grevling .

Grunneier skal uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om
antall , art og hvilken sk ade som var grunnlag for uttaket .

Vilt som er felt etter denne bestemmelse tilfaller det kommunale viltfondet.



§ 3 - 5 Skadefelling etter beslutning fra kommunen
Dersom det er nødvendig for å stanse eller avverge skade av vesentlig økonomisk betydning

på avling, husdyr, tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan k ommunen etter søknad gi
tillatelse til uttak av bestemte individ av følgende arter:

a) knoppsvane, s torskarv, toppskarv, gråhegre, ærfugl, stokkand, siland, laksand, tjeld, grønnspett,
svarts pett, flaggspett, kaie, kornkråke, stær, hare , dompap, gulspurv , ekorn og villsvin ,

b) grågås i alle fylker unntatt Finnmark, og
c) hvitkinngås i fylkene Aust - Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Oslo og Akershus, Østfold,

Oppland og Hedmark .
Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av b estemte individ av alle hjorteviltartene

og villsvin når de oppholder seg på trafikkerte eller tettbygde områder , og utgjør en fare for skade på
person eller skaper trafikkfar lige situasjoner.

Kommunen kan av eget tiltak iverksette uttak av knoppsvane og kanadagås når de
oppholder seg på områder hvor de utgjør en fare for skade på person, hindrer ferdsel , eller utgjør en
helserisiko ved tilgrising av friområder, badeplasser eller ligne n de.

§ 3 - 6 Skadefelling etter beslutning fra fylkesmannen
Dersom det er nødvendig for å stanse eller avverge vesentlig skade på avling, husdyr,

tamrein, skog, fisk, vann eller annen eiendom, kan fylkesmannen etter søknad gi tillatelse til uttak av
bestemte individ av følgende arter:
a) grågås i Finnmark fylke,
b) hvitkinngås i d e fylker som ikke er nevnt i § 3 - 5 , og
c) de artene som ikke er nevnt i §§ 3 - 4 eller 3 - 5 .

Fylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til uttak av vilt for å beskytte naturlige
forekommende planter, dyr og økosystemer.

F ylkesmannen kan etter søknad gi tillatelse til uttak av vilt for å avverge vesentlige
helseplager som følge av støy fra vilt.

F ylkesmannen kan av eget tiltak iverksette uttak av b estemte individ av moskus når de
vandrer til eller oppholder seg i tettbygde områder slik at de kan utgjøre en fare for skade på person
eller skaper trafikkfarlige situasjoner.

§ 3 - 7 Felling etter beslutning fra Miljødirektoratet
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette uttak av vilt

for å ivareta allmenne hels e - og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig
betydning, i andre tilfeller enn de som er nevnt i § 3 - 5 annet og tredje ledd og § 3 - 6 tredje og fjerde
ledd .

§ 3 - 8 S øknad o m skadefelling
Søknad om skadefelling av vilt etter §§ 3 - 5, 3 - 6 og 3 - 7 skal fremmes gjennom Elektronisk

søknadssenter.

§ 3 - 9 Forbud mot lokking ved skadefelling
Det skal ikke benyttes lokkemidler ved skadefelling av fugl.

§ 3 - 1 0 Forbud mot salg av retten til skadefelling
Retten til å gjennomføre skadefelling kan ikke selges eller tilbys andre mot vederlag.



Uttak til vitenskapelig e eller andre særlige formål

§ 3 - 1 1 U ttak for v itenskapelig eller andre særlige formål
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak iverksette uttak til

forskning, undervisning, museumsvirksomhet eller andre særlige formål.

§ 3 - 1 2 S øknad om uttak av vilt for vitenskapelig eller andre særlige formål
Søknad om utt ak av vilt etter § 3 - 11 skal fremmes gjennom Elektronisk søknadssenter.
Ved avgjørelse av søknaden skal det særlig legges vekt på formålet med og behovet for

uttaket, bestandssituasjonen, dyrevelferd for dyret og dets avkom, mulige virkninger for
naturman gfoldet og andre samfunnsmessige hensyn.

Om metoder og varsling ved uttak

§ 3 - 1 3 Metode for uttak
Ved uttak etter denne forskrift gjelder viltloven og forskrift om jakt, felling og fangst , hvis

ikke annet er bestemt i tillatelsen. Ved uttak av ikke jaktbare arter anvendes bestemmelsene
tilsvarende så langt de passer.

Miljødirektoratet kan etter søknad gi firma som driver med skadedyrbekjempelse generelle
tillatelser til andre avlivingsmet oder på nærmere angitte vilkår.

Miljødirektoratet kan i særlige tilfeller etter søknad gi tillatelse til andre metoder for uttak,
uten hensyn til reglene i viltloven kapittel VI .

Den som bruker skytevåpen eller felle ved uttak skal være registrert i Jeger registeret, men
trenger ikke å ha betalt jegeravgift for inneværende år.

Fangstredskaper som benyttes uten at den ansvarlige er til stede skal merkes med navn og
telefonnummer.

§ 3 - 1 4 Varsling til kommunen , grunneier og politiet
Den som gjennomfører uttak etter denne forskrift skal på forhånd varsle kommunen og

grunneier. Det skal opplyses om hvilken art som skal tas ut, antall, og tid og sted for uttaket.
Dersom uttaket krever faste monteringer i terrenget eller inngrep i nature n, skal det

innhentes tillatelse til dette fra grunneier.
Den som utfører uttak ved bruk av skytevåpen skal varsle politiet, før uttak finner sted.

Kapittel 4 Hold av vilt i fangenskap

§ 4 - 1 Krav om lovhjemmel for hold av vilt
Hold av vilt i fangenskap er kun tillatt med hjemmel i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

§ 4 - 2 Forbud mot hold av vilt for bestemte formål
Det er ikke tillatt å holde vilt når formålet er jakt i innhegnet område , fremvisning i sirkus,

hold som kjæledyr e ller hobbydyr, e ller falkonering. T rening av hund på vilt i fangenskap er ikke tillatt
uten tillatelse etter § 4 - 9.

Forbudet mot hold i sirkus og som kjæledyr eller hobbydyr gjelder ikke vilt som er unntatt
fra krav om tillatelse til hold i medhold av forskri ft om fremmede organismer § 13 .

§ 4 - 3 Forbud mot hybridisering
Vilt som holdes i fangenskap etter denne forskriften skal ikke hybridiseres. Den ansvarlige

for holdet plikter å iverksette tiltak for å hindre hybridisering.



§ 4 - 4 Plikt til å hindre rømming
Den som holder vilt i fangenskap skal sørge for at viltet ikke kan rømme.

Oppdrett av vilt

§ 4 - 5 Vilto ppdrett uten særskilt tillatelse
Ved hold av mink, sølvrev, blårev og krysninger mellom revetypene, som reguleres av

pelsdyrforskriften, og villsvin når produksjonen i sin helhet skjer innendørs, kreves det ikke tillatelse
til hold etter denne forskriften, og kravene i §§ 4 - 3 og 4 - 7 gjelder ikke.

Vilt av følgende arter kan holdes for oppdrett uten særskilt tillatelse , i kommuner hvor
artene finnes i naturlig viltlevende bestander: Orrfugl, storfugl, lirype, fjellrype, jerpe, vaktel,
stokkand, grågås og hare. Melding om oppdrett av disse artene må sendes til kommunen senest
innen 3 m åneder før iverksettelse.

§ 4 - 6 Vilto ppdrett e tter tillatelse
Kommunen kan etter søknad gi tillatel se til hold av elg, hjort og rådyr for oppdrett i

kommuner hvor disse artene finnes i naturlig viltlevende bestander .
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til hold for oppdrett av andre viltarter enn de

som omfattes av første ledd og § 4 - 5 , i kommuner hvor disse artene finnes i naturlig viltlevende
bestander. Søknaden sendes kommunen, som videresender denne til Miljødirektoratet sammen med
kommunens vurdering.

Oppdrett av vilt arte r som ikke finnes i naturlig viltlevende bestander i kommunen kr ever
tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Miljødirektoratet kan fastsette øvre rammer for satser for saksbehandlingsgebyr for
kommunens behandling av søknader etter første ledd.

§ 4 - 7 Anskaffelse av dyr til oppdrett
Til oppdrett kan det kun benyttes vilt eller avkom fra vilt som er:

a) innfanget med tillatelse etter § 2 - 8 ,
b) ervervet fra annet lovlig viltoppdrett i Norge , eller
c) innført fra utlandet for oppdrett i samsvar med forskrift 19. juni 2015 nr. 716 om fremmede
organismer .

Hold for fremvisning, rehabilitering , i dyrepark eller for andre formål

§ 4 - 8 Tillatelse til hold av vilt i dyrepark eller for midlertidig fremvisning
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til hold av vilt i dyrepark eller for midlertidig

fremvisning av arter som finnes i naturlig viltlevende bestander på stedet hvor framvisningen skjer .
Unntatt fra kravet om tillatelse etter første ledd er vilt av arter som finnes i naturlig

viltlevende bestander på stedet hvor dyreparken er eller fremvisningen skal skje, og som
a) er innfanget med tillatelse etter § 2 - 9 ,
b) er ervervet fra dyrepark , av følgende arter : Rødrev, grevling, elg, hjort, rådyr, hare, oter, grågås

og reinsdyr .
Hold i dyrepark eller for midlertidig fremvisning, av vilt av arter som ikke finnes i nat u rlig

viltlevende bestander på stedet , reguleres av forskrift om fremmede organismer.
Rovfugler og ugler skal ikke holdes i dyrepark eller for annen fremvisning.



§ 4 - 9 Trening av hund på vilt i fangenskap
Fylkesmannen kan i samråd med Mattilsynet etter søknad gi foreninger eller organisasjoner

tillatelse til å holde vilt fra oppdrett til trening av hund. Dersom søknaden gjelder en art, underart
eller bestand som ikke forekommer naturlig på stedet behandles søknaden ett er forskrift om
fremmede organismer.

§ 4 - 10 Hold for andre særlige formål
Miljødirektoratet kan etter søknad gi tillatelse til eller av eget tiltak hold e vilt for

gjenoppbygging av bestander eller for andre særlige formål.

Felles bestemmelser ved hold av vilt

§ 4 - 1 1 Plikter ved opphør av virksomhet
Dersom driften av et viltoppdrett opphører, plikter eier en å gi melding om dette til

kommunen innen 3 måneder etter opphør . Ei eren skal sørge for at gjerder og øvrige anlegg blir
fjernet . Kommunen kan gi pålegg om at fjerning skal foretas innen en bestemt frist. Dersom fristen
ikke overholdes, kan kommunen iverksette fjerning for eieren s regning.

Kapittel 5 Vilt som har rømt

§ 5 - 1 Innfanging og uttak av vilt som har rømt
Vilt som har rømt fra fangenskap er å anse som viltlevende.
E ier av vilt som har rømt har likevel rett og plikt til å fange inn eller å avlive rømte individer

som er synlig merket og som befinner seg innenfor en avstand av 5 km fra det innhegnete området.
Slik innfanging kan bare skje innen en måned etter rømming.

Dersom vilt er etablert eller kan etablere seg i naturen som følge av rømming eller ulovlig
utsetting kan kommunen eller Miljødirektoratet etter søknad gi tillatelse til, eller av e get tiltak , f ang e
inn eller avlive viltet , uavhengig av eiers rett og plikt etter annet ledd.

Eier av rømt vilt kan ikke påberope seg rett til rømte individer som er lovlig felt av andre
enn eier .

§ 5 - 2 Plikt til varsling ved rømming
Ved rømming , og ved i nnfanging og uttak av rømte dyr , skal eier straks varsle kommunen . I

tillegg skal berørte grunneiere varsles dersom dyret skal innfanges eller tar opphold på deres
eiendom . Dersom det rømte dy r et er gaupe, jerv, bjørn eller ulv , eller en viltart som ikke forekommer
naturlig på stedet, skal i tillegg Miljødirektoratet varsles.

§ 5 - 3 Ansvar for utgifter ved rømming
Eier er ansvarlig for nødvendige utgifter i tilknytning til innfanging og uttak av rømt vilt.

Kapittel 6 Utsetting av vilt i naturen

§ 6 - 1 Krav om lovhjemmel for utsetting av vilt
Utsetting av vilt i naturen er kun tillatt når dette følger reglene i forskrift om fremmede

organismer , og bestemmelsene i dette kapittel.



§ 6 - 2 U tsetting av oppdrettet vilt
Vilt som er oppdrettet i medhold av kapittel 4 kan settes ut i naturen der arten finnes i

naturlig viltlevende bestander, og de individer som settes ut er av samme art, underart og bestand
som de som finnes naturlig på stedet. Det skal på forhånd foreligge helseattest fra veterinær på de
individer som skal settes ut.

Kommunen og Miljødirektoratet skal varsles minst en måned før utsetting etter første ledd .
Miljødirektoratet kan sette vilkår for utsettingen eller forby denne, dersom utsetting kan

medføre uh eldige følger for naturmangfoldet eller kan være dyre velferdsmessig u forsvarlig .
Viltet skal være satt ut i sitt naturlige miljø senest 20. juli . F ô ring etter utsetting skal foregå

på en slik måte at viltet utvikler naturlig næringssøk, og skal avsluttes senest 1. august.
Utsatt vilt er å anse som viltlevende.

§ 6 - 3 Utsetting av innfanget vilt
Dersom annet ikke er bestemt i tillatelse til innfanging , skal vilt som er innfanget i medhold

av kapittel 2 settes ut på samme sted som individet ble innfanget. Dette gjelder ikke utsetting av vilt
som er oppdrettet i medhold av kapittel 4.

§ 6 - 4 Vilt som har blitt tamt eller uskikket til å overleve i naturen
Dersom innfanget vilt er blitt tamt eller dersom det er usikkerhet knyttet til om viltet vil

overleve i naturen, skal Mattilsynet kontakte s for vurdering av om utsetting er dyrevelferdsmessig
forsvarlig.

Dersom utsetting ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig avgjør det forvaltningsorgan s om har
besluttet innfanging, i samråd med Mattilsynet, om viltet skal avlives .

§ 6 - 5 Uttak av ulovlig utsatt vilt
Uttak av ulovlig utsatt vilt følger reglene i § 5 - 1 .
Den som har satt ut vilt ulovlig er ansvarlig for nødvendige utgifter i tilknytning til

innfanging og uttak av vilt et .

Kapittel 7 Ivaretakelse av dødt vilt

Eiendomsretten til dødt vilt

§ 7 - 1 Eiendomsrett til registreringspliktige viltarter
Døde individer av registreringspliktig vilt er Viltfondets eiendom.
Første ledd gjelder ikke vilt i oppdrett eller dyrepark, vilt som er felt under lovlig jakt, dødt

vilt som eier har fått tildelt i medhold av § 7 - 8 eller vilt som er lovlig innført fra utlandet .

§ 7 - 2 Eiendomsrett til vilt arter som ikke er registreringspliktig e
Det er tillatt å tilegne seg døde eksemplarer av viltarter som ikke er registreringspliktige,

med de begrensninger som følger av annet og tredje ledd og §§ 7 - 3 og 7 - 4.
I særlige tilfeller kan Miljødirektoratet beslutte at eksemplarer omfattet av første led d skal

tilfalle Viltfondet.
Egg som man finner i naturen er det ikke tillatt å fjerne, flytte eller tilegne seg uten på

forhånd å ha fått tillatelse etter kapittel 2 eller 3 , eller med hjemmel i bestemmelsene om sanking av
egg i viltloven . Dette gjelder ua vhengig av om egget er levende, ubefruktet eller dødt (råteegg).



§ 7 - 3 Eiendomsrett til vilt felt på skadefelling og i nødverge m.m.
Vilt av ikke registreringspliktige viltarter felt på skadefelling i medhold av kapittel 3 eller i

medhold av naturmangfoldloven §§ 17, 17a eller 18, tilfaller det kommunale v iltfondet. Dette gjelder
ikke for smågnagere og krypdyr unntatt slettsnok, buorm og stålorm.

Fallvilt av hjortevilt og bever tilfaller det kommunale viltfondet.

§ 7 - 4 Eiendomsrett til uregistrert, ulovlig avlivet eller ulovlig innført vilt
Vilt som er ulovlig felt eller ulovlig innført til Norge tilfaller Viltfondet.
Dødt vilt, preparater og egg som ikke er registrert og merket i samsvar med denne

forskriften, eller i samsvar med tidligere regelverk om registrering og merking, er Viltfondets
eiendom og kan ikke lovlig oppbevares uten at man godtgjør å ha nødvendig tillatelse for det enkelte
eksemplar.

§ 7 - 5 Søknad om eiendomsrett til registreringspliktig vilt
Den som finner døde eksemplarer av registreringspliktige viltarter kan ta hånd om viltet på

vegne av Viltfondet. Den som tar hånd om slikt vilt, plikter å fryse ned viltet eller ta vare på det på
annen forsvarlig måte.

Den som ønsker å overta eiendomsretten t il viltet fra Viltfondet, skal levere viltet til
autorisert preparant innen 4 uker etter at det ble funnet. Preparanten søker om overføring av
eiendomsretten fra Viltfondet til ny eier ved å registrere dette i Fallviltbasen.

Den som tar hånd om viltet , me n ikke ønsker å overta eiendomsretten, skal varsle
kommunen, som sørge r for at viltet blir tatt vare på og behandlet slik Miljødirektoratet bestemmer.

Egg som man finner i naturen er det ikke tillatt å ta hånd om uten tillatelse etter kapittel 2
eller 3. D ette gjelder uavhengig av om det er levende, ubefruktet eller dødt (råteegg) , og uavhengig
av om arten er registreringspliktig.

§ 7 - 6 Forbud mot privat overdragelse av egg og plikt til registrering av egg
Det er ikke til latt å erverve, motta, gi bort, selge eller annonsere fugleegg fra viltarter.

Miljødirektoratet kan likevel gi tillatelse til overdragelse av egg til museumsvirksomhet eller
vitenskapelige formål .

Fugleegg som lovlig er anskaffet før denne forskriftens ikrafttredelse skal registreres i
Fallviltbasen innen 31. desember 20 2 1 .

Registrering og merking av dødt vilt

§ 7 - 7 Plikt til registrering og merking
Døde eksemplarer av registreringspliktige viltarter som er tatt hånd om, skal i samsvar med

§ 7 - 8 registreres i Fallviltbasen. Døde eksemplarer av de artene som er merkepliktige skal merkes i
samsvar med § 7 - 9 . Plikten til registrering og merking gjelder også dødt vilt av registrerings - og
merkepliktige arter når disse kommer fra oppdrett eller dyrepark, er felt under lovlig jakt , eller er
lovlig innført fra utlandet eller fra Svalbard til fastlandet.

