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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Forslag til vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

 Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring av garasje 

 Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 (Arkivsak 19/1579-19) 
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Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019 

85/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

 

  

 

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. 
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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. 
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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. 
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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 
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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. 
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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 
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Arkivsaksnr.: 19/2246-21   Arkiv: GNR 52/59, 

52/60  

 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 

52/60 Vestsiden Pukkverk 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 
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2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen har mottatt en søknad om etablering av et semi-mobilt betongblandeverk i 

Vestsiden pukkverk. Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt høyde etter pbl. § 29-4 

og fra tillatt driftstid etter reguleringsplanen. Det er nabomerknader fra fem naboer i saken. 

Disse går særlig på at naboene ikke ønsker utvidet driftstid på anlegget, at de er bekymret for 

økt støy, støv og trafikksikkerheten på Fv. 172 (Vestre Ådal). Rådmannen anbefaler at 

dispensasjonssøknadene innvilges på nærmere vilkår. 

  

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om tillatelse til etablering av betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Tiltaket 

krever to dispensasjoner, fra maksimalt tillatt byggehøyde etter pbl. §§ 29-4 og 30-4, og fra 

tillatt driftstid etter reguleringsbestemmelsene 5.6 punkt 6. 

 

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med søknaden. Her plasseres tiltaket i kategorien 

«industri uten impulslyd». 

 

Reguleringsplanen sier ikke noe om tillatte høyder på bygningene, og det er dermed plan- og 

bygningsloven som gjelder. Her fremgår det at maksimalt tillatt høyde er gesimshøyde 8 meter 

og mønehøyde 9 meter, med mindre annet har hjemmel i plan, jf. pbl. § 29-4. Det er søkt om 

dispensasjon for å etablere betongblandeverk med maksimal høyde på 16 meter. Se vedlagte 

tegning. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at betongblandeverket vil få en høyde 

som er litt over halvparten av høyden på eksisterende bygg og anlegg i pukkverksområdet, og 

vil være av langt mindre skala. Søker viser også til at det er utført en synlighetsvurdering som 

viser at anlegget i hovedsak blir synlig fra pukkverksområdet. 

 

Reguleringsplanen for området sier følgende om driftstider: 

«Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager.»  

 

Det er søkt om dispensasjon for følgende driftstider: 

- Mandag-fredag: 06.00-18.00 hele året 

- Inntil 4 perioder pr. år med døgnkontinuerlig drift. Søker skriver at naboer skal varsles i 

forkant av perioder med døgnkontinuerlig drift, og setter opp minimumskrav til hva 

varslingen skal inneholde. 

 

Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at oppstart en time tidligere på hverdager er 

nødvendig for å kunne ha ferdigprodusert betong klar til levering på byggeplass tidlig på en 
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vanlig arbeidsdag. De døgnkontinuerlige periodene vil bli styrt av betongbehovet ved bygging 

av større konstruksjoner. 

 

Generelt for begge dispensasjonene skriver søker at fordelene ved tiltaket er knyttet til å kunne 

samlokalisere et betongblandeverk med et pukkverk, da dette vil medføre reduserte 

transportbehov, og dermed reduserte utslipp til luft. Søker skriver også at det er få andre 

brukerinteresser eller brukshensyn i pukkverket, at det er relativt lang avstand til boliger, 

fritidsboliger eller øvrig bebyggelse, og at det ikke er særskilte natur-, kulturminne- eller 

friluftsinteresser i nærområdet. I tillegg peker søker på at lokaliseringen er gunstig med tanke 

på den korte avstanden til E16. 

 

Før det ble sendt inn søknad om dispensasjon og byggetillatelse, ga kommunen også beskjed 

om at dersom betongblandeverket i stor grad baserte seg på innkjørte masser, kunne det kreve 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 5.6 nummer 7, som åpner for videreforedling 

av produkter fra pukkverket. Basert på søkers beskrivelse av produksjonen, hvor det i 

hovedsak benyttes produkter fra anlegget, vurderer kommunen at det ikke er nødvendig med 

dispensasjon fra dette punktet i reguleringsplanen. 

 

Nabomerknad fra Helge Kihle 

Merknaden går i hovedsak på at Fv. 172 ikke kan belastet med mer trafikk av hensyn til 

trafikksikkerheten, og at det ikke bør tillates drift etter kl. 17 fredag til mandag morgen. Nabo 

viser også til at det er betongfabrikk på Hen i dag, der det ikke er nødvendig å belaste eller 

krysse offentlige veier. 