Miljød irektoratet kan etter søknad frita museale, vitenskapelige eller tilsvarende
institusjoner fra plikten til registering og merking av dødt vilt.

§ 7 - 8 Registrering av registreringspliktige arter
Autorisert preparant som får hånd om registreringspliktig vilt plikter å registrere dette i

Fallviltbasen innen tre dager etter at viltet er mottatt.



Når registrering en er utført beslutter Miljødirektoratet om eiendomsretten til skinnet og
skrotten skal tildeles søker eller beholdes av Viltfondet til vitenskapelige, museale eller andre
offentlige formål. I særlige tilfeller kan andre formål tilgodeses.

Dersom eiendomsretten tildeles søker, utsteder Miljødirekto ratet eiersertifikat for
eksemplaret. Ved senere eierskifte skal eierser tifikatet følge med eksemplaret.

R egistreringspliktig vilt kan ikke prepareres før eiersertifikat er mottatt.
Dersom preparanten finner grunn til å tro at viltet er ul ovlig avlivet eller at tidligere oppgitt

dødsårsak ikke er riktig, skal Miljødirektoratet varsles.
Registrerte preparater av arter som ikke er merkepliktige skal påføres synlig

fallviltbasenummer.

§ 7 - 9 Merking av merkepliktige arter
Autorisert preparant som får hånd om merkepliktig vilt plikter å mer ke dette etter

retningslinjer fastsatt av direktoratet .
Dersom ikke annet er bestemt gjelder følgende:

a) m erking skal senest skje når viltet er ferdig preparert og før preparatet skal utleveres fra
pr eparant,

b) m erkene skal være permanent festet til viltet ,
c) p å preparater av pattedyr skal merket festes i nakken ,
d) p å fugler skal merket festes på ryggen mellom vingene ,
e) p reparater merket med microchip skal påføres synlig microchipnummer ,
f) p åsatt merke skal ikke fjernes fra preparatet.

§ 7 - 10 Oppbevaring av de ler av vilt i preparantverksted
Autorisert preparant kan på sitt arbeidssted oppbevare deler av vilt som nyttes i

prepareringsformål uten at det registreres eller merkes.

Autorisasjon av preparanter

§ 7 - 11 Krav om autorisasjon for å utøve preparantyrket
Det kreves autorisasjon fra Miljødirektoratet for å foreta preparering av vilt for omsetning ,

og preparering av registreringspliktig vilt.

§ 7 - 1 2 Autori sasjon for preparering av vilt
Autorisasjon skal utstedes til enkeltpersoner som har avlagt og bestått svenneprøve i

taxidermistfaget etter kapitlene 3, 4 og 12 i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den
vidaregåande opplæringa.

Den som preparerer vilt som lærling, kan gjøre det te uten autorisasjon når dette skjer i
samsvar med den tilsynsplikten som en godkjent lærlingbedrift har for lærlingen i henhold til
kapitlene 3, 4 og 12 i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Autorisasjon skal også utst edes til statsborger som omfatt es av EØS - avtalen og derved
E uropaparlament et s - og Rådets direktiv 2005/36/EF av 7. september 2005 om godkjenning av
yrkeskvalifikasjoner , i den grad vedkommende tilfredsstiller vilkårene i direktivet. Autorisasjon kan
også u tstedes den som har avlagt prøve i an net land som tilsvarer nivået i norsk svenneprø v e.

For søknad om autorisasjon etter denne bestemmelse skal saksbehandlingsfrist som nevnt i
lov 19. juni 2009 nr. 103 om tjenestevirksomhet § 11 første ledd første punktu m være to måneder.
Tjenesteloven § 11 annet ledd om at tillatelse skal anses gitt når saksbehandlingsfristen er utløpt,
gjelder ikke.



Miljødirektoratet kan nekte å utstede autorisasjon til den som er straffet for overtredelse
av viltloven, naturmangfoldlo ven eller annet relevant regelverk. Varigheten av nektelsen skal angis i
vedtaket.

§ 7 - 1 3 Tilbakekall av autorisasjon for preparering av vilt
Miljødirektoratet kan tilbakekalle autorisasjonen dersom autorisert preparant er straffet for

overtredelse av viltloven, naturmangfoldloven eller annet relevant regelverk, eller ved vesentlige
brudd på fastsatte regler for preparantvirksomheten. Varigheten av tilbakekallet skal angis i
vedtaket.

Gebyr for preparering

§ 7 - 1 4 G ebyr
F or preparater som både registreres og merkes skal eier av viltet betale gebyr som

fastsettes av Klima - og miljødepartementet .
Merkepliktig vilt som er preparert skal ikke utleveres fra preparant før eier har

dokumentert at gebyr for registrering og merking er betalt.
Merkepliktig vilt som er registrert og merket av Sysselmannen på Svalbard og som innføres

midlertidig for preparering, er fritatt for gebyrplikten.

Kapittel 8 A vsluttende bestemmelser

§ 8 - 1 Klage
Enkeltvedtak fattet i medhold av denne forskriften kan påklages i samsvar med

forvaltningslovens regler. Beslutninger fattet av forvaltningsorganets eget tiltak i medhold av
forskriften §§ 2 - 2, 2 - 3 , 2 - 8 annet ledd, 2 - 1 0 annet ledd, 3 - 5 annet og tredje ledd, 3 - 6 fjerde ledd, 3 - 7,
3 - 11 , 4 - 10 , 5 - 1 tredje ledd, 7 - 2 annet ledd og 7 - 8 annet ledd regnes ikke som enkeltvedtak og kan
ikke påklages.

Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen.
Miljødirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av fylkesmannen.
Fylkestinget er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen.
Landbruks - og matdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av Miljødirektoratet som

gjelder jaktbare arter, med unntak av vedtak som gjelder fremmede viltarter.
Klima - og miljødepartementet er klageinstans for v edtak fattet av Miljødirektoratet som

gjelder arter som ikke er jaktbare og vedtak som gjelder fremmede viltarter.

§ 8 - 2 T ilsyn og iverksetting av tiltak
Kommunen og Miljødirektoratet har rett til å føre tilsyn med viltoppdrett og dyreparker

som holder vilt med hjemmel i denne forskriften , og kontrollere vilt som holdes .
Miljødirektoratet kan føre tilsyn med autoriserte preparanter og kontrollere vilt som

oppbevares.
Under utøvelse av tilsynet skal den som blir kontrollert eller den ansvarlige for

virks omheten gi tilsynsmyndigheten nødvendig bistand og opplysninger. Tilsynsmyndigheten kan
kreve å få lagt frem og granske dokumenter eller annet materiale som kan ha betydning for tilsynet.

Dersom vilkår eller pålegg gitt i medhold av forskriften ikke blir fulgt eller etterkommet , kan
kommunen eller Miljødirektoratet sørge for iverksetting av nødvendige tiltak for eiers regning.



§ 8 - 3 Straff
Overtredelser av bestemmelser gitt i denne forskrift en straffes etter viltloven § 56.

§ 8 - 4 Ikrafttredelse , oppheving av og endringer i andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 01.01.2020 .
Fra samme tidspunkt oppheves følgende forskrifter:

1. forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig
reduserer andre viltarters reproduksjon,

2. forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet
område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt ,

3. forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vit enskapelige eller andre
særlige formål , og

4. forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt.

§ 8 - 5 Overgangsbestemmelse
Tillatelser til hold av vilt som er gitt før denne forskriftens ikrafttredelse, for formål som ikke

er tillatt etter § 4 - 2, gjelder så lenge individene er i live. Avkom fra slike individer følger
bestemmelsene i denne forskriften.

Vedlegg 1 Oversikt over re gistrerings - og merkepliktige arter

Art
Registr er ings -

pliktig
Merkepliktig

Flaggermus
Vannflaggermus Myotis daubentonii X
Skogflaggermus Myotis brandtii X
Skjeggflaggermus Myotis mystacinus X
Børsteflaggermus Myotis nattereri X
Storflaggermus Nyctalus noctula X
Tusseflaggermus Pipistrellus pipistrellus X
Dvergflaggermus Pipistrellus pygmaeus X
Trollflaggermus Pipistrellus nathusii X
Skimmelflaggermus Vespertilio murinus X
Nordflaggermus Eptesicus nilssonii X
Bredøre Barbastella barbastellus X
Brunlangøre Plecotus auritus X
Rovdyr
Ulv Canis lupus X X
Fjellrev Vulpes lagopus X X
Oter Lutra lutra X



Brunb jørn Ursus arctos X X
Jerv Gulo gulo X X
Gaupe Lynx lynx X X
Partåede klovdyr
Moskusfe Ovibos moschatus X
Andefugler
Sædgås Anser fabalis X
Dverggås Anser erythropus X X
Ringgås Branta bernicla X X
Gravand Tadorna tadorna X
Snadderand Anas strepera X
Stjertand Anas acuta X
Knekkand Anas querquedula X
Skjeand Anas clypeata X
Taffeland Aythya ferina X
Bergand Aythya marila X
Praktærfugl Somateria spectabilis X
Stellerand Polysticta stelleri X
Sjøorre Melanitta fusca X
Lappfiskand Mergellus albellus X
Lommer
Smålom Gavia stellata X
Storlom Gavia arctica X
Islom Gavia immer X
Gulnebblom Gavia adamsii X
Lappedykkere
Dvergdykker Tachybaptus ruficollis X
Toppdykker Podiceps cristatus X
Horndykker Podiceps auritus X
Svarthalsdykker Podiceps nigricollis X
Gråstrupedykker Podiceps grisegena X
Stormfugler
Havsvale Hydrobates pelagicus X
Stormsvale Osceanodroma leucorhoa X
Grålire Puffinus griseus X
Havlire Puffinus puffinus X
Pelikanfugler
Havsule Morus bassanus X
Rovfugler
Vepsevåk Pernis apivorus X X
Havørn Haliaeetus albicilla X X
Sivhauk Circus aeruginosus X X
Myrhauk Circus cyaneus X X
Hønsehauk Accipiter gentilis X X
Spurvehauk Accipiter nisus X
Fjellvåk Buteo lagopus X
Musvåk Buteo buteo X
Kongeørn Aquila chrysaetos X X
Fiskeørn Pandion haliaetus X X
Tårnfalk Falco tinnunculus X
Dvergfalk Falco columbarius X



Lerkefalk Falco subbuteo X
Jaktfalk Falco rusticolus X X
Vandrefalk Falco peregrinus X X
Tranefugler
Vannrikse Rallus aquaticus X
Myrrikse Porzana porzana X
Åkerrikse Crex crex X X
Vade - , måke - og alkefugler
Dverglo Charadrius dubius X
Boltit Charadrius morinellus X
Myrsnipe sørlig Calidris alpina schinzii X X
Fjellmyrløper Limicola falcinellus X X
Kvartbekkasin Lymnocryptes minimus X
Dobbeltbekkasin Gallinago media X X
Svarthalespove Limosa limosa X
Lappspove Limosa lapponica X
Småspove Numenius phaeopus X
Sotsnipe Tringa erythropus X
Svømmesnipe Phalaropus lobatus X
Polarjo Stercorarius pomarinus X
Tyvjo Stercorarius parasiticus X
Fjelljo Stercorarius longicaudus X
Storjo Stercorarius skua X
Dvergmåke Hydrocoloeus minutus X
Sildemåke nordlig Larus fuscus fuscus X X
Ismåke Pagophila eburnea X
Lomvi Uria aalge X
Polarlomvi Uria lomvia X
Lunde Fratercula arctica X
Duefugler
Skogdue Columba oenas X
Ugler
Hubro Bubo bubo X X
Snøugle Nyctea scandiaca X X
Haukugle Surnia ulula X
Spurveugle Glaucidium passerinum X
Kattugle Strix aluco X
Slagugle Strix uralensis X X
Lappugle Strix nebulosa X X
Hornugle Asio otus X
Jordugle Asio flammeus X
Perleugle Aegolius funereus X
Nattravn - , og spettefugler
Nattravn Caprimulgus europaeus X X
Isfugl Alcedo atthis X
Vendehals Jynx torquilla X
Gråspett Picus canus X
Grønnspett Picus viridis X
Hvitryggspett Dendrocopos leucotos X X
Dvergspett Dendrocopos minor X
Tretåspett Picoides tridactylus X



Spurvefugler
Trelerke Lullula arborea X
Fjellerke Eremophila alpestris X X
Lappiplerke Anthus cervinus X
Gulerle Motacilla flava X
Vintererle Motacilla cinerea X
Nattergal Luscinia luscinia X
Svartrødstjert Phoenicurus ochruros X
Svartstrupe Saxicola torquata X
Rørsanger Acrocephalus scirpaceus X
Myrsanger Acrocephalus palustris X
Hauksanger Sylvia nisoria X
Møller Sylvia curruca X
Lappsanger Phylloscopus borealis X
Bøksanger Phylloscopus sibilatrix X
Skjeggmeis Panurus biarmicus X
Lappmeis Parus cinctus X
Tornskate Parus cinctus X
Varsler Lanius excubitor X
Kornkråke Corvus frugilegus X
Nøttekråke Nucifraga caryocatactes X
Bergirisk Carduelis flavirostris X
Rosenfink Carpodacus erythrinus X
Konglebit Pinicola enucleator X
Kjernebiter Coccothraustes coccothraustes X
Hortulan Emberiza hortulana X X
Vierspurv Emberiza rustica X
Dvergspurv Emberiza pusilla X
Krypdyr
Slettsnok Coronella austriaca X X
Buorm Natrix natrix X
Stålorm Anguis fragilis X
Amfibier
Damfrosk Pelophylax lessonae X
Stor salamander Triturus cristatus X
Små salamander Lissotriton vulgaris X
Egg
Alle fugleegg X X

Fallvilt av viltarter som ikke har fast
tilhold eller reproduserer i Norge,
men som finnes dødt innenfor
forskriftens stedlige virkeområde

X
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Høring av forslag til ny f orskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i
oppdrett, forskning og dyrepark ( V iltforskriften)

Miljødirektoratet sender på høring ny forskrift om skadefelling, om dødt vilt og om bruk av vilt i
oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) .

Forskriften er en samling av fire eksisterende forskrifter som regulerer innfanging, uttak, hold og
utsetting av vilt, og håndtering av dødt vilt. I tillegg regulerer forskriften uttak av vilt som er delegert
fra Miljødirek toratet til kommuner og f ylkesmenn . Forskriften samler alle bestemmelsene som
omhandler forvaltning av vilt , unntatt bestemmelsene om høsting (jakt og fangst) , om forvaltning av
rovvilt og om fremmede organismer .

Utgangspunktet er at bestemmelsene og pri nsippene i viltforvaltningen videreføres i den nye
forskriften, og at gevinsten ved samling av forskriftene først og fremst er en mer systematisk,
harmonisert og moderne forskrift. Det er også innarbeidet et skille mellom vilt som forekommer
naturlig i Nor ge og vilt av fremmede arter. Bestemmelsene om hold av fremmede viltarter flyttes til
forskrift om fremmede organismer.

Bakgrunnen for ny forskrift
Forskriftene som nå foreslås revidert og samlet er vedtatt i perioden 1997 – 2004 . Etter den tid har
flere tilgrensende regelverk trådt i kraft. Dette gjelder bl ant a nnet naturmangfoldloven som trådte i
kraft 1. juli 2009, dyrevelferdsloven som trådte i kraft 1. januar 2010, forskrift om fremmede
organismer som trådte i kraft 1. januar 2016 og forskrift om dyr evelferd ved fremvisning av dyr som
trådte i kraft 1. januar 2017. De fire gjeldende f orskriftene er ikke fullstendig harmonisert med
ovennevnte regelverk, verken språklig eller innholdsmessig.

Ved utforming av forskriften er det lagt vekt på å gi et kla rere regelverk , og å bidra til at
bestemmelsene blir mer oversiktlige og lettere tilgjengelig både for publikum og brukere i
forvaltningen. I noen tilfeller er konsekvent og langvarig forvaltningspraksis nedskrevet som
bestemmelser .

B estandsstatus og rødl istevurdering for flere arter er endret siden gjeldende forskrifte r ble vedtatt .
Dette innebærer at det nå er behov for bedre beskyttelse av enkelte arter, mens forvaltningen av
andre arter med stabile og livskraftige bestander kan gjøres enklere. Regjerin gens mål om
avbyråkratisering har gitt grunnlag for å vurdere forenkling og endring av hvilke forvaltningsledd som
har beslutningsmyndighet på de ulike felt.

Miljødirektoratet har også gjennom mange års praktisering av forskriftene, og gjennom veiledning til
kommuner og fylkesmenn om bruken av forskriftene, sett et potensial for avklaringer og forenklinger
i gjeldende bestemmelser.

Følgende forskrifter samles i viltforskriften:

- forskrift 1. september 1997 nr. 1000 om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig
reduserer andre viltarters reproduksjon (skadefellingsforskriften),

- forskrift 15. februar 1999 nr. 357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet
område, og om jakt på oppdrettet utsatt vilt (holdforskriften),
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- forskrift 14. mars 2003 nr. 349 om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller
andre særlige formål (innfangingsforskriften), og

- forskrift 18. juni 2004 nr. 913 om ivaretakelse av dødt vilt (fallviltforskriften).

Følgende delegering tas inn i forskrift en:

- Brev fra Miljødirektoratet 16. september 2013 til fylkesmenn og kommuner, om delegering
av myndighet etter naturmangfoldloven § 18 tredje ledd første punktum.

D e viktigste endringer i den nye viltforskriften :

Kapittel 1 - G enerelle bestemmelser

Klargjøring av viltbegrepet
Før Borgarting lagmannsrett s dom 20. januar 2015 var det uklart i hvilken utstrekning viltloven også
omfattet fremmede viltarter. Forskriftens § 1 bokstav n) klargjør nå at alle viltarter som lever eller
kan leve vilt innenfor f orskriftens stedlige virkeområde er å anse som vilt. Den nærmere avgrensning
mot husdyr og domestiserte dyr vil bli beskrevet i kommentarene til forskriften. Der vil det også
fremgå at individer som er født i eller lever i fangenskap også anses som vilt. D et te innebærer blant
annet at mink, sølvrev og blårev, og krysninger mellom disse, fortsatt omfattes av viltbegrepet selv
om de lever i fangenskap.