 

Nabomerknad fra Marthe Kihle og Jørgen Bergsund 

Merknaden går i hovedsak på bekymringer knyttet til økte støy- og støvplager. Videre skriver 

naboene at de mener at det ikke bør tillates drift utover hva reguleringsplanen åpner for, da 

dette er uakseptabelt for bebyggelsen rundt. Naboene mener også at det ikke er behov for 

etablering av et betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Betongverkets høyde vil gjøre det 

synlig for bebyggelsen rundt, og gi fri bane for støy/lydbølger som forplanter seg i selve siloen. 

Videre skriver naboene at det ikke er tatt hensyn til at skogen rundt skal kunne tynnes og/eller 

avvikles på sikt. Naboene mener også at krysset mot E16 allerede er sterkt nok belastet, og at 

det ikke er tilstrekkelig sikkerhet langs Fv. 172 (Vestre Ådal). Naboene er også bekymret for 

at tiltaket vil føre til redusert livskvalitet for beboerne rundt, og stiller spørsmål ved om tiltaket 

faller innenfor eksisterende reguleringsplan. 

 

Nabomerknad fra Johan Aasen 

Nabomerknaden går i hovedsak på bekymring knyttet til trafikksituasjonen på Fv. 172. Naboen 

mener at det ikke kan tillates etablering av virksomheter som øker trafikkmengden før 

trafikksikkerheten er bedret, og at søknaden må sees i sammenheng med planene for etablering 

av massedeponi og trafikken til Kilemoen industriområde. Naboen viser også til at de mener at 

rutinene for støvhåndtering er for dårlige, og at dette påvirker veien og områdene rundt. 

Naboen er også bekymret for støy fra anlegget, og viser særlig til lydbasert ryggevarsling, støy 

fra kompressorutstyr og støy fra tungtrafikken. Naboen mener også at uttransport fra anlegget 

må begrenses til oppstart kl. 0700. 
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Nabomerknad fra Asle Oppen 

Etablering av betongblandeverk er en relevant og naturlig videreutvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet på Vestsiden. Oppen skriver blant annet at etableringen er i tråd med 

gjeldende reguleringsplan, med unntak av at det må søkes dispensasjon fra bestemmelsen om 

driftstider. Betongblandeverk er videreforedling av pukkverksprodukter. 

Reguleringsbestemmelsene tillater «nødvendige bygninger og anlegg» for pukkverksdrift og 

videreforedling, og da bygningene er nødvendige, har høyden hjemmel i plan, og det er ikke 

nødvendig med dispensasjon fra høydebestemmelsene i pbl. § 29-4. Det er ikke hjemmel for å 

kreve dispensasjon fra høydebestemmelsen. Oppen er positiv til etablering av 

betongblandeverk. 

 

Nabomerknad fra Olav Aasen og Liv Marie Langlien 

Det bør stilles krav til utbedring av trafikksikkerheten på Fv. 172 før det gis tillatelse til tiltak 

som øker trafikken på fylkesvegen. Det bør ikke gis dispensasjon fra tillatte driftstider i 

reguleringsbestemmelsene. For naboene er det viktig å slippe støy og trafikk på natt/kveldstid, 

helger og helligdager, og de frykter at det kan være vanskelig å skille mellom 

betongproduksjon og ordinær pukkverksdrift. Støy- og støvproblematikken er økende med økt 

trafikk, og naboene er usikre på hvor godt dette blir håndtert i praksis. 

 

Søkers kommentarer til merknadene 

Søker kommenterer at støyvurderingen viser at tiltaket medfører støy som med god margin er 

innenfor gjeldende retningslinjer. Søker tar naboenes synspunkter når det gjelder driftstider til 

orientering. Det vises til at betydelige infrastrukturprosjekter i ringeriksregionen og økt 

utbyggingsbehov på Ringerike, gjør at det er et behov for betongblandeverk. Når det gjelder 

drift av skogen, viser søker til at det er regulert et skjermingsbelte rundt uttaksområdet ved 

Vestsiden pukkverk, hvor det ikke er tillatt med flatehogst. 

 

Når det gjelder trafikk, skriver søker at den aktuelle strekningen på Fv. 172 har en 

trafikkmengde på 1000 kjøretøy, og en andel på 6 % tunge kjøretøy. Betongblandeverket vil 

medføre en trafikkøkning på 34 ÅDT, noe som tilsvarer den generelle trafikkøkningen i en 

periode på 2-3 år, og søker mener derfor at dette må kunne betegnes som en marginal økning. 