Forholdet til annen lovgivning
Flere bestemmelser som tidligere presiserte hvordan dyrevelferden skulle i varetas ved håndtering av
dyr , foreslås tatt ut. Disse er erstattet av en ny bestemmelse, viltforskriften § 1 - 3, hvor d et presiseres
at all innfanging, hold og annen aktivitet som utføres med hjemmel i denne forskriften , skal utføres i
samsvar med dyrevelferdsloven og matloven .

Klargjøring av grensen mot forskrift om fremmede organismer
Det er i dagens regelverk ikke et klart skille mellom arter og bestander som forekommer naturlig på
stedet , og fremmede arter. Som en fø lge av at forskrift om fremmede organismer trådt e i kraft 1.
januar 2016 , er det på flere felt et behov for å klargjøre om en aktivitet omhandles av viltforskriften
eller forskrift om fremmede organismer , eventuelt av begge forskriftene . Det er i forslaget
gjennomgående presisert hvilken forskrift som gjelder , hovedsakelig ved å presisere at enkelte av
viltforskriftens bestemmelser kun gjelder for arter som forekommer naturlig på stedet.

Miljødirektoratet forventer at de nevnte presiseringene i kapittel 1 vil gi et klarere regelverk, og
dermed bidra til en viss besparelse ved bedre effektivitet i forvaltningen.

Kapittel 2 - I nnfanging av vilt og kapittel 4 - H old av vilt i fangenskap
Innfanging av vilt og hold av vilt i fangenskap er i dag regulert i to ulike forskrifter,
innfangingsforskriften og holdforskriften. Hovedinnhold et i disse forskriftene videreføres.

Innfanging av vilt for rehabilitering
Det er i dag en utfordring at skadde eller hjelpeløse dyr blir fanget inn for rehabilitering. Både
gjeldende holdforskrift § 2 - 2 og dyrevelferdsloven § 4 blir av mange oppfattet som en rett til å fange
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inn dyrene for rehabilitering. Begge bestemmelsene er primært gitt for å gi plikt og anledning til å
hjelpe slike dyr på stedet. Dette vil ofte gjelde kalver av hjortevilt og unger av oter som er , eller synes
å være, forlatt av foreldrene. Når disse blir fanget inn og tilvent mennesker , er det stor risiko for at
de blir uegnet for et liv i det fri, og avliving vil være det eneste dyrevelferdsmessig forsvarlige
alternativet. Når slike dyreunger er fanget inn , kan det oppstå situasjoner hvor følelsene for dyret tar
overhånd, hvor de som har tatt hånd om dyret vi l "redde" dyret ved å få det overført til dyrepark.
Enkelte dyr blir også holdt i fangenskap uten at det offentlige blir orientert, i frykt for at dyrene skal
bli besluttet avlivet.

Endringen i ny viltforskrift § 2 - 1 0 angir tydeligere at hjelpeplikten før st og fremst er en plikt til om
mulig å yte hjelp på stedet, og at man så langt som mulig skal unngå å fange inn ville dyr for
rehabilitering. Det foreslås nå at innfanging av dyr for rehabilitering kun skal skje etter vurdering fra
kommunen i samråd med M attilsynet. Det presiseres også at kommunen til enhver tid kan beslutte
at viltet skal avlives dersom det ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig å forsøke rehabilitering.
Kommunen er normalt mottaker av melding om skadd vilt, og vil med den foreslåtte endri ngen få et
klart og helhetlig ansvar for disse tilfellene.

Endringen er først og fremst motivert av dyrevelferdshensyn, men vil også kunne gi kommunen og
Mattilsynet flere saker for vurdering. På den annen side er intensjonen at færre dyr skal gjennomgå
b elastningen med å bli holdt i fangenskap, uten at de bli r tilstrekkelig rehabilitert til å kunne settes ut
i det fri etter endt rehabilitering. En tydelig og konsekvent håndtering av slike saker vil kunne bidra til
færre søknader om overføring av vilt til dyreparker, familiegårder og lignende .

Varsling ved omfattende dyrelidelser
Det foreslås i § 2 - 1 0 fjerde ledd en plikt til å varsle Miljødirektoratet i situasjoner hvor et større antall
dyr lider. Bestemmelsen må ses i sammenheng med dyrevelferdsloven § 5 hvor " E nhver som får
kjennskap til at et større anta ll ville eller forvillede dyr er utsatt for sykdom, skade eller annen lidelse
utenom det normale, skal snares mulig varsle Mattilsynet eller politiet . ". Typiske situasjoner vil både
etter dyrevelferdsloven og ny forskrift være hendelser hvor mange dyr er til griset av oljesøl eller
dyrelidelser knyttet til ras og flom og utbrudd av smittsomme dyresykdommer. I slike tilfeller vil
direktoratet i samarbeid med andre etater vurdere om det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å
igangsette rehabilitering eller om avlivi ng eller andre tiltak må iverksettes. Formålet med å inkludere
direktoratet er å begrense antall individer som må gjennomgå en belastende rehabilitering. Hensynet
til naturmangfoldet og de skadde artenes bestandssituasjon må inngå i vurderingen av i hvilke n grad
rehabilitering skal prioriteres.

I n nfanging og h old for fremvisning
Gjeldende regelverk for hold av vilt i dyreparker og for annen fremvisning er fragmentert og
ufullstendig. Hold forskrift en regulerer ikke hold i dyreparker, og etter innfangingsfo rskriften er det
Miljødirektoratet som har beslutningsmyndighet på innfanging av alle arter for overføring til
dyrepark. I viltforskriften foreslås en tydeligere og mer differensiert regulering både av innfanging til
dyrepark, hold i dyrepark og eventuell rømming fra dyrepark.

Myndigheten til å beslutte innfanging til dyrepark , for visse arter , foreslås flyttet fra Miljødirektoratet
til kommunen. Dette gjelder innfanging av " … kalver av rådyr, hjort og elg, og unger av hare, rødrev,
grågås og stokkand for overføring til dyrepark eller for midlertidig fremvisning, når disse er hjelpeløse
etter tap av foreldre og ikke kan overleve i naturen. ", jf. forskriften § 2 - 9 . De artene som foreslås
forvaltet av kommunen er de vanligste tilfellene av innfanging av dyr til dyreparker. Kommunen får
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dermed både myndighet til å avgjøre om disse dyrene skal kunne fanges inn for rehabilitering, jf. § 2 -
1 0 , og om de eventuelt skal overføres til dyr epark. Dette gir et tydeligere og mer helhetlig ansvar for
forvaltningen av disse artene hos kommunen , og forventes å gi effektiviseringsgevinster. Omfanget
av slike saker som årlig behandles av Miljødirektoratet er normalt begrenset til færre enn 30 saker pr.
år, men enkelte saker er likevel ressurskrevende grunnet sterkt følelsesmessig engasjement for det
enkelte dyret hos enkelte personer og organisasjoner, og ofte med media involvert.

Myndigheten til å beslutte hold av andre arter i dyrepark ligger fo rtsatt hos Miljødirektoratet, men
det er i § 4 - 8 i ny viltforskrift opplistet en rekke arter som kan erverves fra andre dyreparker uten
særskilt tillatelse. Innføring av en tydelig adgang til å overføre individer mellom dyreparker vil gi
færre søknader om innfanging av vilt fra naturen. Endringen medfører ingen endring i øvrig regelverk
som regulerer flytting av dyr.

I samsvar med langvarig forvaltningspraksis foreslås lovfestet at rovfugler og ugler ikke skal holdes i
dyrepark eller for annen fremvisning. For disse artene er det ikke mulig å gjenskape omstendigheter
som gir fuglene anledning til naturlig livsutfoldelse i en dyrepark . Falkonering er allerede forbudt
etter forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr, og presiseringen i ny viltforskrift v il tydeliggjøre
lovverket omkring rovfugler og ugler også i viltlovgivningen .

Innfanging av dyr for midlertidig fremvisning medfører stress og belastninger for dyret. Av
dyrevelferdsmessige hensyn foreslås at adgangen til å fange inn vilt for midlertidig fremvisning
opphører .

Etter gjeldende innfangingsforskrift § 4 kan enhver samle inn egg og rumpetroll av vanlig frosk for
forsknings - , undervisnings - og opplysningsformål. Bestemmelsen foreslås fjernet grunnet frykt for
spredning av soppen Batrachochytr ium dendrobatidis (Bd). Denne ble påvist for første gang i Norge
sommeren 2017. Bd er en sopp som går på amfibier og forårsaker infeksjonssykdommen
chytridiomykose. Sykdommen har ført til dramatiske nedganger i og utryddelse av amfibiebestander i
deler av v erden, og er regnet som en av de viktig ste årsakene til tap av arter blant amfibier. Funnet
av soppens tilstedeværelse ble gjort gjennom vannprøver av miljø - DN A. Dette ble gjennomført av
Norsk institutt for naturforskning (NI N A), og de fant soppen i sju av flere titalls undersøkte lokaliteter
i Akershus (Taugbøl et. al. 2017). Bd er kun påvist på østsiden av Oslofjorden (Taugbøl et. al. 2018).

En av de viktigste spredningsveiene for Bd er at vann fraktes mellom innsjøer og dammer. Ved
innsamling av rumpetr oll tas det vann fra dammer, og både vann og rumpetroll kan ha soppen i og på
seg. Det er krav i dag om at rumpetroll og frosk som er fanget inn skal settes ut i dammene hvor de
er hentet, men vi vet at det i mange tilfeller ikke gjøres.

Innfanging og h old for oppdrett
Skillet mellom viltforskriften og forskrift om fremmede organismer klargjøres nå ved å presisere at
viltforskriften regulere r utsetting og hold av arter som finnes i naturlig viltlevende bestander på det
stedet der de skal oppdrettes , mens u tsetting og hold av fremmede viltarter skjer etter forskrift om
fremmede organismer .

Kommunen har etter gjeldende regelverk myndighet til å fange inn enkelte fuglearter, hare og kalver
av hjort for overføring til oppdrett, jf. innfangingsforskriften § 9. Innfanging av øvrige arter krever
tillatelse fra Miljødirektoratet. I forslag til ny v iltforskrift foreslås det i § 2 - 8 å flytte myndigheten fra
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Miljødirektoratet til kommunen også for beslutning om innfanging av rådyrkalver og elgkalver. Dette
gir kommunen e t mer helhetlig ansvar for forvaltning av disse artene. Rådyr og elg har levedyktig e
bestander og forvaltes av kommunen også på de fleste andre områder .

For å klargjøre at det er oppdretteren som har ansvar et for å hindre rømming , foreslås de detaljerte
krav ene til inngjerdinger i dagens holdforskrift kapittel 4 opphevet. De foreslås er stattet av en
generell plikt for dyreholder til å hindre rømming, jf. ny forskrift § 4 - 4. Krav til dyreholder ved
rømming er inntatt i forskriftens kapittel 5.

Hold av vilt som kjæledyr
Både Miljødirektoratet og Mattilsynet mottar jevnlig tips og bekymrin gsmeldinger om ulovlig hold av
vilt som kjæledyr. Dette gjelder både ville dyr som er fanget inn, og dyr som er tatt ut av
pelsdyroppdrett for hold i private hjem. En mann ble i oktober 2018 straffedømt i Sør - Trøndelag
tingrett for hold av rev som kjæledyr .

Ville dyr vil lett lide i fangenskap, og kan utgjøre en risiko for naturmangfoldet ved rømming.
Gjeldende regelverk har derfor et generelt forbud mot hold av vilt i fangenskap, jf. viltloven § 7.
Unntak fra dette forbudet er oppdrett, dyreparker og vite nskapelige formål, som i dag er regulert i
innfangingsforskriften , holdforskriften og pelsdyrforskriften . Det er ikke gitt bestemmelser som
tillater hold av vilt som kjæledyr eller hobbydyr.

Det foreslås at gjeldende forbud mot hold av vilt som kjæledyr e ller hobbydyr klargjøres, jf. ny
forskrift § 4 - 2. Forbudet er i samsvar med bestemmelsene både i forskriftene vedtatt med hjemmel i
viltloven og i forskrift om fremmede organismer.

Hold av rev for trening av hund
Til tross for at det etter gjeldende holdf orskrift ikke er tillatt å holde rev i fangenskap for trening av
hund er det flere klubber som har fått rev fra pelsdyrfarmer (sølvrev og blårev) som holdes oppstallet
og benyttes til trening av hihunder. Både Norsk Kennel Klub og Norges J eger - og F iske r forbund har
ove r for Miljødirektoratet fremmet ønske om at slik aktivitet kan bli lovlig. Formålet med aktiviteten
er å trene opp hihunder, for bruk i ettersøk av skadd rev og ved annet uttak av rev.

Miljødirektoratet foreslår i § 4 - 9 at fylkesmannen, i samråd med Mattilsynet, gis hjemmel for å tillate
hold av vilt for trening av hihunder. For å begrense omfanget av slikt hold foreslås at det kun er
foreninger og organisasjoner som gis anledning til å søke om slikt hold. Det foreslås at det kun er vilt
f ra oppdrett som kan benyttes til hihundtrening . Legalisering vil åpne for at Mattilsynet gis mulighet
til å vurdere om slikt hold er dyrevelferdsmessig forsvarlig, og kan knytte nødvendige krav og vilkår til
eventuelle tillatelser.

Eggsamling
Innsamling av egg fra naturen reguleres i dag både av reglene om innfanging, uttak og dødt vilt.
Forslag til endringer i dette regelverket omhandles nedenfor under omtalen av kapittel 7 – Dødt vilt.

Vilkår om rapportering for fornyelse av ringmerkingslisens
Unnla tt rapportering av ringmerkingsvirksomhet er i dag en utfordring, uten at Miljødirektoratet har
anledning til å sanksjonere dette. Ringmerking innebærer i utgangspunktet en uønsket belastning for
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fuglene som merkes, og det er derfor viktig at omfanget av r ingmerking faktisk begrenses til de
tilfeller hvor kunnskapen som innhentes gjøres tilgjengelig for forvaltningen.

Det foreslås i § 2 - 4 et vilkår om at rapportering fra foregående år må være utført for å få utstedt den
årlige ringmerkingslisensen. Likeled es foreslås en adgang til å trekke lisensen tilbake ved unnlatt
rapportering.

Kapittel 3 – Skadefelling og annet u ttak av vilt

Skadefelling av vilt
Bestandsstatus og rødlistevurdering for flere arter er endret siden gjeldende skadefellingsforskrift ble
vedtatt i 1997 . Dette innebærer at det nå er behov for bedre beskyttelse av enkelte arter, mens
forvaltningen av andre arter med stabile og livskraftige bestander kan gjøres enklere. En svakhet v ed
gjeldende forskrift er at skadefelling ikke rapporteres og registreres. Viltmyndighetene har derfor
ikke oversikt over hvor mange individer som felles, hvilke arter som felles eller hvilke
skadesituasjoner som begrunner felling. I forbindelse med ny forskrift tar direktoratet sikte på å
etablere et system for ele ktronisk søknad om skadefelling. Dette vil gi bedre oversikt over søknader,
tillatelser og gjennomførte fellinger.

F orslag til endret skadefellingsforskrift ble sendt på høring høsten 2008 , men forslaget ble
omarbeidet etter at naturmangfoldloven trådte i kraft sommeren 2009. Høsten 2013 ble et nytt
forslag sendt på høring, og ny forskrift ble ferdigstilt. Direktoratets forslag ble imidlertid ikke fastsatt,
da forslaget innebar mer omfattende saksbehandling enn tidligere og for øvrig ikke var i samsvar
med regjeringens mål om avbyråkratisering.

Hvilke arter som kan felles etter den skadelidtes, kommunens, fylkesmannens eller Miljødirektoratets
beslutning foreslås nå revidert. I vurderingen er det vektlagt om arten er rødlistet og om arten
regelmessig gjør skade. Ved revisjonen er det også søkt å unngå søknadsbehandling ved å gi klare
vilkår for felling.

Ved vurdering av hensiktsmessig forvaltningsnivå for de ulike artene, er det gjort en vurdering av
hvorvidt arten er rødlistet og en skjønnsmessig vurderi ng av hvor stort press det er på uttak av arten.
For ti nye arter foreslås at skadegjørende individ kan felles av den skadelidte uten beslutning fra
forvaltningsmyndigheten. Dette gjelder artene kanadagås, stripegås, pilfink, bokfink, bjørkefink,
grønnfin k, kjøttmeis, fasan, viltlevende kanin og sørhare. Dette er dels arter som er fremmede eller
introduserte, og dels arter som har livskraftige og naturlig forekommende bestander. De nevnte
spurvefuglene gjør sjelden skade, men kan av og til forville seg inn i bygninger hvor de utgjør en
smitterisiko og hvor eneste utvei for å begrense skade ofte er avliving. Eksempler på dette er
bakerier eller andre lokaler hvor det lagres, produseres eller serveres mat. I slike tilfeller er det behov
for raskt og effektivt å kunne avlive fuglene. I forslag til ny forskrift § 3 - 3 er det nå gitt klare vilkår for
slik felling, noe som er i samsvar med gjeldende forvaltningspraksis. Skadelidtes myndighet til selv å
beslutte felling utvides samtidig til å gjelde skade på alle ty per eiendom, fra i dag å kun gjelde ved
skade på bestemte typer eiendom som hus, hage, åker m.m. Dette antas å gi en viss reduksjon i
antall skadefellingssøknader som i dag behandles av kommunen.

På bakgrunn av de hensyn som er nevnt ovenfor , foreslås b es lutningsmyndighet for uttak av
knoppsvane og stokkand overført fra henholdsvis Fylkesmannen og Miljødirektoratet til kommunen.
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Beslutningsmyndigheten for hettemåke og fiskemåke, som tidligere kunne felles etter skadelidtes
egen beslutning, foreslås nå flyt tet til fylkesmannen. Begge artene er oppført på Norsk rødliste for
arter 2015, og er ofte utsatt for ønske om uttak på grunn av støy i hekketiden. Vi vurderer at det i
større grad bør forsøkes andre skadeforebyggende tiltak før felling tillates. Fylkesman nen vil kunne
se slike saker i sammenheng, og gi veiledning i bruk av skadeforebyggende tiltak.

Beslutningsmyndighet for felling av grågås i Finnmark fylke foreslås flyttet fra kommunen til
fylkesmannen, for best mulig å kunne minimalisere risikoen for f eilskyting av den kritisk truede
dverggåsa.

Som nevnt stilles det ikke krav om rapportering i gjeldende skadefellingsforskrift. Miljødirektoratet
ser et behov for å ha en oversikt over antall vilt som skadefelles og hvil k e arter og skadesituasjoner
som gjør skadefelling nødvendig, blant annet f or å kunne gi god veiledning i skadeforebygging . Det
fore slås nå krav om rapportering til kommunen av vilt som er felt etter skadelidtes egen beslutning.
Det tas sikte på å få på pla ss en enhetlig rapporteringsordning for dette.

Beslutningsmyndighet til skadefelling av de arter som ikke er spesifikt nevn t i forskriften foreslås
flyttet fra Miljødirektoratet til fylkesmannen , jf . § 3 - 6. Dette er normalt færre enn 30 saker pr år , og
so m regel spesielle situasjoner som krever individuell vurdering.

For å forhindre at skadefelling blir utført med annen motivasjon enn å stanse faktiske skader , foreslås
det forbud mot å selge skadefellingstillatelser til andre mot vederlag , som ved ordinær jakt.

Endringene i bestemmelsene om skadefelling vil sikre at rødlistede arter kun blir felt på skadefelling
der andre forebyggende virkemidler ikke er egnet. Bestemmelsene vil også bidra til å redusere
saksbehandlingen ved situasjoner som kvalifiserer for skadefelling. Plikten til å rapportere
skadefelling vil innebære noe arbeid for kommunen , men det tas sikte på å utarbeide et datasystem
hvor den skadelidte selv kan registrere slike tilfeller.

Kapittel 5 - V ilt som har rømt
Bestemmelsene om vilt som har rømt fra fangenskap videreføres og samles i ett kapittel. I tillegg til
gjeldende varslingsplikt til kommunen ved rømming , foreslås det plikt til å varsle Miljødirektoratet
dersom rovvilt eller fremmede arter rømmer, jf. § 5 - 2 .

Kapittel 6 - U tsetting av vilt i naturen
Utsetting av vilt av arter, underarter eller bestander som ikke fra før finnes naturlig i distriktet
reguleres av forskrift om fremmede organismer. Vilt av stedegne bestander kan etter gjeldende
holdforskrift s ettes ut uten særskilt tillatelse, innenfor rammen av aktsomhetsplikten i
naturmangfoldloven § 6. Dette videreføres i forslagets § 6 - 2.

De sene r e årene har enkelte aktører drevet med import og utsetting av vilt f or å drive kommersiell
jakt . Nyere kunnskap viser at denne aktiviteten ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig og medfører
risiko for skade på naturmangfoldet. Det har også i flere år foregått utsetting av fasan og rapphøns
for fuglehundtrening. Begge de nevnte aktiviteter er nå regulert av forskrift om fremmede
organismer. T ilsvarende aktiviteter som foregår med oppdrettet stedegent vilt ble tidligere reguler t
av holdforskriften § 5 - 3, med krav til dato for utsetting og krav til hvordan foring skal skje.
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Bestemmelsen er i dag op phevet og forholdet reguleres til dels av midlertidig forskrift 24. august
1990 nr. 761 om forbud mot jakt på utsatt fugl.

En svakhet ved dagens regelverk er at viltmyndighetene ikke har noen klar hjemmel til å sette
begrensninger og vilkår for utsetting av stedegent vilt, f or eksempel ved å sette begrensninger for
antall individer som kan settes ut i et område. Det foreslås nå i § 6 - 2 at utsetting av stedeg ent vilt
skal varsles til kommunen og Miljødirektoratet på forhånd . Miljødirektoratet kan sette begrensninger
for slike utsettinger dersom det kan medføre uheldige følger for naturmangfoldet eller kan være
dyrevelferdsmessig uforsvarlig .

Kapittel 7 – Ivaretakelse av dødt vilt
I forslaget til ny forskrift er listen over registrerings - og merkepliktige arter revidert. Ved r evisjonen
er det sett på omfang av antall fallvilt som meldes inn, om artene er samlerobjekt og om det er
vitenskapelig behov for fallvilt av artene. Merkeplikten er med bakgrunn i dette tatt ut for noen
arter, som for eksempel arter av flaggermus. Videre er arter som ikke hekker i Norge eller hvor
populasjonen er stor, tatt ut av listen. Dette gjelder eksempelvis havsvale, grålire, havlire og
sangsvane. Dersom det av vitenskapelige årsaker er behov for døde eksemplarer av arter som er tatt
ut av listen, vi l det etter forskriftens kapittel 3 kunne søkes om uttak for dette formål. Endringen vil
ha svært liten praktisk betydning, da de artene som tas ut i praksis ikke felles og merkes.

Nytt i forskriften er at døde individ er av registrerings - men ikke merkepliktige arter skal påføres
synlig fallviltbasenummer. Dette for lettere å knytte rett individ til det utstedte eiersertifikatet. Det
er ingen formkrav til denne påtegningen annet enn at den skal være synlig. Dette kan f or eksempel
gjøres ved å skrive fallviltbasenummeret med merketusj under sokkelen som det preparerte individet
står på. Dette medfører ingen kostnad for preparanten.

Forbud mot innsamling av egg og overdragelse av eggsamlinger
Det har de siste årene blitt avdekket flere omfattende tilfeller av eggplyndring i Skandinavia, blant
annet fra Norge, hvor formålet har vært å ha eggene i privat samling eller å selge disse til andre
private samlere. Sjeldne og truede arter er spesielt utsatt. Svenske myndigheter ha r innført
ferdselsforbud i store fjellområder for å begrense denne ulovlige virksomheten. I Danmark er det
innført et totalt forbud mot oppbevaring, erverv, overdragelse, transport og salg mv. av egg.

Etter gjeldende fallviltforskrift er alle egg registr erings - og merkepliktige. Levende egg kan ikke
samles inn uten tillatelse.

Det er etter Miljødirektoratets syn ikke vektige hensyn som taler for at det skal legges til rette for
privat eggsamling, vurdert i forhold til skadepotensialet ved slik virksomhet . Eggplyndring er svært
vanskelig å avdekke, og direktoratet mener at hensynet til håndheving av forbudet må veie tungt.

Miljødirektoratet foreslår nå i § 7 - 6 at alle egg og eggsamlinger, som er lovlig anskaffet før
fallviltforskriftens ikrafttredelse, må registreres innen 3 1. desember 20 2 1 for fortsatt å kunne
oppbevares lovlig. Omfanget av uregistrerte samlinger er ukjent, men registrering av disse vil gi
myndighetene full oversikt over hva som fortsatt kan oppbevares lovlig og vil være avgjørende for
mu ligheten til å kontrollere om en eggsamling er lovlig eller ulovlig.
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Det foreslås videre i § 7 - 6 et forbud mot privat overdragelse av egg og eggsamlinger. Forbudet
gjelder ikke overdragelse til muse umsvirksomhet eller vitenskapelige formål.

Hjemmel for å trekke tilbake autorisasjon for preparanter
En mangel i dagens regelverk er at det ikke er hjemmel for å trekke autorisasjon tilbake fra
preparanter som ikke forholder seg til gjeldende regelverk. Det foreslås i § 7 - 1 3 at autorisasjonen kan
trekkes tilbak e ved vesentlige brudd på relevant regelverk eller når preparanten er straffet for brudd
på viltloven, naturmangfoldloven eller annet relevant regelverk.

Samfunnsøkonomiske konsekvenser
Som nevnt ovenfor er gevinsten med samling av forskriftene først og fremst økt brukervennlighet
ved en mer systematisk, harmonisert og moderne forskrift. Sammenslåing en antas å ha en vesentlig
gevinst både for enkeltpersoner som skal forholde seg til forskriften og for ansatte i viltforvaltningen.
En a nnen gevinst er at fo rskriften nå harmoniseres med annet tilgrensende og overlappende
regelverk, slik at det blir tydelig hvilket regelverk som regulerer de enkelte aktiviteter.

At beslutningsmyndighet på flere områder flyttes fra fylkesmenn og direktorat til kommuner og
enkeltpersoner antas å gi en samlet gevinst ved bedre bruk av ressurser, både ved at kommunene får
en mer helhetlig forvaltning av flere arter og ved at flere forhold ikke er avhengig e av vedtak fra
forvaltningsmyndighetene. På den an nen side er det behov for flytting av beslutningsmyndighet til et
høyere nivå i forvaltningen i enkelte saker som gjelder truede arter , hvor det bør være en høy terskel
før man gjør inngrep. Dette gir en miljømessig fordel ved bedre beskyttelse av rødlistede arter. Et
skjerpet regelverk for eggsamling antas også å gi en miljømessig fordel ved bedre beskyttelse av
truede arter. Presisering av bestemmelsen e om innfanging av skadd vilt, og om forbudet mot hold av
vilt som kjæledyr antas å bidra til bedre dyrevelferd. Miljødirektora tet vurderer skjønnsmessig at
endringene i beslutningsmyndighet totalt sett vil medføre en reduksjon i de administrative
kostnadene for både stat og privatpersoner .

At det innføres krav om rapportering av skadefelt vilt og ved utsetting av vilt gjør at
f orvaltningsmyndigheten må ha et system for å motta og lagre slik informasjon. Inntil det eventuelt
opprettes et sentralt datasystem for slike rapporter og meldinger , stilles det ingen krav til hvordan
opplysningene lagres. Trolig vil både antallet skadefel linger og antallet utsettinger i naturen variere
fra 0 til 20 tilfeller årlig i de aller fleste kommuner, og dette kan relativt enkelt lagres i et word - eller
excel - dokument med lite bruk av ressurser .

Oppsummering
Miljødirektoratet mener at for s lag til ny forskrift vil gi effektiviseringsgevinster for både forvaltning
og enkeltpersoner . Den viktigste gevinsten er et tydeligere og lettere tilgjengelig regelverk, både for
forvaltningen og andre brukere. R ødlistede arter gis bedre beskyttelse, og forva ltningen av
livskraftige og tallrike arter forenkles og avbyråkratiseres. Forskriften vil i begrenset utstrekning gi
kostnader for kommuner og enkeltpersoner knyttet til rapportering av skadefelt vilt . Det antas at de
miljømessige fordelene ved forbedret r egelverk samt reduserte administrative kostnader vil veie opp
for de begrensede kostnadene som nytt regelverk medfører.

Høringsfrist er 1. oktober 201 9 .
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Miljødirektoratet ber om at høringspartene benytter skjema for elektronisk tilbakemelding nedenfor.
Det er også mulig å sende inn høringskommentarer til postmottak@miljodir.no .

Vi ber om at departementer og de enkelte organisasjonene orienterer relevante etater,
underliggende forbund, medlemsbedrifter mv. om høringen.

Eventuelle spørsm ål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Nils Kristian Grønvik på tlf. 48161951.

Endelig forskrift fastsettes av Miljødirektoratet.



 

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

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

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Miljødirektoratet   

Postboks 5672 Torgarden 

 

7485 TRONDHEIM 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/4215-2 42642/19 K40  24.09.2019 

 

Foreløpig høringsuttalelse til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften) 

 
Vi viser til høring av forslag til «Forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om bruk av vilt i 

oppdrett, forskning og dyrepark». Deres referansenummer er: 2019/7911. 

  

På grunn av kommunevalget, så er det et opphold i politiske møter denne høsten. Denne 

høringsuttalelsen ble vedtatt i Ringerike viltnemnd 18.09.19, og så kommer saken til behandling i 

hovedutvalget for miljø og arealforvaltning først 11.11.2019. Uttalelsen sendes derfor inn med 

forbehold. Vi ettersender Ringerike kommunes høringssvar etter behandlingen i hovedutvalget. 

 

 

Foreløpig uttalelse fra Ringerike kommune: 

 

Det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig forskrift der hovedprinsippene i 

viltforvaltningen videreføres. Vi har to merknader: 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til yngletid er 

nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være fredet i yngletiden bør 

videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende skadefellingsforskrift er det en 

bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør avkommet av dyrevernsmessige hensyn 

om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen 

til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal uten 

ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art og hvilken 

skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til «skadelidte», for bedre 

samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 

etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

  

 

Med hilsen 

                 

Ellen Hougsrud 

rådgiver 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4271-2   Arkiv: X45 &13  

 

 

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av 

opplysninger fra grunnbok og matrikkel  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

 
Bakgrunnen for forslaget er i hovedsak to problemstillinger som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD) har blitt oppmerksom på:  

1. Kommune- og regionreformen krever store endringer i matrikkelen og grunnboken fra 

årsskiftet 2019/2020. KMD foreslår derfor en endring i tinglysingsforskriften knyttet til 

nedetid for grunnboken.  

2. Prosjektet kalt "Oppgjør etter dødsfall" er et samarbeid mellom Brønnøysundregistrene, 

Altinn, Domstoladministrasjonen, Finansnæringen, NAV, Skatteetaten og Kartverket. 

Formålet med prosjektet er å forenkle prosessen etter dødsfall, gjennom digitalisering 

og deling av data, i prosesser som i dag er kompliserte og analoge/papirbaserte. KMD 

foreslår her en endring i forskriften om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken 

og matrikkelen knyttet til utlevering av opplysninger om avdødes eiendommer.  

 



- 

I tillegg foreslår KMD to mindre endringer i forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra 

grunnboken og matrikkelen, der bruksenhetsnummer og framsatt krav om sak for 

jordskifteretten blir opplysninger som er åpne og kan utleveres til enhver. 

 

 

Beskrivelse av saken 

 

 Strenging av tinglysing i spesielle tilfeller 

Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge tinglysingen» 

i spesielle tilfeller. Departementet foreslår at det med hjemmel i tinglysingsloven § 38 inntas en 

ny bestemmelse i tinglysingsforskriften § 22a, som gir tinglysingsmyndigheten en generell 

adgang til å stenge for mottak av både elektroniske dokumenter og papirdokumenter til 

tinglysing i en periode ved større vedlikehold eller omlegginger. Denne muligheten er tenkt 

brukt i helt spesielle tilfeller der viktige hensyn gjør det nødvendig, og bare under forutsetning 

av at nedetiden blir varslet i god tid. Endringene i forbindelse med kommune- og 

regionreformene er et eksempel på en situasjon der det er behov for å stenge mottaket av 

dokumenter til tinglysing. 
 

 Oppgjør etter dødsfall 

Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde sin 

eiendom. Dagens ordning bidrar til at eiendommer blir stående registrert på avdøde personer 

uten at arvingene er klar over dette. Dette er uheldig fordi det reduserer registerets kvalitet og 

svekker samfunnets samlede oversikt over hvem som eier hva. 
 

 Åpen informasjon angående bruksenhetsnummer og jordskiftesaker 

Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av opplysningene som 

er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd. I § 3 i dagens forskrift er 

«bruksenhetsnummer» og «framsatt krav om sak for jordskifteretten» opplysninger listet opp i 

tredje ledd. Det innebærer at disse opplysningene kun kan utleveres ved forespørsel dersom 

den som etterspør informasjonen kan vise til en berettiget interesse. «Bruksenhetsnummer» er 

en opplysning om f.eks. hvilken leilighet det gjelder, og er en del av den offisielle adressen. 

Den offisielle adressen brukes i dag av mange aktører som har behov for hele den offisielle 

adressen for å utføre sine tjenester. Dette er virksomheter som benytter seg av tjenester som 

leverer åpne adressedata. Siden bruksenhetsnummeret er en del av tekststrengen som utgjør 

den offisielle adressen (både vegadressen og matrikkeladressen), kan de som benytter seg av 

tjenestene som leverer åpen adresseinformasjon få utlevert denne opplysningen i dag. Reglene 

burde derfor tilpasses slik at bruksenhetsnummer omfattes av § 3 andre ledd som åpen 

informasjon. 

 

Når det gjelder «framsatt krav om sak for jordskifteretten», mener departementet at 

informasjonen om dette burde flyttes til § 3 andre ledd og bli tilgjengelig for enhver. På lik linje 

med «erverv av grunn til offentlig veg eller jernbane», er dette en opplysning som etter sin 

hensikt bør være åpen i matrikkelen. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Elin Green 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4696-2   Arkiv: L31  

 

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til 

endringer i matrikkelforskriften  
 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

  

 

Innledning / bakgrunn 

Ved lov 20. april 2018 nr. 12 vedtok Stortinget en rekke endringer i matrikkellova, bl.a. 

innføring av en autorisasjonsordning for eiendomslandmålere og åpning for å registrere 



- 

geografiske opplysninger om servitutter i matrikkelen. De viktigste endringene i forskriften er 

bestemmelser knyttet til innføring av en autorisasjonsordning for landmålere som skal bestyre 

oppmålingsforretninger.  

 

Beskrivelse av saken 

Fra oppmålingsfaglig hold har det vært et ønske om formelle krav til kvalifikasjoner for 

landmålere i lov og forskrift. Kravene skal sikre at landmålerne kan stå ansvarlig for alle typer 

oppmålingsforretninger etter matrikkellova, bidra til å sikre kvaliteten i oppmålingsarbeidet og 

bidra til å heve kvaliteten i matrikkelen. Departementet er opptatt av å legge forholdene til 

rette for et kompetanseløft, men likevel slik at eksisterende kompetanse blir ivaretatt og 

videreført. Videre er det nødvendig å ha regler som sikrer at behovet for landmålere etter 

matrikkellova til enhver tid blir dekket. 

 

Kommunene er ansvarlige for oppmålingsarbeidet og skal peke ut landmåler med 

landmålerbrev for hver oppmålingsforretning. Kommunene må ha ansatt landmåler med 

landmålerbrev, eller sørge for at oppmålingsforretningen blir bestyrt av landmåler med 

landmålerbrev fra interkommunalt samarbeid eller ved innleid konsulenthjelp. I startfasen vil 

kommunene trenge noe tid for å kunne klare å oppfylle lovens krav. 

 

Ringerike kommne har følgende innspill til høringen: 

 

 Erstatte gjeldende forskrift med helt ny forskrift 

Rådmannen er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil være mest 

hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende nummerering av alle 

paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a,b, c… osv. 