Det er 3 politirapporterte trafikkulykker på den aktuelle strekningen. For to av ulykkene har 

det vært dyr innblandet, den tredje var utforkjøring med enslig kjøretøy. To av ulykkene har 

skjedd på helg. Søker mener derfor at strekningen ikke kan anses for å være spesielt utsatt for 

ulykker. 

 

Strekningen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, men søker viser til at det finnes alternativ 

rute til sentrum via Kilealleen, og viser til vedlagte skisse. Videre viser søker til at selve driften 

av et betongblandeverk, som er det som medfører økt trafikk, er i tråd med reguleringsplanen.  

 

Søker skriver videre at det per i dag er etablert rutiner for feiing og renhold av fylkesvegen ved 

avkjørselen til pukkverket. Sement vil blåses på normal dagtid, tilslagssiloene fylles opp på 

slutten av arbeidsdagen for å unngå fylling på kvelden dersom det er aktivitet. 
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Forholdet til overordnede planer 

Pukkverket er omfattet av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005. 

 

Rådmannen viser særlig til følgende reguleringsbestemmelser: 

Punkt 5.6 nummer 6: «Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 

til kl.16.00. Lørdager fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I 

sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates 

mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget 

på høytids- og helgedager.» 

 

Punkt 5.6 nummer 7: «Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige 

bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det 

forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Byggegrense er 15 meter målt fra 

midtlinje Fv 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år 

etter siste uttak av masser fant sted.» 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen og til 

Kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Oslo og Viken har i tillegg vurdert behovet for 

utslippstillatelse. 

 

Statens Vegvesen 

Vegvesenet forutsetter at timetrafikken ikke skal øke utover det som er tidligere tillatt, og at 

reguleringsbestemmelsene vedrørende maksimalt årlig uttak overholdes. Vegvesenet vil ikke 

motsette seg dispensasjon dersom dette innarbeides som vilkår i vedtaket. 

 

Kommuneoverlegen 

Kommuneoverlegen forutsetter at avdrift av støv til boligområder og nærliggende friområder 

blir holdt på et så lavt nivå som mulig, jf. forskrift om miljørettet helsevern §§ 9b og 10a. 

Beregnede støynivåer ligger godt under retningslinjene for behandling av støy i 

arealplanlegging, men siden disse ikke er juridisk bindende, anbefaler kommuneoverlegen at 

det settes støygrenser i vedtaket. I tillegg bør det settes grenser for innendørs støynivå. 
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Kommuneoverlegen anbefaler at det settes grenser for maksimal lenge på perioder med 

døgnkontinuerlig drift, og for minste lengde på perioder mellom hver periode med 

døgnkontinuerlig drift. I tillegg anbefales det at det settes vilkår for hvilken type støy som 

kan/ikke kan tillates på kveld, natt og helgedager, vilkår om krav om bruk av støysvakt utstyr, 

krav om støydempende tiltak og krav om internkontrollsystem. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen skriver at i den grad det er relevant for tiltakene, må det redegjøres for hvordan 

naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Fylkesmannen har ingen spesielle 

merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Videre mener fylkesmannen 

at det er positivt å styre et betongblandeverk til et område som er avklart og regulert til 

industri, og med kort vei til hovedveinettet. Håndtering av overvann og avrenning fra 

virksomheten må sikres slik at tiltaket ikke fører til forurensning til omgivelsene og vassdrag i 

området.  

 

Søkers kommentar til uttalelsene 

Søker skriver at det er uproblematisk at grenseverdiene for utendørs- og innendørs støy i 

gjeldende normer og retningslinjer innarbeides i selve vedtaket. Søker mener det vil være 

vanskelig å forhåndsbestemme eventuelle perioder med døgnkontinuerlig drift. Søker mener 

også at det er uproblematisk med vilkår om å begrense støvavdrift til boligområder og 

nærliggende friområder, og skriver videre at de allerede har et internkontrollsystem som 

tilfredsstiller krav blant annet i forskrift om miljørettet helsevern. 

Når det gjelder trafikk, viser søker til at etablering av betongblandeverk er omfattet av 

gjeldende reguleringsplan. 