 

 Innføring av autorisasjonsordning 

Det er foreslått å innføre en autorisasjonsordning for landmålere som utfører 

oppmålingsforretning. Hovedregelen er at utførende landmåler skal ha landmålerbrev. For å få 

landmålerbrev foreslås det at en må ha kompetanse på bachelornivå og 2 års relevant praksis 

etter endt utdanning. Det gis eksempel på hva som skal regnes som relevant erfaring. Det 

legges også opp til at landmåler må ha bestått en godkjent autorisasjonsprøve for å få 

landmålerbrev. Det foreslås at hjemmeeksamen er tilstrekkelig, og at den skal kunne 

gjennomføres via Altinn. Det stipuleres et gebyr på 15 000 kroner for autorisasjonsprøven, og 

Statens kartverk foreslås som autorisasjonsmyndighet.  

 

Rådmannen mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å bygge 

kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 Overgangsordning 

Det legges til grunn fra departementets side at dagens utøvere jevnt over er kompetente, og at 

manglende formell utdanning er kompensert med langvarig relevant praksis og etterutdanning. 

Det legges derfor opp til at disse utøverne kan få autorisasjon uten å måtte dokumentere 

samme formelle utdanning som nye utøvere. For kommunale landmålere med minst åtte års 

sammenhengende relevant praksis foreslås det at de kan tildeles landmålerbrev uten at kravene 

til erfaring og utdanning er oppfylt. Det foreslås videre at kommunen fram til 1. desember 2022 

kan utpeke landmålere uten landmålerbrev til å holde og gjennomføre oppmålingsforretninger. 

 



- 

Rådmannen mener de foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan 

gjennomføre kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og at en samtidig vil være i stand 

til å utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 Tilbaketrekking av landmålerbrev 

Det foreslås at Statens kartverk kan trekke tilbake landmålerbrevet dersom det viser seg at 

landmåler er uskikket til oppgaven. En egen paragraf med regler for dette er foreslått. 

 

Rådmannen mener at en sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en 

naturlig del av ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener rådmannen er tilstrekkelig. 

 

 Begrepet landmåler 

Dagens matrikkelforskrift definerer «landmåler» som den som bestyrer 

oppmålingsforretningen. Departementet skriver at de har vurdert andre betegnelser, bl.a. 

«eiendomslandmåler», «ansvarlig landmåler», «autorisert landmåler» og «bestyrer», men har 

kommet til at en vil videreføre dagens betegnelse.   

 

Rådmannen mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår derfor at 

betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Registrering av rettigheter 

Det åpnes for å registrere referanse til stedbundne rettigheter i matrikkelen. Ordningen foreslås 

å være frivillig, noe som betyr at den blir svakere enn den ordningen som var frem til 18. april 

2017 da det var et ubetinget krav om stedfesting for å få slike rettigheter tinglyst. Regelen den 

gang var at «Rettigheter og heftelser som er knyttet til en fysisk del av en fast eiendom skal 

stedfestes. Stedfesting kan skje ved tekstlig beskrivelse eller ved anmerkning på tegning eller 

kart.».  

 

Rådmannen mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør rettigheten også 

registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning der. 

 

Økonomisk og administrative konsekvenser 

For kommunen vil forskriftsendringene medføre kostnader i forbindelse med eventuell 

etterutdanning av landmålerne, vedlikehold av kompetanse og gebyr i forbindelse med 

autorisasjonsprøven. Kostnadene vil tas innenfor eget budsjett for enheten Miljø- og 

arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at innspill til høringsuttalelse vedtas. 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 24.10.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 



- 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/3467-136   Arkiv: L32  

 

 

Tildeling av adressenavn i området Krokskogen nord  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringkollveien 

2. Langtjernveien 

3. Øvre Flagveien 

4. Nedre Flagveien 

5. Borgerseterveien 

6. Gamle Høgåsveien 

7. Høgkollen 

8. Høgåsen 

9. Ringkollseterstien 

10. Ringkolltoppen 

11. Håvardssetra 

12. Jaklefoss 

13. Røstjernveien 

14. Brodahlgrenda 

15. Rognestein 

16. Marteseterveien 

17. Damåshøgda 

18. Honerudseterveien 

19. Bølgensetra 

20. Stigsrudsetra 

21. Gulbrandstjern 

22. Ringkollia 

23. Kolltjern 

24. Gamle Ringkollvei 

25. Svein Gulbrandsens vei 

26. Øyangen 

27. Østerdamsveien 

28. Nyseterveien 

29. Djupvatnet 

30. Mosjøen 

31. Uglaveien 



- 

32. Vambuveien 

33. Steinbuveien 

34. Tvetjerna 

35. Svarttjerna 

36. Store Sindera 

37. Katnosvegen 

38. Fagerliveien 

39. Spålen 

 

 

 

  

 

Sammendrag 
Det skal tildeles adressenavn på veier og områder på Krokskogen. Det er til sammen 39 

veier/områder som skal tildeles adressenavn i området «Krokskogen – nord». 

 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle fritids- og boenhetene 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 08.04.2015 (15/3467-1) til eierne i området ba Oppmålingsavdelingen om 

tilbakemelding på adressenavn for de ulike adresseparsellene. Samtidig ble kart for hver 

adresseparsell lagt ut på kommunens internettside. Frist for tilbakemelding ble satt til 29. mai 

2015. Det kom i overkant av 100 tilbakemeldinger. 

 

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. 

 

Stedsnavntjenesten gav en samlet tilbakemelding i brev datert 09.03.2016. Her orienterte de 

om at det ble reist formell navnesak for en del av navnene. Kartverket reiste offisell navnesak i 

brev datert 09.09.2016 (16/4920-1), og i brev datert 06.05.2019 (16/4920-16) kom vedtak i 

navnesaken. 

 

Adresseparseller i området «Krokskogen nord»: 

 

Innenfor dette området er en del navn på veier og områder 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: 

 
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.  

 

I denne saken vil hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ta stilling til hele 39 adressenavn. 

Rådmannen har valgt å kun presentere hovedtrekkene for hver adresseparsell, for å unngå at 

saksframlegget blir altfor omfattende. Det vises til vedlegg om «Innspill og vurderinger til de 

ulike adresseparsellene for området Krokskogen nord» for å se fullstendige saksutredning, bl.a. 

med kart over området, innspill som har kommet og hvordan dette har blitt vurdert.  

 

1. Ringkollveien. Dette er hovedatkomstveien til området fra Haugsbygd. Veien har i 

dag dette navnet fra Klekken til parkeringen ved Jaklefoss. Oppmålingsavdelingen 

mener at Ringkollveien er et så innarbeidet navn i dag at en anbefaler at det brukes helt 

frem til Jonsetangen, slik at hele veien fra Klekken til Jonsetangen gis navn 

Ringkollveien. 

 

 



- 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Ringkollveien. 

 

2. Langtjernveien. Veien tar av fra Ringkollveien ved Jaklefoss, og går til 

«Langtjernparkeringen». Det kom ingen innsigelser til dette navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Langtjernveien. 

 

3. Øvre Flagveien. Veien tar av fra «Langtjernparkeringen» og går sørover på vestsiden av 

Langtjern og ender på østsiden av Gullovtjern. Navnet foreslås etter innspill fra blant 

annet styret i Øvre Flagveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Øvre Flagveien. 

 

 

4. Nedre Flagveien.  Veien tar av fra Langtjernveien kort tid etter Jaklefoss.  

 

Navnet foreslås etter innspill gitt fra brukere av veien. Ulike skrivemåter er foreslått, men 

det foreslås å bruke skrivemåten med en «g» med bakgrunn i forklaringen av ordet flag – 

bergvegg, nakent fjell, bergstup. Siden det allerede er en vei som foreslås kalt Øvre 

Flagveien, foreslår Oppmålingsavdelingen at denne veien tildeles adressenavnet Nedre 

Flagveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nedre Flagveien.  

 

 

5. Borgerseterveien. Veien går østover fra Langtjernparkeringen til Borgersetermyra hvor 

Borgersetra tidligere lå. Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i tillegg gitt som 

innspill i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Borgerseterveien. 

 

 



- 

6. Gamle Høgåsveien. Veien starter ved Langtjernparkeringen og går langs kraftlinjen over 

til Seterroa ved Storflåtan. Flere ønsker Høgåsveien som navn. Det navnet er allerede i 

bruk som adressenavn på Hallingby, og en kan ikke ha to identiske navn innenfor samme 

kommune. Et av de alternative navnene som foreslås er Gamle Høgåsveien. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten, men skriver at 

siden det kan være fare for sammenblanding med Høgåsveien ved Hallingby vil de tilrå 

Seterroveien.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Gamle Høgåsveien. 

 

Alternativt vedtak: 

Som skrevet i vedlegg 3 er det ikke ønskelig å omadressere Høgåsveien på Hallingby siden 

den har eksistert og brukt som bostedsadresse siden 2000. På grunn av at Hågåsveien 

finnes både på Hallingby og i Hole kommune kan det være fare for forveksling ved bruk av 

Gamle Høgåsveien. Oppmålingsavdelingen vil derfor foreslå Seterroveien som et alternativt 

vedtak til adressenavn. Det er et adressenavn som ikke er i bruk i dag, er knyttet til veiens 

endepunkt og er et kjent stedsnavn i området.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener navnet bør ha skrivemåten Seterroveien. Når et 

navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte 

endelsen bort.  

 

 Rådmannen går inn for at veien får navnet Seterroveien. 

 

 

7. Høgkollen. Området ligger mellom Borgersetermyra og «Gamle Høgåsveien». Navnet 

foreslås i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn. 

  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgkollen. 

 

 

8. Høgåsen. Området ligger sørøst for Høgkollen. Navnet er foreslått i forbindelse med at 

kommunen ønsket forslag til veinavn. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Høgåsen. 

 

 



- 

9. Ringkollseterstien. Delvis kjerrevei og sti fra Langtjernveien, forbi Håvardsetra og 

Ringkollsetra mot Ringkolltoppen. Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i 

tillegg gitt som innspill i forbindelse med at kommunen ønsket forslag til veinavn. 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte, men 

kommenterer at etterleddet alternativt kan skrives –stigen. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkollseterstien. 

 

 

10. Ringkolltoppen. Adresseområdet dekker selve toppen på Ringkollen.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkolltoppen. 

 

 

11. Håvardssetra. Fra Langtjernveien går det vei inn til Håvardssetra. Hyttene som har 

atkomst fra denne veien vil få Håvardssetra som adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de forventer skrivemåten Håvardssetra med 

binde-s. Kartverket vedtok i 2019 Håvardssetra som skrivemåten i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16). 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Håvardssetra. 

 

 

12. Jaklefoss. Adresseområdet ligger på østsiden av Langtjernveien ved Jaklefoss. De 

nærmeste hyttene langs Langtjernveien adresseres til denne, mens de som ligger lenger øst 

gis eget adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Jaklefoss. 

 

 

13. Røstjernveien. Veien tar av mot nord rett etter bommen til Ringkollveien, og går inn til 

sørvestre del av Røstjern. Ulike navneforslag er foreslått. Oppmålingsavdelingen foreslår 

etter en samlet vurdering Røstjernveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 



- 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Røstjernveien. 

 

 

14. Brodahlgrenda. Området ligger mellom Ringkollveien og Mosetjern. Navnet er 

foreslått for å hedre Trygve Brodahl med et adressenavn i området.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener at kommunen bør vurdere å finne et annet 

navnemotiv for dette navnet. De skriver «…Vi gjør oppmerksom på at konstruksjonen 

etternavn + grend ikke er vanlig. Ettersom Trygve Brodahl allerede er foreslått oppkalt i 

navn nummer 13 ovenfor, bør kommunen vurdere å heller finne et annet navnemotiv 

fordette navnet, for eksempel noe innen natur eller lokale aktiviteter….».  

 

Rådmannen foreslår Røstjernveien for vei nummer 13. Mange av de som eventuelt vil bli 

tildelt adressenavnet Brodahlgrenda er også de som har foreslått navnet. Selv om 

Stedsnavntjenesten uttaler at etternavn + grend er en uvanlig sammenstilling foreslår 

likevel Oppmålingsavdelingen at en følger ønsket fra hytteeierne i området. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Brodahlgrenda. 

 

 

15. Rognestein. Området definerer en samling hytter/eiendommer vest for Store Røstjern. 

Navnet ble foreslått av Oppmålingsavdelingen, og i tillegg gitt som innspill til adressenavn 

for området. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at navnet ikke er registrert i SSR.  

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Rognestein.  

 

 

16. Marteseterveien. Veien som er en kombinert traktorvei og sti tar av fra Ringkollveien 

ved Martesetervelta, og går inn til Martesetra sørøst for Ringkollsetra. Navnet er i bruk i 

dag, og er etter Marthe Andersdatter Thoen som var gift med Engebret Klekken, eier av 

Martesetra. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ber Kartverket reise navnesak på 

skrivemåten Marte- eller Marthe-. Kartverket vedtok i 2019 Martesetra som skrivemåten i 

navnesak 2016/6051 – Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).  De begrunner det med at 

« … Skrivemåten Martesetra uten h er best i samsvar med gjeldende 

rettskrivingsprinsipper i norsk. Som Stedsnavntjenesten er inne på, er det vanlig at muntlig 

traderte (overleverte, saksbehandlers tilføying) stedsnavn følger gjeldende 

rettskrivingsnormer selv om personene de har navn etter, brukte en annen skrivemåte. 

Dette står i motsetning til nyere oppkallingsnavn, der man kaller opp et navneobjek til 

minne om en person, for da skal man som regel benytte den skrivemåten personen selv 

brukte. Skrivemåten Martesetra fastsettes med utgangspunkt i uttalen, og i samsvar med 

gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk. …». 

 



- 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Marteseterveien. 

 

 

17. Damåshøgda. Adresseområdet ligger øst for Honerudseterveien med en stikkvei inn i 

området. Oppmålingsavdelingen foreslo Damåshøgda siden dette navnet er brukt på åsen 

i adresseområdet. Det kom ingen merknader til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Damåshøgda. 

 

18. Honerudseterveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går til Glisetra og Honerudsetra. 

Navnet brukes også på veien i dag, og er i tråd med Oppmålingsavdelingens forslag til 

adressenavn. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

nevner at «…Forleddet Hone- kommer trolig av det norrøne mannsnavnet Húni…». 

Kartverket vedtok i 2019skrivemåten Honerudsetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia 

Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Honerudseterveien. 

 

 

19. Bølgensetra. Setra og adresseområdet ligger om lag 500 meter nord for 

Ringkollparkeringen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Bølgensetra. Det kom 

ingen merknader til navneforslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navnet eller skrivemåten. De 

skriver at «…Gårdsnavnet Bølgen kommer fra norrønt Belgvin, en sammensetning av 

ordene belgr ‘belg, skinnsekk’ + vin ‘naturlig eng, beite’. …». Kartverket vedtok i 2019 

skrivemåten Bølgensetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-

16).   

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Bølgensetra. 

 

20. Stigsrudsetra. Adresseområdet ligger omlag 600 meter nordøst for Bølgensetra.  

Oppmålingsavdelingen foreslo Stigsrudseter med «g» ut fra at det er Stigsrud som er 

brukt som navn på gårdene i Åsbygda og på Stigsrudveien. Opprinnelig ble det også 

foreslått «-seter», men ut fra en ny vurdering vil vi foreslå bestemte form som for 

Bølgensetra.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) viser til at de har bedt Kartverket reise navnesak på 

skrivemåten. Kartverket vedtok i 2019 skrivemåten Stigsrudsetra i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 



- 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Stigsrudsetra. 

 

21. Gulbrandstjern. Oppmålingsavdelingen har definert dette adresseområdet til å dekke 

området rundt og i nærheten av Gulbrandstjern. Atkomst til hyttene innenfor dette 

området vil være både Ringkollveien og Østerdamsveien.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Gulbrandstjern. 

 

22. Ringkollia. Området ligger ved foten av nordhellinga til Ringkolltoppen, og 

Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Ringkollia med begrunnelse i at hyttene dette 

gjelder ligger i lia opp mot Ringkolltoppen.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Ringkollia. 

 

23. Kolltjern. Adresseområdet dekker hyttene rundt og sør for Kolltjern.  

 

Oppmålingsavdelingen foreslo opprinnelig Kolltjernveien. På grunnlag av innspill foreslår 

Oppmålingsavdelingen at en kun bruker Kolltjern som adressenavn.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Kolltjern. 

 

24. Gamle Ringkollvei. Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at veien som tar 

av fra Ringkollveien ved hoppbakken og går opp til og forbi kapellet skulle kalles 

Ringkollkapellveien. Tilbakemeldingene viser at flere ønsker et annet navn. 

Oppmålingsavdelingen har på grunn av innspillene vurdert denne adresseparsellen på nytt, 

og har kommet frem til at en ønsker å forlenge Gamle Ringkollvei slik at denne blir en 

sammenhengende adresseparsell fra dagens Gamle Ringkollvei via Gamlebakka, forbi 

Ringkollkapellet til Ringkollveien. Gjennom det har en gitt gamleveien et samlet navn fra 

Gjermundboveien i Haugsbygd til Ringkollen.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Gamle Ringkollvei. 

 

25. Svein Gulbrandsens vei. Veien går fra Ringkollparkeringen til Ringkollstua, og forslaget 

er innsendt for å hedre Svein Gulbrandsen som omkom i en arbeidsulykke ved Høgås i 

mars 2014 62 år gammel.  



- 

 

Barna til Svein Gulbrandsen er forespurt, og det var ok for de at navnet hans ble brukt i 

adressesammenheng (15/3467-115). Det samme gjelder tidligere kone (15/3467-137) og 

samboer (15/3467-139). 

 

Oppmålingsavdelingen støtter innkommet forslag, og bemerker at det har gått over 5 år 

siden dødsfallet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten. Men de 

presiserer at helst bør det gå fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å ta 

i bruk personnavnet som del av adressenavn. Bakgrunnen er at omdømme kan endre seg 

over tid. Prinsippet er i samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av United 

Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) på en konferanse i Berlin 

2002.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Svein Gulbrandsens vei. 

 

26. Øyangen. Adresseområdet dekker hyttene/eiendommene som ligger i og rundt Øyangen, 

unntatt de som adresseres til veiene langs Øyangen. Oppmålingsavdelingen foreslo 

adressenavnet Øyangen.  Hyttene/byggene på holmene er tenkt gitt oddetall, mens de 

som ligger på «land» vil få partall. Ola Myklebost og Sissel Rogne (15-3467-11) mener at 

alle hyttene på Sovarodden bør få dette navnet som adressenavn.  