Søker viser til at tiltakshavers vurdering er at hensynene bak naturmangfoldsloven §§ 8-12 er 

ivaretatt. Produksjonsvann og overvann vil håndteres i et lukket behandlingsanlegg med 

nullutslipp til ytre miljø. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – godkjenne utvidet ordinær driftstid, men avslå dispensasjon for 

døgnkontinuerlige driftsperioder 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 06-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 
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Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 06-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. Det gis ikke dispensasjon for perioder med døgnkontinuerlig drift. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ 3 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjon om utvidede 

driftstider 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder en avveiing av næringsinteresser og nabointeresser, og kan være av prinsipiell 

betydning for sammenlignbare saker hvor det søkes om dispensasjon fra regulerte driftstider. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. § 29-4, jf. pbl. § 30-4 

Etter pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 er konstruksjoner over 9 meter bare tillatt dersom de har hjemmel i 

plan. Det er anledning til å søke dispensasjon fra denne høydebegrensningen. I denne saken er 

det søkt om dispensasjon for et betongblandeverk med høyde på inntil 16 meter. 

 

En av naboene har anført at han ikke mener det er nødvendig med dispensasjon fra 

høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, da planen åpner for «nødvendige bygninger og 

anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter.» Naboen argumenterer 

derfor med at planen oppstiller en høydebegrensning gjennom at det bare er tillatt med 

«nødvendige» bygninger. Tiltakshaver ber også om at kommunen vil gjøre en ekstra vurdering 

av forholdet til pbl. § 29-4 om høyder, knyttet til en konkret fortolkning av gjeldende 

reguleringsbestemmelser. 
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Formålet med høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, er at vurderingen av særlig høye 

bygninger skal skje i reguleringsplanarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen har 

gått gjennom tilgjengelige dokumenter fra reguleringsplanprosessen, men har ikke funnet noen 

dokumentasjon på at høyden på bygninger og anlegg har vært vurdert i planprosessen. 

Rådmannen mener derfor at ordet «nødvendige» må tolkes ut fra hva som vil være den mest 

nærliggende forståelsen av ordet. Ut fra bestemmelsen, forstår rådmannen «nødvendige» som 

en henvisning til bruken av bygninger og anlegg innenfor planområdet. Bestemmelsen må 

derfor leses som en begrensning i hvilke typer bygninger og anlegg som kan settes opp 

innenfor planområdet, og ikke som en regulering av høyden på disse bygningene og 

konstruksjonene. Da planen ikke inneholder en regulering av høyden på bygninger og anlegg 

innenfor planområdet, gjelder høydebegrensningene i pbl. § 29-4. Tiltaket er derfor avhengig 

av dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak høydebestemmelsen i pbl. er å sikre at vurderingen av særlig høye bygninger 

skjer i reguleringsplanprosessen, og ikke i den enkelte byggesak. Det er også viktig å sikre at 

bygninger ikke får en for dominerende plassering i terrenget, og at nye bygg blir tilpasset 

omgivelsene. 

 

I dette tilfellet vil betongblandeverket være klart mindre enn eksisterende bygg og anlegg i 

området. Søknaden er også vedlagt en synlighetsberegning som viser at betongblandeverket i 

liten grad vil være synlig for omkringliggende bebyggelse. Pukkverket ligger også i et 

spredtbebygd område, med lite annen bebyggelse rundt, noe som gjør at området tåler høyere 

bygg. Det er også relativt vanlig med høye bygg i tilknytning til industrivirksomhet. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak høydebestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen kan ikke se noen klare ulemper ved å gi dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. 

§ 29-4. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det kan etableres et betongblandeverk for videreforedling 

av pukk på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i pukkverket er høyere enn 

betongblandeverket, og det vil derfor ikke få en spesielt fremtredende plassering. 

Betongblandeverket vil også bidra til næringsutvikling i pukkverket, noe rådmannen vurderer 

som et svært positivt moment.  
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Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler HMA å innvilge 

dispensasjon fra pbl. § 29-4. 

 

Dispensasjon fra tillatte driftstider i reguleringsplanbestemmelsene punkt 5.6 nummer 6 

Etter reguleringsplanen skal drift av anlegget normalt foregå mandag til fredag fra 07.00-16.00. 

I sommerhalvåret tillates det drift fra 07.00-21.00. 

Det er søkt om dispensasjon for normal drift av anlegget fra 06.00-18.00, med mulighet til 

inntil 4 døgnkontinuerlige perioder per år. Periodene vil foregå døgnkontinuerlig 7 dager i uka. 