 

Oppmålingsavdelingen er enig i at det ville være en mulighet å la Sovarodden være en 

egen adresseparsell, men siden hyttene på Sovarodden ikke er knyttet til noen kjørbar vei, 

slik de andre hyttene som ikke får navnet Øyangen, vil vi fortsatt anbefale at hyttene på 

Sovarodden gis adressenavn Øyangen. Atkomsten sommertid vil for de fleste være med 

båt. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Øyangen. 

 

27. Østerdamsveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går langs Øyangen til Mosjødammen 

i nordenden av Mosjøen. Oppmålingsavdelingen foreslo Østerdamveien. Det ble spilt inn 

at binde-s var uteglømt i forslaget. I tillegg kom det ønsker om å gi egne navn på noen 

stikkveier  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn, men kommenterer at 

bruken av binde-s bør følge den lokale uttalen. I herredsregisteret er det registrert flere 

tilsvarende navn i Buskerud der binde-s er brukt. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Østerdamsveien. 

 



- 

28. Nyseterveien. Veien tar av fra Østerdamsveien og går bratt vestover. Veien brøytes i dag 

på vinterstid. Navnet er i bruk på veien i dag. 

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at hyttene som låg til denne veien 

skulle adresseres til Østedamsveien, men ser at det enkelt kan forsvares å gi denne veien 

et eget adressenavn, og dermed danne en egen adresseparsell for veien. Slik blir 

seternavnet Nysetra ivaretatt i adressesammenheng.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Nyseterveien. 

 

29. Djupvatnet. Adresseområdet ligger rundt Djupvatnet sør for Mosjøen. Per Ole Rønning 

(15/3467-56) foreslår Djupvannet som adressenavn. Djupvannet er et stort vatn, et 

markert område og henger ikke naturlig sammen med noen av de andre områdenavnene i 

nærheten. Oppmålingsavdelingen er enig. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at både Djupvannet og Djupvatnet er 

godkjente skrivemåter i SSR, slik at begge skrivemåtene må kunne godtas, jf. uttalen –

vatn(et) i tilgrensende områder i Nordmarka. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Djupvatnet. 

 

30. Mosjøen. Adresseområdet ligger rundt Mosjøen.  Oppmålingsavdelingen foreslo 

Mosjøen fordi det sier tydelig hvor disse adressene ligger. Det kom ingen merknader til 

navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Mosjøen. 

 

31. Uglaveien. Veien går fra parkeringen ved Jonsetangen og helt til Ugla. Sven Berg, 

styremedlem i Vambu – Uglaveien, (15/3467-89) viser til at veien fra Jonsetangen til der 

veien tar av til Vambu (Sølebekken) kalles av veistyret for Vambu-Uglaveien. Veien som 

går derifra til Vambu kalles Vambuveien, og veien til Ugla kalles Uglaveien. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker ikke å dele opp en sammenhengende vei i flere 

adresseparseller dersom det ikke er naturlig. Derfor foreslås ett navn på veien fra 

Jonsetangen til Ugla, Uglaveien. Det er et navn som brukes i dag om hele veien, og vil i 

adressesammenheng bli en naturlig parsell 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ville ventet «…skrivemåten Ugleveien, jf. 

sammensetningen /ug`LəKȩnna/ i herredsregisteret. Men dersom den foreslåtte 

skrivemåten Uglaveien er i samsvar med lokal uttale, må den kunne godtas. Ugla kan 

opprinnelig ha vært navn på det største av vannene, på bekken eller på hele vassdraget, og 

inneholder trolig fuglenavnet ugle. …». 



- 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Uglaveien. 

 

32. Vambuveien. Veien tar av fra Uglaveien i krysset ved Sølebekken og går videre til 

Vambu. Navnet Vambuveien er i bruk på veien i dag.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader. Som en forklaring av navnet 

skriver de at «…Forleddet kan være det norrøne ordet vǫmb ‘vom, mage’, som 

opprinnelig kan ha vært navn på (del av) tjernet.». 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Vambuveien. 

 

33. Steinbuveien. Veien tar av fra Uglaveien og går inn til Steinbusetra med sidevei til 

Steinbutjern og mot Øyangsrøysa. Oppmålingsavdelingen foreslo Steinbuveien som 

adressenavn. Styret i Steinbuveien foreslår det samme navnet.Oppmålingsavdelingen ser 

det som hensiktsmessig å adressere de hyttene som ligger til Steinbuveien med stikkveier 

samlet, og tildele de adressenavnet Steinbuveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Steinbuveien. 

 

 

34. Tvetjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu. 

Oppmålingsavdelinegn foreslo opprinnelig at adresseområdet med dette navnet skulle 

dekke et område som gikk nord for Svarttjerna til sør for Tvetjerna. Det er ikke et samlet 

stedsnavn som dekker dette området. Oppmålingsavdelingen har derfor i ettertid vurdert 

å dele området i Svarttjerna og Tvetjerna i tråd med stedsnavnene i området. Tvetjerna er 

ikke brukt som adressenavn andre steder kommunen, men på Vikerfjell har en allerede 

adressenavnet Svarttjernskollen i bruk. Det kan argumenteres for at Svarttjerna og 

Svarttjernskollen er såpass like navn at de kan misforståes ved at begge har «Svarttjern» i 

navnet. Men Oppmålingsavdelingen mener at de er såpass ulike at det kan forsvares å 

dele opp dette området i Tvetjerna og Svarttjerna slik at adressene blir knyttet til brukte 

stedsnavn i området. Oppmålingsavdelingen velger derfor å foreslå, Tvetjerna, for det 

østre området. Det kom ingen merknader til forslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Tvetjerna. 

 

35. Svarttjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu og 

dekker området rundt Svarttjerna. Oppmålingsavdelingen valger derfor å foreslå, 

Svarttjerna, for dette området.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 



- 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Svarttjerna. 

 

36. Store Sindera. Adresseområdet ligger langs Sindera fra Store Sindera til nordenden av 

Spålen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Store Sindera. Løvenskiold- 

Vækerø v/Carl Gustaf Rye-Florentz (15/3467-91) skriver at navet er ok. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. Som 

forklaring av navnet skriver de at «…Navnet kommer trolig av ordet sind(e)r ‘jernslagg’, 

og har da sammenheng med smelting av myrmalm.». 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Store Sindera. 

 

37. Katnosvegen. Veien har allerede fått navnet Katnosvegen i Lunner kommune og er en 

forlengelse av denne veien inn i Ringerike. Løvenskiold- Vækerø v/Carl Gustaf Rye-

Florentz (15/3467-91) foreslår Katnosaveien. Oppmålingsavdelingen mener derimot at det 

eneste logiske og fornuftige er å bruke samme navn som Lunner kommune allerede har 

tildelt denne veien, Katnosvegen, selv om en i Ringerike kommune stort sett bruker «-

veien» som skriftform.   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ikke hadde merknader til navnet 

Katnosvegen i forbindelse med høring fra Lunner kommune.  

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Katnosvegen. 

 

38. Fagerliveien. Veien går vestover fra Katnosvegen ved Lenseløken. Adressenavnet 

Fagerliveien allerede i bruk på Sollihøgda i Hole kommune, og en prøver å unngå 

samme navn som allerede er i bruk i nabokommunen. Men i dette tilfellet har ikke 

Oppmålingsavdelingen funnet et annet godt navn enn det som brukes i dag. 

Oppmålingsavdelingen foreslår derfor, etter ønske fra Løvenskilold Vækerøe og Atle 

Graff, at det opprettes en egen adresseparsell som tildeles adressenavnet Fagerliveien. 

 

Stedsnavntjenesten har ikke uttalt seg om dette navnet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Fagerliveien. 

 

 

39. Spålen. Adresseområdet dekker området rundt Spålen, innbefattet Finnerudsetra. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Spålen som adressenavn på området. Det kom ingen 

merknader til forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver at«…Navnet kommer trolig av norrønt spǫlr ‘spile, stang’.». 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Spålen. 

 



- 

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 
Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at Oppmålingsavdelingens 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 hvor adresseparsellene 1 – 35 ligger 

2. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellene 36 – 39 ligger 

3. Innspill og vurderinger til de ulike adresseparsellene for området Krokskogen nord 

 

 

 

 Ringerike kommune, 14.08.2019 

 



- 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

  

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

Vedlegg 3: 

Innspill og vurderinger til de ulike adresseparsellene for 

området Krokskogen nord 

 

Til saksframlegg om tildeling av adressenavn i området 

Krokskogen nord 
 

Arkivsaksnr.: 15/3467-136   Arkiv: L32  

 

 

 

1. Ringkollveien. Dette er hovedatkomstveien til området fra Haugsbygd. Veien har i 

dag dette navnet fra Klekken til parkeringen ved Jaklefoss. Oppmålingsavdelingen 

foreslår at adressenavnet også gis på veien videre til Jonsetangen, slik at hele veien fra 

Klekken til Jonsetangen gis navn Ringkollveien.  

 
Karl Glad (15/3467-15) er enig i forslaget. Elgtråkk hytteveilag v/Terje Alfnes (15/3467-

105) ønsker om mulig at de 5 hyttene som hører til denne stikkveien gis adressenavnet 

Elgtråkkveien. Tom Harwiss (15/3467-106), som er en av hytteeierne knyttet til veilaget, 

er ikke enig med hytteveilaget, og mener hyttene er best identifisert ved at de får adresse 

til Ringkollveien.  Yngvar Christoffersen (15/3467-8), som har hytte i lia mellom 

Ringkollstua og Ringkollveien, har atkomst via en liten stikkvei til Ringkollveien. Dersom 

den kan få adressenavn ber han om at det blir Ønstadlia. Oppmålingsavdelingen ønsker 

ikke å gi egne navn til de to nevnte stikkveiene.  Stig Dahl (15/3467-62) mener at veien 

fra Haugsbygda opp til Øyangen ender ved Fiskebu og har navnet Øyangveien. Sistnevnte 

vei er slik Oppmålingsavdelingen oppfatter det ikke dagens Ringkollvei, men gikk der 

Gamle Ringkollvei går i dag, om Gamlebakka, forbi Ringkollkapellet, mot Kolltjern og 

videre til Øyangen.  

 

Oppmålingsavdelingen mener at Ringkollveien er et så innarbeidet navn i dag at en 

anbefaler at det brukes helt frem til Jonsetangen. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 



  
 

2. Langtjernveien. Veien tar av fra Ringkollveien ved Jaklefoss, og går til 

«Langtjernparkeringen».  

Oppmålingsavdelingen har foreslått at veien videre til Gullovtjern gis samme navn, 

Langtjernveien. Styret i Øvre Flagveien v/Harald S. Hollerud (15/3467-75) mener at 

Langtjernveien har sin naturlige stopp ved parkeringen, og at veien derifra og videre 

til Gullovtjern tildeles Øvre Flagveien som adressenavn. Det samme mener Jorunn 

Nerby Vannes (15/3467-80), med den forskjellen at hun skriver navnet Øvre Flagvei.  

 

Oppmålingsavdelingen har forstått at dette er et innarbeidet navn som brukes, og er 

enig i at strekningen fra Jaklefoss til Langtjernparkeringen gis navnet, Langtjernveien, 

og veien videre mot Gullovtjern gis adressenavnet Øvre Flagveien.  En slik splitting i 

to adresseparseller er innenfor inndelingsprinsippene som brukes i Ringerike 

kommune.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116 har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 



 
 

 

3. Øvre Flagveien. Veien tar av fra «Langtjernparkeringen» og går sørover på vestsiden 

av Langtjern og ender på østsiden av Gullovtjern. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 



 
 



4. Nedre Flagveien.  

Veien tar av fra 

Langtjernveien kort tid 

etter Jaklefoss.  

 

Oppmålingsavdelingen 

foreslo Jakleskrenten som 

navn på veien, men 

innspillene viser at veien 

allerede har et annet navn 

som er brukt i mange år av 

hytteeierne. Jørn Solberg 

(15/3467-12) sier at i hans 

43 år i området har veien 

alltid hatt navnet Nedre 

Flaggvei. Han sier også at 

veistyret bruker samme 

navn. Terje Rystad 

Tollefsen (15/3467-22) 

ønsker fortrinnsvis 

Flagveien som 

adressenavn, alternativt 

Nedre 

Flagvei/Flaga/Flaka. 

Begrunnelsen hans er at 

det refererer seg til Flaga - 

det slake området fra 

Høgås og nedover til dette 

området. Gunnar 

Riddervold (15/3467-24) 

skriver at veien kalles 

Nedre Flagg vei i dag, og 

ønsker at det beholdes. 

Jorunn Nerby Vannes 

(15/3467-80) viser til at 

Nedre Flagvei er det 

navnet som brukes i dag. 

Alternativt kan Jakleflaga brukes, men da bare for å unngå å bruke «skrenten». Bjørn 

Qvale (15/3467-52) har vært i kontakt med språkforsker Margit Harsson, og på 

grunnlag av hennes forklaring av ordet flag – bergvegg, nakent fjell, bergstup - 

foreslår han Flagveien. 

 

Innspillene henviser til flag skrevet med en og to g’er. Ut fra forklaringen til Margit 

Harsson foreslår Oppmålingsavdelingen navnet skrevet med en «g». Siden det allerede 

er en vei som foreslås kalt Øvre Flagveien, foreslår Oppmålingsavdelingen at denne 

veien tildeles adressenavnet Nedre Flagveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 



5. Borgerseterveien. Veien går østover fra Langtjernparkeringen til Borgersetermyra 

hvor Borgersetra tidligere lå. Veien ble bygd på slutten av 1940 tallet i følge Johan 

Bergsund (15/3467-74).  Han ønsker seter skrevet med «æ», men viser samtidig til at 

«e» og «æ» er brukt om hverandre.  Oppmålingsavdelingen foreslo Borgerseterveien, 

på grunnlag av e-post fra Kartverket datert 10.04.2014 (14/1305-8), der de sier at «… 

Adressenavna på ’seter/sæter’ bør derfor skrives med e..». Kartverket gjorde i 2019 et 

samlevedtak der de vedtok skrivemåten «seter/setra» i navnesak 2016/6051 – Lauvlia 

Gaupeskardet mfl. (16/4920-16). 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 
 

6. Gamle Høgåsveien. Veien starter ved Langtjernparkeringen og går langs kraftlinjen 

over til Seterroa ved Storflåtan. Dette er den gamle anleggsveien som Oslo lysverker 

bygde i forbindelse med bygging av «Holsledningen». På folkemunne blir veien i dag 

kalt Høgåsveien, men siden det adressenavnet allerede er i bruk på Hallingby (fastsatt 

i 2000) foreslo Oppmålingsavdelingen navnet Seterroaveien siden veien ender opp 

ved Sæterroa ved Storflåtan. Eirik Jensen (15/3467-18) ønsker Klotermyra som navn. 

Det er navnet på myra ved hans og flere hytter i området. Reidun og Steinar Wøien 

(15/3467-28) foreslår Masteveien eller E-verksveien med referanse til høyspentlinjen 

langs veien. Gard O. Sundby Thomassen (15/3467-35) foreslår Høgåsveien. Det 

samme gjør Steinar Flåtan (15/3467-45), Bjørn Wold (15/3467-46) og Tore Holtskog 

(15/3467-55). Som alternative navn foreslår Wold Høgås og Høgåsen, og at det også 

omfatter hyttene innenfor adresseparsell 8. Holtskog foreslår som alternative navn 

Høgåsmyrveien oppkalt etter den store myra der de fleste hyttene ligger, 

Kraftlinjeveien og Linjeveien (sistnemte allerede i bruk). De to siste oppkalt etter 

høgspentlinjen i området. Erik Øie (15/3467-76) foreslår også Høgåsveien, og viser i 

den sammenheng til at de alltid har brukt Høgåsveien som navn på veien. Alternativt 



kan Gamle Høgåsveien brukes. Høgåsveien vel hadde spørsmålet om adressenavn 

oppe som tema på årsmøtet 20. mai 2015. Styret v/Bjørnhild H. Steingrimsen sendte et 

felles forslag (15/3467-85) der de går gjennom historikken til veien, og viser til at 

veien er avmerket som Høgåsveien på kart fra 1967, og de vil bli svært skuffet dersom 

veien får et annet navn. Dersom eneste utvei er å endre navnet på grunn av at det 

finnes på en vei et annet sted i kommunen foreslår styret Gamle Høgåsveien eller 

Høgåsveien Ringkollen som alternativ. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker ikke å omadressere Høgåsveien på Hallingby med 8 

adresserte bolighus og Øvre Høgåsveien med 5 adresser. Disse to veiene ble adressert i 

2000 og adressene er derfor «godt innarbeidet». Det er naturlig å se disse to veiene 

sammen i en eventuell omadresseringsprosess. I Hole kommune er det også en vei som 

kalles Høgåsveien, og en bør prøve å unngå å bruke samme navn som er brukt i 

nabokommunene. I adressesammenheng vil det ideelle være å gi veien et unikt navn, men 

Oppmålingsavdelingen merker seg at ingen av høringsuttalelsene uttaler seg positivt til 

adressenavnet Seterroaveien, og ønsker derfor å gi denne veien et navn med Høgås som en 

del av navnet. I navnevurderingen vektlegges særlig uttalelsen fra Høgåsveien vel, som 

representerer mange av hytteeierne, og foreslår derfor å tildele veien adressenavnet Gamle 

Høgåsveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten, men skriver at 

siden det kan være fare for sammenblanding med Høgåsveien vil de tilrå Seterroveien.  

 

 

Alternativt vedtak: 

Som skrevet er det ikke ønskelig å omadressere Høgåsveien og Øvre Høgåsveien på 

Hallingby siden disse har eksistert som bostedsadresse siden 2000. På grunn av at 

Hågåsveien finnes både på Hallingby og i Hole kommune kan det være fare for 

forveksling ved bruk av Gamle Høgåsveien. Oppmålingsavdelingen vil derfor foreslå 

Seterroveien som et alternativt vedtak til adressenavn. Det er et adressenavn som ikke er i 

bruk i dag, er knyttet til veiens endepunkt og er et kjent stedsnavn i området.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener navnet bør ha skrivemåten Seterroveien. Når et 

navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte 

endelsen bort.  

 



 
 

  



7. Høgkollen. Området ligger mellom Borgersetermyra og «Gamle Høgåsveien». 

Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Flatås. Bjørn Wold (15/3467-46) skriver 

at dette navnet er helt ukjent. Han foreslår Høgkollen som adressenavn. 

Oppmålingsavdelingen registrerer at det er Høgkollen som er registrert i Sentralt 

stedsnavnregister og vises på kart på denne lokaliteten, og sier seg enig i forslaget fra 

Wold. 

 

 Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 
 

8. Høgåsen. Området ligger sørøst for Høgkollen. Oppmålingsavdelingen foreslo 

adressenavnet Sauhaugen, siden Høgåsen er brukt som stedsnavn både sør og nord for 

Høgåsmyra, mens Sauhaugen er brukt spesifikt om det aktuelle området på kart og i 

SSR. Bjørn Wold (15/3467-46) skriver at Sauhaugen er et ukjent navn for de som har 

hytte i området. Han foreslår at hyttene som ligger i dette området, og de som ligger 

langs veien får navnet Høgåsen eller Høgås. 



Oppmålingsavdelingen foreslår adressenavnet Gamle Høgåsveien på selve veien (se 

adresseparsell 6), men at dette adresseområdet tildeles navnet Høgåsen.   

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 
 

9. Ringkollseterstien. Delvis kjerrevei og sti fra Langtjernveien, forbi Håvardsetra og 

Ringkollsetra mot Ringkolltoppen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet 

Ringkollseterstien. Navnet refererer seg til Ringkollsetra som ligger omtrent midt 

mellom Ringkolltoppen og Langtjernveien. Derfor klarlegger også navnet hvor stien 

ligger. Marianne Øverlie og Erling Svela (15/3467-96) synes det foreslåtte navnet 

passer godt, og er deres foretrukne navneforslag. De bruker riktignok navnet 

Ringkollstien, og som alternativ navn foreslår de Veslefjell, Veslefjellstien eller å kalle 

opp stien etter Erik Sture Larre, markagrensa og markalovens far, som hadde hytte på 

Veslefjell.   

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte, men 

kommenterer at etterleddet alternativt kan skrives –stigen. 



 

 
 

 

10. Ringkolltoppen. Adresseområdet dekker selve toppen på Ringkollen. Det er derfor få 

adresseenheter innenfor området, men Oppmålingsavdelingen har likevel vurdert det 

som formålstjenlig å gi disse et eget adressenavn som gjør at en lett forstår hvor de 

ligger. Oppmålingsavdelingen foreslo derfor adressenavnet Ringkolltoppen.   Kari og 

Kåre Øverland (15/3467-13) ønsker at hytten skal beholde sitt gamle navn Toppen.  I 

følge matrikkelen er dette er bruksnavnet til eiendommen, og det vil de fortsatt 

beholde selv om hytten får en offisiell adresse.  

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 



 
 

11. Håvardssetra. Fra Langtjernveien går det vei inn til Håvardssetra. Hyttene som har 

atkomst fra denne veien vil få Håvardssetra som adressenavn. Knut-Andreas Kran 

(15/3467-88) viser til at hyttene rundt hans hytte bruker veien ved Håvardsetra som 

atkomstvei, og det vil derfor være naturlig å utvide «dekningsområdet» for dette 

adressenavnet til også å omfatte disse hyttene. Alternativt å kalle området rundt hans 

hytte for Håvardseter Vest, og det utsendte forslaget Håvardseter Øst. 

 

Oppmålingsavdelingen foreslo Håvardsetra som adressenavn, og vil ta hensyn til at de 

hyttene som Kran nevner har atkomst fra veien ved Håvardssetra slik at de vil bli 

adressert til denne i tråd med prinsippet om at det skal adresseres til hovedatkomsten 

til hus/hytte/eiendom. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de forventer skrivemåten Håvardssetra med 

binde-s. Kartverket vedtok i 2019 Håvardssetra som skrivemåten i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16). 

 

 

Rådmannen går inn for at adresseområdet får navnet Håvardssetra. 



 
 

12. Jaklefoss. Adresseområdet ligger på østsiden av Langtjernveien ved Jaklefoss. De 

nærmeste hyttene langs Langtjernveien adresseres til denne, mens de som ligger 

lenger øst gis eget adressenavn. Oppmålingsavdelingen foreslo Jaklefoss som 

adressenavn, siden det er brukt som navn i dag og er et kjent stedsnavn. Knut-Andreas 

Kran (15/3467-88) foreslår at de hyttene som ligger lengst øst i området adresseres til 

Håvardsetra siden de har atkomsten til stikkveien inn til Håvardsetra. 

Oppmålingsavdelingen vil ta hensyn til dette og endre på avgrensingen for 

adresseområdet Jaklefoss. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 

 



 
 

13. Røstjernveien. Veien tar av mot nord rett etter bommen til Ringkollveien, og går inn 

til sørvestre del av Røstjern. Oppmålingsavdelingen foreslo Røstjernveien som 

adressenavn. Karin og Arild Hagness (15/3467-10) støtter navneforslaget, og forteller 

at veivellet heter Røstjernveiens vel. Knut E. Kittelsen på vegne av seg selv, kone og 

mor (15/3467-92) ønsker også Røstjernveien som adressenavn. Tom Ellefsen 

(15/3467-6) viser til at hyttene på østsiden av Store Røstjern har atkomst fra 

Ringkollveien, og ikke veien som tar av ved bommen. Han foreslår derfor at området 

rundt Røstjern benevnes som Røstjern slik at alle hyttene rundt Røstjern gis dette 

adressenavnet. Alternativt at hyttene på østsiden gis adressenavnet Røstjern Øst. 

Ragnhild Tangen (15/3467-49) er i utgangspunktet positiv til navneforslaget, men 

mener at kommunen bør nytte muligheten til å hedre Trygve Brodahl, «Skautrollet», 

med å kalle et område for Brodahlgrenda . Tangen viser både til hans merittliste som 



skiløper, hans innsats under 2. verdenskrig, som mangeårig løypekjører for 

Skiforeningen, badstuovnproduksjon og hans gjestfrihet som hyttenabo. Forslaget 

støttes av Halvor Løken (15/3467-72 og 77), Unni og Thomas Larner (15/3467-87) og 

Kristin Johansen Schiano (15/3467-107). Tore Christian Stiksrud (15/3467-83 og 94) 

mener også at det er på sin plass å hedre Trygve Brodahl, men til forskjell fra de andre 

foreslår han at Røstjernveien kalles Trygve Brodahls vei, og det samme gjør Ringerike 

Historielag (15/3467-86).  Atle Graff (15/3467-102) synes også det er et godt forslag, 

men siden han også synes Røstjernveien er et fint navn foreslår han som alternativ at 

veien fra Marthesetervelta og ned til Røstjern tildeles Trygve Brodahls vei. Løken og 

Stiksrud lister også opp Trygve Brodahls medaljer på ski i VM (sølv på 17 km i 1930 

og bronse på 50 km i 1935), vinter OL (11.plass 50 km i 1936), Norgesmesterskap 

(gull 30 km i 1930 og gull 30 km i 1939), Holmenkollrennet (gull 18 km 1939), og at 

han ble tildelt Holmenkollmedaljen i 1939. Aasta F. D. Brechan (15/3467-57) ønsker 

fortsatt Brøtte(t) som navn på hytten. I følge matrikkelen er dette bruksnavnet på 

eiendommen, og påvirkes ikke av tildelingen av offisiell adresse. Tore Kjeldsen 

(15/3467-61) ønsker Røssbu som hyttenavn. I adressesammenheng tildeles ikke hver 

hytte eget navn, og siden hytten har atkomst fra Ringkollveien vil det være 

nærliggende å gi den adresse til Ringkollveien. 

  

Oppmålingsavdelingen vil anbefale at veien fra bommen og til vestsiden av Store 

Røstjern gis adressenavnet Røstjernveien. Hyttene på østsiden av Røstjern foreslås 

adressert til Ringkollveien siden det er den veien de har atkomst til. Men 

Oppmålingsavdelingen er ening i at en bør nytte muligheten til å hedre Trygve 

Brodahl med et adressenavn i dette området. En anbefaler derfor at forslaget til 

Ragnhild Tangen, Brodahlgrenda, tas til følge, og adressenavnet tildeles hyttene som 

ligger samlet på nordsiden av Røstjern ved Mosetjernås. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte.  

 



 
 

14. Brodahlgrenda. Området ligger mellom Ringkollveien og Mosetjern. Se merknadene 

til adresseparsell 13, Røstjernveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) mener at kommunen bør vurdere å finne et annet 

navnemotiv for dette navnet. De skriver «…Vi gjør oppmerksom på at konstruksjonen 

etternavn + grend ikke er vanlig. Ettersom Trygve Brodahl allerede er foreslått oppkalt i 

navn nummer 13 ovenfor, bør kommunen vurdere å heller finne et annet navnemotiv 

fordette navnet, for eksempel noe innen natur eller lokale aktiviteter….».  

 

Oppmålingsavdelingen foreslår Røstjernveien for vei nummer 13. Mange av de som 

eventuelt vil bli tildelt adressenavnet Brodahlgrenda er også de som har foreslått navnet. 

Selv om Stedsnavntjenesten uttaler at etternavn + grend er en uvanlig sammenstilling 

foreslår likevel Oppmålingsavdelingen at en følger ønsket fra hytteeierne i området. 



 

 

 
 

15. Rognestein. Området definerer en samling hytter/eiendommer vest for Store Røstjern. 

Oppmålingsavdelingen foreslo navnet Rognestein, med bakgrunn i at det navnet 

brukes på området, og i bruksnavn til eiendom i området. Gnr./bnr. 103/43 har 

bruksnavnet, Rognesteinshagan og gnr./bnr. 103/64 bruksnavnet Rogneli. Bjørg S. 

Johansen (15/3467-5) er enig i navneforslaget, og det samme er Erik Sennesvik 

(15/3467-53) med den forskjellen at han skriver Rognesteinen. Han påpeker samtidig 

at hans hytte skal adresseres til Ringkollveien, noe Oppmålingsavdelingen er ening i. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at navnet ikke er registrert i SSR.  

 



 
 

16. Marteseterveien. Veien som er en kombinert traktorvei og sti tar av fra Ringkollveien 

ved Martesetervelta, og går inn til Martesetra sørøst for Ringkollsetra. Atle Graff 

(15/3467-44) viser til at dette navnet er i bruk i dag både på trafokiosk og skilt 

grunneierne har satt opp. Videre nevner han at navnet er etter Marthe Andersdatter 

Thoen som var gift med Engebret Klekken – eier av setra. Marthe levde til 1909. De 

nåværende husene ble satt opp i 1936, og seterdriften var bortleid til folk fra bygda, og 

holdt i hevd til 1952.  Randi Rønneberg (15/3467-48) og Marianne Øverlie og Erling 

Svela (15/3467-96) er alle av samme oppfatning som Atle Graff, med den forskjellen 

at de skriver navnet uten «h».  Gisle Espolin Johnson (15/3467-59) ønsker at 

stikkveien inn til hans hytte gis navnet Lavransbakken dersom stikkveien skal gis 

navn. Oppmålingsavdelingen vurderer det slik at dette er en kort stikkvei på ca. 170 

meter som ikke vil få eget navn. Hyttene vil bli adressert til Ringkollveien. 

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått navnet Ringkollseterveien, men er 

ening i at Martheseterveien er et mye bedre adressenavn. Det brukes i dag, og knyttes 

opp til historien om bruken av Marthesetra. Vi velger å bruke «Marthe» som 



skrivemåte ut fra at det er slik vi oppfatter at navnet hennes ble skrevet. Personnavn 

skrives som hovedregel slik vedkommende selv skrev navnet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ber Kartverket reise navnesak på 

skrivemåten Marte- eller Marthe-. Kartverket vedtok i 2019 Martesetra som skrivemåten i 

navnesak 2016/6051 – Lauvlia Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).  De begrunner det med at 

« … Skrivemåten Martesetra uten h er best i samsvar med gjeldende 

rettskrivingsprinsipper i norsk. Som Stedsnavntjenesten er inne på, er det vanlig at muntlig 

traderte (overleverte, saksbehandlers tilføying) stedsnavn følger gjeldende 

rettskrivingsnormer selv om personene de har navn etter, brukte en annen skrivemåte. 

Dette står i motsetning til nyere oppkallingsnavn, der man kaller opp et navneobjek til 

minne om en person, for da skal man som regel benytte den skrivemåten personen selv 

brukte. Skrivemåten Martesetra fastsettes med utgangspunkt i uttalen, og i samsvar med 

gjeldende rettskrivingsprinsipper i norsk. …». 

 

 
  



17. Damåshøgda. Adresseområdet ligger øst for Honerudseterveien med en stikkvei inn i 

området. Oppmålingsavdelingen foreslo Damåshøgda siden dette navnet er brukt på 

åsen i adresseområdet. Det kom ingen merknader til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
  



18. Honerudseterveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går til Glisetra og 

Honerudsetra. Jon Strindhaug (15/3467-29) skriver at de har eid hytta på 

Glisetervollen i over 50 år, og veien har alltid vært omtalt som Honerudseterveien, 

som forøvrig er i tråd med Oppmålingsavdelingens forslag til adressenavn. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

nevner at «…Forleddet Hone- kommer trolig av det norrøne mannsnavnet Húni…». 

Kartverket vedtok i 2019skrivemåten Honerudsetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia 

Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 

 
 

 

19. Bølgensetra. Setra og adresseområdet ligger om lag 500 meter nord for 

Ringkollparkeringen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Bølgensetra. I 

SSR er navnet tilrådd skrevet Bølgensætra, men på grunnlag av e-post fra Kartverket 

datert 10.04.2014 (14/1305-8), der de sier at «… Adressenavna på ’seter/sæter’ bør 



derfor skrives med e..».  foreslår vi formen «seter» i adressenavnet. Det kom ingen 

merknader til navneforslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navnet eller skrivemåten. De 

skriver at «…Gårdsnavnet Bølgen kommer fra norrønt Belgvin, en sammensetning av 

ordene belgr ‘belg, skinnsekk’ + vin ‘naturlig eng, beite’. …». Kartverket vedtok i 2019 

skrivemåten Bølgensetra i navnesak 2016/6051 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-

16).   

 

 
 

20. Stigsrudsetra. Adresseområdet ligger omlag 600 meter nordøst for Bølgensetra. Det 

er i dag kun to adresseobjekt innenfor området, men Oppmålingsavdelingen har 

likevel valgt å opprette dette adresseområdet for å være tydelig på hvor adressen 

ligger, og ivareta seternavnet selv om det ikke er noen seter der i dag. Tore Christian 



Stiksrud (15/3467-47) ønsker navnet skrevet med «k» i stedet for «g». Per Lindstad 

(15/3467-70) ser ikke behov for noen adresse, men ønsker bruksnavnet på sin eiendom 

endret. Atle Graff (15/3467-102) argumenterer for at det riktig å skrive navnet med 

«g». Han skriver at navnet ikke er forklart i Norske Gaardnavne, men det er henvist til 

Stigsrud på Tyristrand der det er forklart med personnavnet Stig. En annen teori, som 

han har stor sans for, er at gården Stigsrud fikk navnet fordi den ble ryddet der 

stien/allfaret over skogen tok til - eller kom ned. 

  

Oppmålingsavdelingen foreslo Stigsrudseter med «g» ut fra at det er Stigsrud som er 

brukt som navn på gårdene i Åsbygda og på Stigsrudveien. Opprinnelig ble det også 

foreslått «-seter», men ut fra en ny vurdering vil vi foreslå bestemte form som for 

Bølgensetra.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) viser til at de har bedt Kartverket reise navnesak på 

skrivemåten. Kartverket vedtok i 2019 skrivemåten Stigsrudsetra i navnesak 2016/6051 – 

Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-16).   

 

 

 
 

 

21. Gulbrandstjern. Som navnet tilsier dekker adresseområdet hyttene rundt og i 

nærheten av Gulbrandstjern.  Arne Gamst (15/3467-58) foreslår at tømmerveien inn til 

Gulbrandstjern gis navnet Tømmerveien Gulbrandstjern, og at hver teig på hver side 

gis adressenummer. Gamst foreslår videre at hyttene rundt Gulbrandstjern gis nummer 

etter et annet system.  

 

Oppmålingsavdelingen har definert dette adresseområdet til å dekke området rundt 

Gulbrandstjern, og det er kun bygninger som tildeles adresse, og ikke 

eiendommene/teigene i seg selv. Atkomst til hyttene innenfor dette området vil være 

både Ringkollveien og Østerdamsveien. Oppmålingsavdelingen foreslår derfor å 

opprettholde adressenavn og inndeling som opprinnelig foreslått.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 



 
 

 



22. Ringkollia. Området ligger ved foten av nordhellinga til Ringkolltoppen, og 

Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Ringkollia med begrunnelse i at hyttene 

dette gjelder ligger i lia opp mot Ringkolltoppen. Jørn Reitan (15/3467-9) kommer 

med et generelt forslag om at GPS-koordinater brukes som adressenummer.  

 

Oppmålingsavdelingen er av den mening at det ikke er hensiktsmessig siden det gir 

mange siffer i nord og østlig retning som vil være vanskelig å huske, og det er heller 

ikke i tråd med regelverket for adressering. Utskrift av nødplakat vil være 

hensiktsmessig for de som ønsker å ha GPS-koordinatene for hytten i tillegg til den 

offisielle adressen.   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

 

23. Kolltjern. Adresseområdet dekker hyttene rundt og sør for Kolltjern. Jan Helge 

Østlund (15/3467-82) opplyser at veien inn i området er privat vei frem til hans 

eiendom. Han foreslår følgende navn: Kolltjerntråkket, Kolltjernstubben, Kollstien og 

Kolltoppveien. Marie Louise R. Moen (15/3467-93) foreslår Kolltjern som navn siden 

veien er privat og ikke er til bruk for andre enn eier.  

 

Oppmålingsavdelingen foreslo opprinnelig Kolltjernveien. Når Østlund selv viser til at 

dette er en privat vei inn til hans eiendom, og Moen også påpeker at tillegget «-vei» 

kan oppfattes at den er til allmenn benyttelse foreslår Oppmålingsavdelingen at en kun 

bruker Kolltjern som adressenavn. Det skal samtidig sies at i tillegg til offentlige veier 

kan også private tildeles adressenavn. Kolltjern som adressenavn gir en god 

stedsidentifikasjon for hvor adressene ligger, og ved ikke å bruke «-vei» viser en at 

området som adressenavnet dekker strekker seg utover veiens lengde.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 



 

 
 

 

24. Gamle Ringkollvei. Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at veien som 

tar av fra Ringkollveien ved hoppbakken og går opp til og forbi kapellet skulle kalles 

Ringkollkapellveien. Tilbakemeldingene viser at flere ønsker et annet navn. 