Søker skriver at berørte naboer skal varsles om perioder med døgnkontinuerlig drift i forkant, 

og setter opp minimumskrav til innholdet i varselet. 

 

Kommunen har bedt søker om å si noe nærmere om begrensningene for perioder med 

døgnkontinuerlig drift. Søker ga følgende forslag til begrensninger: 

- Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

- Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste døgnkontinuerlige periode kan 

iverksettes. 

- Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal tillatt aktivitet begrenses til å produsere og 

transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates ingen transport inn til 

betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen 

skal så langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om tillatt driftstid er å begrense ulempene omkringliggende 

eiendommer får som følge av driften av pukkverket. Dette dreier seg blant annet om ulemper 

knyttet til støy og støv fra anlegget. 

 

I dette tilfellet viser støyrapporten at støyen fra anlegget vil bli relativt langt under gjeldende 

retningslinjer i veilederen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Ingen av 

boligene blir ifølge beregningene liggende i gul eller rød støysone. Rådmannen viser også til at 

søkers forslag til begrensninger i hvilken aktivitet som kan foregå på natt i perioder med 

døgnkontinuerlig drift, vil bidra til å begrense støyen fra produksjonen. Tillatte driftstider i 

reguleringsplanen er satt med utgangspunkt i primærdriften av anlegget som pukkverk, og det 

er ikke tatt en spesifikk vurdering av driftstider for videreforedling til betong i 

reguleringsplanen. 

 

Når det gjelder ulemper knyttet til støv, viser rådmannen til at det vil være mindre avgjørende 

når på døgnet anlegget støver. Tiltakshaver har også rutiner for støvhåndtering som skal 

minimere støvbelastningen fra betongblandeverket. 
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Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om driftstid ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon til utvidede driftstider for betongblandeverket er at det vil 

medføre støy, støv og trafikk fra anlegget i en lengre tidsperiode enn i dag. Disse ulempene 

pekes også på av flere av naboene i deres nabomerknader. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det legger til rette for en fornuftig drift av 

betongblandeverket. For å kunne ha ferdigprodusert betong klar for levering på byggeplass 

tidlig på en vanlig arbeidsdag, er betongblandeverket avhengig av å starte produksjonen 06.00. 

Døgnkontinuerlig drift vil være aktuelt i perioder med store samferdselsprosjekter, f.eks. ved 

bygging av Ringeriksbanen/E16. Rådmannen ser det som positivt for dispensasjonen at driften 

kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, som sikrer best mulig samordning mot riktig 

leveringstidspunkt av ferdig betong til byggeplass. Plasseringen av betongblandeverket på 

området for pukkverket bidrar også til å redusere transportbehovet i forbindelse med 

produksjonen. I trafikkberegningen legger søker til grunn at det vil være 6 ansatte på anlegget, 

og rådmannen ser arbeidsplassene som et positivt moment ved søknaden. 

 

Videre viser rådmannen til at selve betongblandeverket er tillatt å etablere uten dispensasjoner. 

Det betyr at trafikkmengden, støv- og støyproduksjonen som anlegget medfører, er i tråd med 

plan. Det er dermed bare for driften i den perioden det trengs dispensasjon fra driftstidene at 

disse forholdene er relevante for dispensasjonsvurderingen. 

 

Når det gjelder støv, viser rådmannen til søkers informasjon om at anlegget vil medføre en 

marginal økning i forhold til primærdriften av pukkverket. Anlegget har også rutiner for å 

minimere støvbelastningen. Rådmannens vurdering er at det er den totale støvmengden fra 

anlegget som er den mest aktuelle ulempen, og at det har mindre betydning når på døgnet det 

støver fra anlegget. Siden støvproduksjonen fra anlegget som sådan er i tråd med 

reguleringsplanen, finner rådmannen at tidspunktet for når det vil støve fra anlegget ikke vil 

være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Rådmannen mener at det samme vil gjelde når det kommer til den økte trafikken fra anlegget. 

Selve trafikkmengden vil være i tråd med plan så lenge det skjer innenfor de regulerte 

driftstidene. Det betyr at ved å gi dispensasjon for utvidede driftstider av anlegget vil trafikken 

kunne fordele seg utover et større tidsrom. Dersom all produksjon av betong skulle foregått 

innenfor regulerte driftstider, ville dette ført til en større økning i timestrafikken på fylkesvegen 

enn ved at trafikken fordeles utover en lengre periode. Rådmannen vurderer dermed at 

trafikken ikke vil være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Støy fra anlegget vil gjennom dispensasjon bli mer langvarig. Rådmannen presiserer at i 

perioden det er søkt om dispensasjon for, vil det ikke være annen drift i anlegget, og støyen vil 

da utelukkende komme fra betongblandeverket. Støyberegningene viser at støybelastningen på 

natt for omkringliggende boliger vil ligge på mellom Lnatt 25,0-32,1 dBA. Rådmannen viser til 

at beregningene tilsier støynivå på natt langt under retningslinjene som setter Lnatt 45 dBA som 

grense for gul støysone. I tillegg presiserer rådmannen at det etter annet regelverk, som 
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forskrift for miljørettet helsevern, er krav til internkontrollsystemer som dokumenterer forhold 

knyttet til en rekke forhold, blant annet støy. 

 

Rådmannen viser også til sitt forslag til vedtak, hvor det er satt nærmere vilkår for 

dispensasjonen. Dette er for å redusere og kontrollere de negative følgene av dispensasjonen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene knyttet til hensiktsmessig plassering og driftsform på 

anlegget, samt knyttet til nye arbeidsplasser samlet sett vil være klart større enn ulempene 

knyttet til trafikk, støv og støy. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter fra nabomerknadene er tatt med som en del av 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon til tiltaket som 

beskrevet av søker, er oppfylt, og anbefaler hovedutvalget at dispensasjonen innvilges på 

nærmere vilkår. 

 

Rådmannens forslag til støygrenser i vilkårene er satt etter gjeldende retningslinjer for støy i 

NS 8171:2012 og T-1442/2016. For utendørs støy er det foreslått en skjerping av støykravet 

på 3 dB på bakgrunn av at det er flere støykilder i området. Dette i tråd med prinsippet i T-

1442/2016 punkt 3.2.3. 
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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 

87/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

 

  

 

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 
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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 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  88/19 

Side 28 av 87   

 

 
Arkivsaksnr.: 16/5018-47   Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

88/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er fremkommet 

nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak i sak 16/5018-39 bør endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 05.09.2019 om tvangsmulkt 

opprettholdes. 

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

 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 

  

Sammendrag 

Malvin Johan Vigdal har 01.11.2019 klaget på kommunens vedtak om tvangsmulkt av 

05.09.2019, som innebærer at han må betale tvangsmulkt, kr. 3000,- per måned, dersom han 

ikke oppfyller pålegget innen 01.01.2020. I pålegget er det stilt to krav: 1) om at det skal 

sendes inn dokumentasjon om at pålegget om opprydning og oversikt over antall kjøretøy er 

oppfylt, og 2) at det skal sendes inn en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensing skal 

motvirkes. 

 

Kommunens vurdering er at vilkårene for å gi tvangsmulkt er tilstede, og at det med hensyn til 

miljøet er nødvendig å ta i bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også 

at beløpet for tvangsmulkten er satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den 

reelle kostnaden for å utføre pålegget. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune ga Malvin Johan Vigdal to vedtak om pålegg 28.9.18 (se vedlegg 3), med 

frist henholdvis 1.12.18 og 1.6.19. Vedtakene ble påklagd av Malvin Johan Vigdal, og klagen 

var til behandling hos HMA 6.5.19. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Fristen for 

gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 1.7.19. Etter tilbakemelding fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, var kommunen selv er klageinstans. Klagen ble behandlet på nytt, og fremmet 

hos formannskapet 27.8.19. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Fristen for 

gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 1.1.20. Kommunen fattet vedtak om 
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tvangsmulkt i brev av 5.9.19. Malvin Johan Vigdal har i brev av 27.9.19 og 1.11.19 påklaget 

vedtaket.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen varslet pålegg om tvangsmulkt i brev av 28.09.2018, på kr 3 000,- per påbegynte 

måned det enkelte pålegg ikke var oppfylt. Kommunen fattet vedtak om tvangsmulkt i brev av 

5.9.19 (se vedlegg 4). Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 

05.9.19. Klagen er fremsatt i 2 ulike brev datert 27.9.19, 1.11.19 (se vedlegg 5-6). Klager har 

ikke bedt om oppsettende virkning av vedtaket, og dette er dermed heller ikke vurdert av 

rådmannen. 