Beate Vibe og Gunnar Meyer (15/3467-104) foreslår navnet Gjermundboseter siden 

Gjermundbo fra gammelt av hadde seter her. Lars Inge Gjermundbo (15/3467-71) 

foreslår at veien kalles opp etter hans farfar Lars Gjermundbo, som hadde seter her og 

var drosjeeier og sjåfør under krigen, og gis navnet Lars Gjermundbos vei, eventuelt at 

den får navnet Gunnar Gjermundbos vei. Ringerike Historielag (15-3467-86) synes 

det foreslåtte navnet, Ringkollkapellveien, er et langt og tungt navn, men har ikke noe 

annet forslag. Tore Christian Stiksrud (15/3467-83 og 94) foreslår navnet Ingvar 

Langliens vei etter Ingvar Langlien (1894-1973) som sammen med kona Gunhild drev 

«Turisten» fra 1925 til 1932. Hver høst kvistet og merket han skiløypene fra 

Ringkollen til Kleivstua, og sammen med Reidar Andersen bygde Ivar hoppbakken, 

Fiskebubakken, på Ringkollen. Av hans meritter nevner Stiksrud at han i 1917 vant 

gull 50 km i Kollen, i 1916 og 1919 sølv på 50 km i Kollen, gull på 18 km i Kollen i 

1916 og 1917 der de to sistnevnte var en del av kombinertrennet, kongepokal i 

landsrennet i 1917, og samme år norgesmester på 30 km og kongepokal for seier i 

Kongsvingerrennet. I 1919 sølv i NM-kombinert samt gull på 30 km i NM. Atle Graff 



(15/3467-102) nevner at Johan Bye med familie var vertskap på «Turisten» fra 1897 – 

1922, hele 25 år, og skal den kalles opp etter bestyrere vil Bye være mere naturlig. 

Som en sidekommentar skriver han at strekningen fra «Turisten» til Kolltjern ble kalt 

Ringkollens Karl Johan. Han lurer også på om Kapellveien kan brukes, men det 

navnet er allerede i bruk på Ask. Han legger også ved et kart som viser gamleveien fra 

Ringkollkapellet og forbi Kolltjern og kaller den «Gamle Ringkollvei». 

 

Oppmålingsavdelingen har på grunn av innspillene vurdert denne adresseparsellen på 

nytt, og har kommet frem til at en ønsker å forlenge Gamle Ringkollvei slik at denne 

blir en sammenhengende adresseparsell fra dagens Gamle Ringkollvei via 

Gamlebakka, forbi Ringkollkapellet til Ringkollveien. Gjennom det har en gitt 

gamleveien et samlet navn fra Gjermundboveien i Haugsbygd til Ringkollen. På 

grunnlag av denne endringen av adresseparsellen mener Oppmålingsavdelingen at det 

bare er Gamle Ringkollvei som er relevant som navn på adresseparsellen  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

 

25. Svein Gulbrandsens vei. Veien går fra Ringkollparkeringen til Ringkollstua. Yngvar 

Christophersen (15/3467-8) foreslår å kalle veien fra parkeringen ved Ringkollen til 

Ringkollstua for Ringkolltoppen. Oppmålingsavdelingen har foreslått at dette navnet 

brukes på selve Ringkolltoppen, og er derfor ikke ledig. Tore Christian Stiksrud 

(15/3467-94) foreslår at veien tildeles adressenavnet Svein Gulbrandsens vei. Svein 

Gulbrandsen omkom i en arbeidsulykke ved Høgås 21. mars 2014 62 år gammel. Han 

hadde bak seg mer enn 35 år som løypebas i Skiforeningen. Han ble et ikon langt 

utover markas grenser, og døde på sin post, skrev generalsekretæren i Skiforeningen, 

Bente Lier, etter ulykken. Forslaget støttes av Atle Graff (15/3467-102). 

 

Barna til Svein Gulbrandsen er forespurt, og det var ok for de at navnet hans ble brukt 

i adressesammenheng (15/3467-115). Det samme gjelder tidligere kone (15/3467-137) 



og samboer (15/3467-139). 

 

Oppmålingsavdelingen støtter forslaget fra Stiksrud og Graff, og det har gått over 5 år 

siden dødsfallet. Avdelingen hadde opprinnelig tenkt å adressere Ringkollstua og 

hyttene nord for Ringkollstua til Ringkollveien, men synes, som skrevet, at forslaget er 

godt. Den nye adresseparsellen vil også være et naturlig adresseområde, og dermed 

passe inn i kommunens system for adressering, og vil gjøre det enkelt å finne frem.   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til skrivemåten. Men de 

presiserer at helst bør det gå fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å 

ta i bruk personnavnet som del av adressenavn. Bakgrunnen er at omdømme kan endre 

seg over tid. Prinsippet er i samsvar med anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av 

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) på en 

konferanse i Berlin 2002.  

 

 
 



26. Øyangen. Adresseområdet dekker hyttene/eiendommene som ligger i og rundt 

Øyangen, unntatt de som adresseres til veiene langs Øyangen. Oppmålingsavdelingen 

foreslo adressenavnet Øyangen.  Hyttene/byggene på holmene er tenkt gitt oddetall, 

mens de som ligger på «land» vil få partall. Ola Myklebost og Sissel Rogne (15-3467-

11) mener at alle hyttene på Sovarodden bør få dette navnet som adressenavn. John 

Håvard Velo (15/3467-64) foreslår Soverodden.  I SSR er det Sovarodden som er den 

godkjente skrivemåten, men på eldre kart over Øyangen står det Soverodden.  

 

Oppmålingsavdelingen er enig i at det ville være en mulighet å la Sovarodden være en 

egen adresseparsell, men siden hyttene på Sovarodden ikke er knyttet til noen kjørbar 

vei, slik de andre hyttene som ikke får navnet Øyangen, vil vi fortsatt anbefale at 

hyttene på Sovarodden gis adressenavn Øyangen.  Atkomsten sommertid vil for de 

fleste være med båt. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

27. Østerdamsveien. Veien tar av fra Ringkollveien og går langs Øyangen til 

Mosjødammen i nordenden av Mosjøen. Oppmålingsavdelingen foreslo 



Østerdamveien. Ringerike historielag (15/3467-86) påpeker at navnet skal skrives med 

«s». Karl Otto Nakken (15/3467-26) foreslår også Østerdamsveien, men om det 

skrives med eller uten «s» er ikke så viktig.  Kari Willard (15/3467-79) mener at 

hennes hytte skal ha adresse Østerdamsveien siden atkomsten er til den veien og de 

har brukt det som adresse siden hytten ble bygd på 50-tallet. Hans og Arne Gunnar 

Sveen (15/3467-99) ønsker at tre stikkveier til Østerdamsveien gis egne adressenavn, 

henholdsvis Nysæter veien, Samkjøringsveien og Sveen bakken. Per Ole Rønning 

(15/3467-56) foreslår at veinavnet Østerdamsveien brukes helt frem til Kingevelta, 

fordi den ved byggingen ble ført helt frem til Kingevelta. I tillegg unngår en å tildele 

eget adressenavn på veien fra Mosjødammen til Kingevelta. 

 

Oppmålingsavdelingen er enig i at den uteglømte s’en skal med i navnet. Hytten til 

Willard og de omkringliggende hyttene er tenkt adressert til Østerdamsveien slik hun 

ønsker. Oppmålingsavdelingen foreslår at den nordligste av veiene Hans og Arne 

Gunnar Sveen foreslår navn på tildeles adressenavnet Nyseterveien, og hyttene rundt 

denne veien får dette adressenavnet. Vi foreslår og at Ringerike kommune ikke tar 

stilling til navnet på veien fra Mosjødammen til Kingevelta siden størstedelen av den 

ligger i Jevnaker kommune. I stedet adresseres hyttene langs Mosjøen til 

adresseområdet Mosjøen. Og som foreslått av Rønning opprettes en adresseparsell 

hetende Djupvatnet.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn, men kommenterer at 

bruken av binde-s bør følge den lokale uttalen. I herredsregisteret er det registrert flere 

tilsvarende navn i Buskerud der binde-s er brukt. 

 



 
 

28. Nyseterveien. Veien tar av fra Østerdamsveien og går bratt vestover. Veien brøytes i 

dag også på vinterstid. Hans og Arne Gunnar Sveen (15/3467-99) foreslo at veien 

burde hete Nysæter veien slik den gjør i dag. 

 

Oppmålingsavdelingen hadde opprinnelig foreslått at hyttene som låg til denne veien 

skulle adresseres til Østedamsveien, men ser at det enkelt kan forsvares å gi denne 

veien et eget adressenavn, og dermed danne en egen adresseparsell for veien. Slik blir 

seternavnet Nysetra ivaretatt i adressesammenheng.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 



 

 
  



29. Djupvatnet. Adresseområdet ligger rundt Djupvatnet sør for Mosjøen. Per Ole 

Rønning (15/3467-56) foreslår Djupvannet som adressenavn. Han skriver at 

Djupvannet er et stort vann, et markert område og henger ikke naturlig sammen med 

noen av de andre områdenavnene i nærheten. Oppmålingsavdelingen er enig, og 

oppretter adresseparsellen Djupvatnet.  Djupvatnet er den skrivemåten som er 

godkjent og tilrådd i SSR.   

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at både Djupvannet og Djupvatnet er godkjente 

skrivemåter i SSR, slik at begge skrivemåtene må kunne godtas, jf. uttalen –vatn(et) i 

tilgrensende områder i Nordmarka. 

 

 
  



30. Mosjøen. Adresseområdet ligger rundt Mosjøen.  Oppmålingsavdelingen foreslo 

Mosjøen fordi det sier tydelig hvor disse adressene ligger. Det kom ingen merknader 

til navnet. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

31. Uglaveien. Veien går fra parkeringen ved Jonsetangen og helt til Ugla. Stig S. Dahl 

(15/3467-62) mener at veien fra Jonsetangen til Fiskebu er en videreføring av 

Øyangveien, og ønsker derfor at navnet brukes på denne strekningen. Han mener at 

Øyangveien hadde dette navnet helt fra Haugsbygd og opp til Øyangen, og at det 

derfor er viktig å føre dette tradisjonelle navnet videre. Dag Ø. Rødskog (15/3467-69) 

ønsker at veien som tar østover fra nordenden av Vesle Ugla etableres som egen 

adresseparsell og får navnet Dagmarstuveien, som er det navnet veien har hatt i 50 år. 

Han viser også til at denne veien har en annen eierstruktur enn Uglaveien. Det betyr at 

vedtak gjort på Uglaveien med hensyn til kjøretillatelser og brøyting ikke gjelder på 

Dagmarstuveien. Han er derfor redd for at misforståelser kan oppstå dersom den 

adresseres til Uglaveien. Sven Berg, styremedlem i Vambu – Uglaveien, (15/3467-89) 

viser til at veien fra Jonsetangen til der veien tar av til Vambu (Sølebekken) kalles av 



veistyret for Vambu-Uglaveien. Veien som går derifra til Vambu kalles Vambuveien, 

og veien til Ugla kalles Uglaveien. 

 

Oppmålingsavdelingen ønsker ikke å dele opp en sammenhengende vei i flere 

adresseparseller dersom det ikke er naturlig. Derfor foreslås ett navn på veien fra 

Jonsetangen til Ugla, Uglaveien. Det er et navn som brukes i dag om hele veien, og vil 

i adressesammenheng bli en naturlig parsell.  Dagmarstuveien går kun til en hytte, og 

Oppmålingsavdelingen finner på grunnlag av de prinsippene en legger til grunn for 

inndeling i adresseparseller, at det mest naturlige er å adressere denne hytten til 

Uglaveien. Vambuveien blir en egen adreseparsell. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ville ventet «…skrivemåten Ugleveien, jf. 

sammensetningen /ug`LəKȩnna/ i herredsregisteret. Men dersom den foreslåtte 

skrivemåten Uglaveien er i samsvar med lokal uttale, må den kunne godtas. Ugla kan 

opprinnelig ha vært navn på det største av vannene, på bekken eller på hele vassdraget, og 

inneholder trolig fuglenavnet ugle. …». 

 

 
 



32. Vambuveien. Veien tar av fra Uglaveien i krysset ved Sølebekken og går videre til 

Vambu. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Vambuveien. Sven Berg 

(15/3467-89) viser til at veistyret i Vambu-Uglaveien kaller veien for Vambuveien. 

Sven Berg (15/3467-90) på vegne av Ragnhild Berg skriver at skogshusværet de har 

ved Vambuveien kalles Vambuhytta.  

 

Oppmålingsavdelingen foreslår at veien tildeles adressenavnet Vambuveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader. Som en forklaring av navnet 

skriver de at «…Forleddet kan være det norrøne ordet vǫmb ‘vom, mage’, som 

opprinnelig kan ha vært navn på (del av) tjernet.». 

 

 
 

33. Steinbuveien. Veien tar av fra Uglaveien og går inn til Steinbusetra med sidevei til 

Steinbutjern og mot Øyangsrøysa. Oppmålingsavdelingen foreslo Steinbuveien som 

adressenavn. Kari Kjørnæs Larsen og Arne E. Svendsen (15/3467-66) foreslår på 

vegne av styret i Steinbuveien at veien får navnet Steinbuveien.  På telefon 15.04.2015 



sier Odd Arne Haugen på vegne av Torill Haugen at de helst ville hatt Øyangsrøysa 

som adresse, men Steinbuveien er også greit. 

 

Oppmålingsavdelingen ser det som hensiktsmessig å adressere de hyttene som ligger 

til Steinbuveien med stikkveier samlet og tildele de adressenavnet Steinbuveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

34. Tvetjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu. 

Oppmålingsavdelinegn foreslo opprinnelig at adresseområdet med dette navnet skulle 

dekke et område som gikk nord for Svarttjerna til sør for Tvetjerna. Det er ikke et 

samlet stedsnavn som dekker dette området. Oppmålingsavdelingen har derfor i 

ettertid vurdert å dele området i Svarttjerna og Tvetjerna i tråd med stedsnavnene i 

området. Tvetjerna er ikke brukt som adressenavn andre steder kommunen, men på 

Vikerfjell har en allerede adressenavnet Svarttjernskollen i bruk. Det kan 

argumenteres for at Svarttjerna og Svarttjernskollen er såpass like navn at de kan 

misforståes ved at begge har «Svarttjern» i navnet. Men Oppmålingsavdelingen mener 

at de er såpass ulike at det kan forsvares å dele opp dette området i Tvetjerna og 



Svarttjerna slik at adressene blir knyttet til brukte stedsnavn i området. 

Oppmålingsavdelingen velger derfor å foreslå, Tvetjerna, for det østre området. Det 

kom ingen merknader til forslaget.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 

 
 

 

35. Svarttjerna. Adresseområdet ligger ved Øyangen mellom Jonsetangen og Vambu. 

For vurderingene av dette navnet vises til det som er skrevet under adresseparsell 34.  

 

Oppmålingsavdelingen valger derfor å foreslå, Svarttjerna, for det nordvestre området.  

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. 

 



 
  



36. Store Sindera. Adresseområdet ligger langs Sindera fra Store Sindera til nordenden 

av Spålen. Oppmålingsavdelingen foreslo adressenavnet Store Sindera. Løvenskiold- 

Vækerø v/Carl Gustaf Rye-Florentz (15/3467-91) skriver at navet er ok. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. Som 

forklaring av navnet skriver de at «…Navnet kommer trolig av ordet sind(e)r ‘jernslagg’, 

og har da sammenheng med smelting av myrmalm.». 

 

 
 

37. Katnosvegen. Veien har allerede fått navnet Katnosvegen i Lunner kommune. 

Oppmålingsavdelingen mente derfor at det var naturlig å videreføre dette navnet i 

Ringerike siden det gjelder samme vei. Løvenskiold- Vækerø v/Carl Gustaf Rye-

Florentz (15/3467-91) foreslår Katnosaveien. Løvenskiold Vækerøe forelår også at 

stikkveien som går vestover fra Lenseløken gis eget adressenavn Fagerliveien. Atle 

Graff (15/3467-95) mener også at denne veien bør bli en egen adresseparsell og få 



adressenavnet Fagerliveien. 

 

Oppmålingsavdelingen mener at det eneste logiske og fornuftige er å bruke samme 

navn som Lunner kommune allerede har tildelt denne veien, Katnosvegen, selv om en 

i Ringerike kommune stort sett bruker «-veien» som skriftform.   

 

Skogsveien vestover fra Linseløken, som er litt over 2 km lang, kalles i dag 

Fagerliveien.  Adressenavnet Fagerliveien er allerede i bruk i Hole kommune på 

Sollihøgda, og en prøver å unngå samme navn som allerede er i bruk i 

nabokommunen. Men i dette tilfellet har ikke Oppmålingsavdelingen funnet et annet 

godt navn enn det som brukes i dag. Oppmålingsavdelinegen foreslår derfor, etter 

ønske fra Løvenskilold Vækerøe og Atle Graff, at det opprettes en egen adresseparsell 

som tildeles adressenavnet Fagerliveien. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) skriver at de ikke hadde merknader til navnet 

Katnosvegen i forbindelse med høring fra Lunner kommune.  

 

 
 

38. Fagerliveien. Veien går vestover fra Katnosvegen ved Lenseløken. Som nevnt under 

veiparsell 37 er adressenavnet Fagerliveien allerede i bruk i Hole kommune på 

Sollihøgda, og en prøver å unngå samme navn som allerede er i bruk i 

nabokommunen. Men i dette tilfellet har ikke Oppmålingsavdelingen funnet et annet 

godt navn enn det som brukes i dag. Oppmålingsavdelingen foreslår derfor, etter 

ønske fra Løvenskilold Vækerøe og Atle Graff, at det opprettes en egen adresseparsell 

som tildeles adressenavnet Fagerliveien. 

 



Stedsnavntjenesten har ikke uttalt seg om dette navnet. 

 

 

 

 



 

 

39. Spålen. Adresseområdet dekker området rundt Spålen, innbefattet Finnerudsetra. 

Oppmålingsavdelingen foreslo Spålen som adressenavn på området. Det kom ingen 

merknader til forslaget. 

 

Stedsnavntjenesten (15/3467-116) har ingen merknader til navn eller skrivemåte. De 

skriver at«…Navnet kommer trolig av norrønt spǫlr ‘spile, stang’.». 
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