   

Klage 

Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes slik: 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke kan fremskaffe 

kvitteringer for kasserte kjøretøy, og at pålegget rettes mot en person som ikke er eier 

av kjøretøy/løsøre på eiendommen. 

 

- Klager ønsker likevel å dokumentere ytterligere to kvitteringer for levert halmsiloplast, 

fordi det tilhører hans landbruksvirksomhet. 

 

- Klager mener at pålegget skulle vært rettet til personen som eier gjenstandene og ikke 

til eier av eiendommen. Han tar opp at det er eier av kjøretøyene som er best egnet til å 

vurdere hva som er kjørbart eller ikke. Eier av kjøretøy/løsøregjenstander har hatt sin 

adresse på Strykenveien 5, uavbrutt siden 22.4.1968. Klager ber om at vedtaket blir 

trukket. 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke er eier av 

kjøretøy/løsøre.  

 

- Klager tar opp at han kun eier driftsmidler som tilhører landbruksvirksomheten, og at 

dette består av ca. 3 kjøretøy. Klager viser til at han aldri var kjent med, og at det ikke 

med hans vitende og vilje har vært lagret kjøretøy/løsøre med forurensningsfare på 

eiendommen. Videre mener han at kommunen ble gjort kjent med hvem som var den 

ansvarlige for kjøretøy/løsøre fra starten av.   

 

- Klager tar opp at kommunen ved en befaring (4.7.17) vurderte det som unødvendig å 

legge syrebestandige plastfat under et konkret kjøretøy. Klagers konklusjon da var at 

det ikke forelå forurensningsfare. Klagers betraktning i ettertid er at kommunen ønsket 

å bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare. 

 

- Klager godtar ikke pålegg om undersøkelse av forurensning, fordi det ikke er påvist 

forurensning der. Dette begrunnes med at det er gjort tiltak for å begrense 

forurensning/ avrenning på eiendommen i slutten av 1990. Klager viser til at det ble 

stengt en stripe på ca. 25 meter langs Henåa (elv), som er beita av smådyr, samt at det 

ikke er foretatt hogst. Overvann renner til et gammelt grustak midt på eiendommen. 

Sør i jordet er det en forsenkning som samler opp vann, og det er ikke blitt observert at 

det renner over, og heller ikke noen avrenning fra eiendommen.  
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- Klager skriver at det i første saksframlegg står at kopi skulle sendes grunneier, med 

dette ble ikke gjort. I siste brev før andre saksframlegg, ble det skrevet at grunneier 

skulle varsles før saken skulle opp i formannskapet, men dette ble ikke gjort.  

 

- Klager skriver at det måtte vært ryddig for alle parter at hans sønn, som eier 

mesteparten, kunne tatt direkte kontakt med dere fra første stund. Videre henvises det 

til veileder 2382/2008 og forurensningsloven § 27 første ledd og def. avfall.  

 

- Klager skriver at RIK var der og tok ned noen stolper, og spurte sønnen om han ville 

ha dem. Sønnen sa han måtte avklare med rådmannen først. Klager mener det ikke 

hadde vært avfall om sønnen tok det imot, og viser til en tekst han ikke har kilde til. 

Han mener det er eieren av gjenstanden som subjektivt og etter sitt eget syn avgjør om 

en gjenstand er avfall eller ikke. 

 

- Klager skriver han godtar punktet som gjelder å levere halmsiloplast, fordi det tilhører 

hans landbruksvirksomhet. Vedlagt klagen er to kvitteringer for ytterligere levering av 

halmsiloplast. 

 

- Klager skriver at det i begge saksframlegg står at sakens bakgrunn er en naboklage. 

Dette mener klager ikke medfører riktighet. Vedlagt klagen er fire brev, et til hver 

grensenabo, med spørsmål om disse har formening om biler og løsøre på eiendommen. 

Alle fire har angitt at de ikke plages. 

 

Forholdet til overordnede planer  

Arealet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. I 

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

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

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold 

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning. Vedtak om pålegg er fattet 

med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd (jf. 28 tredje ledd), 

og 51 første bokstav a til c. Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i 

forurensningsloven § 73. 

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)  

Første ledd:  

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 

lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.  

 

Annet ledd:  

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 

ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. (…)  

 

 

 

Fjerde ledd:  

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første 

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.  
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Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 gir kommunene delegert myndighet 

til å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av 

brukte gjenstander, f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta 

stilling til om disse anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008.  

Den ansvarlige etter forurensningsloven er den som «har, gjør, eller setter i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning», jf. § 7 første ledd. Den ansvarlige kan være både den som 

forurensningen skriver seg fra og den som eier problemet. Hovedregelen tilsier at pålegg retter 

seg mot den forurensningen skriver seg fra, deretter vanligvis dagens grunneier.  

 

Ordet «å ha noe» betyr å eie/besitte, eller råde over noe eller å ha noe til sin disposisjon, for 

eksempel i form av leietaker av en virksomhet eller fester av en eiendom. Videre er det 

tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning. Når det oppstår eller er fare for 

forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det 

vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

§ 28. (forbud mot forsøpling)  

Første ledd:  

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.  

 

Videre framkommer det i tredje ledd at den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge 

for nødvendig opprydding. 

 

En grunneier som med viten og vilje har stilt sin eiendom til disposisjon for forsøpling, vil 

kunne påta seg ansvar. Dette kan betraktes som «oppbevart» avfall. Og å «oppbevare» avfall 

betyr nærmest det samme som å lagre avfall. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, 

uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

Dersom avfallet også representerer en forurensningsfare, kan et grunneieransvar utledes av 

forurensningsloven § 7. Selvstendig betydning får bestemmelsen ved at den også rammer avfall 

som av estetiske grunner påvirker omgivelsene – til sjenanse for noen. Kommunene er ved 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 delegert myndighet til å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av brukte gjenstander 

f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta stilling til om disse 

anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 

 

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)  

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 

§ 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har 

overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd.  

(…) 

 

§ 51.(pålegg om undersøkelse)  

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører 

eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste 

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 
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a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,  

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,  

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.  

 

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre 

til avfallsproblemer. 

 

§ 73.(tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, 

kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er 

oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for 

retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også 

fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver 

overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt. Det kan fastsettes 

at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller at det forfaller for hver 

overtredelse. 

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne av et 

selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune eller annen 

offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som sådan. Er 

overtredelsen skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan 

tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. 

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle 

påløpt tvangsmulkt. 

 

For å sikre at bestemmelser i forurensningsloven innenfor kommunens myndighetsområde eller 

kommunale vedtak i medhold av slike bestemmelser blir gjennomført, kan kommunen fastsette 

forurensningsgebyr. Forurensningsgebyret tilfaller staten. Kommunen kan også frafalle påløpt 

forurensningsgebyr. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-10. 

Klage på vedtak om pålegg behandlet av HMA 6.5.19 (sak 41/19), dokumentnr. 16/5018-26. 

Klagen behandlet på nytt, og fremmet hos formannskapet 27.8.19 (sak 114/19), dokumentnr. 

16/5018-36. 

 

Det ble fattet et delegert vedtak om tvangsmulkt (5.9.19) dokumentnr. 16/5018-39, som er 

som følger: 

 

Vedtak  

Vi fatter vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 for å sikre at 

påleggene blir oppfylt. Du må betale en tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned det 

enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 1.1.2020  

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om tvangsmulkt av 28.09.2018, hvor vi 

varslet en tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt.  
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Vi viser til brev av 28.08.2019 med orientering om politisk vedtak, klage – pålegg om 

opprydning av avfall. Det er fattet to vedtak om pålegg (kan ikke påklages jf. fvl. § 28 3. ledd, 

første punktum) som du skal dokumentere gjennomført innen 1.1.2020. Dette gjelder:  

 

 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert til 

godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du dokumentere totalt antall 

kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  

 

 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, 

basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en månedsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned 

det enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 1.1.2020. Rådmannen mener 

beløpet er satt riktig ut fra konsekvensene for ytre miljø som kjøretøy/løsøre kan medføre, og 

ut fra hva det koster å få levert dette til godkjent mottak. 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedkomiteen mener det er behov for en befaring før klagen tas til behandling, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kjenner ikke til tilsvarende saker i Ringerike, og anser saken å være av prinsipiell 

karakter. Vedtaket kan få betydning for tilsvarende saker i fremtiden.   

 

Rådmannens vurdering 

Klagen har kommet inn innen fristen på tre uker av part i saken, og vilkårene for å behandle 

klagen er oppfylt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

 

I klagen fremgår følgende:  

- vedtak om tvangsmulkt rettes til feil person. Klager eier ikke kjøretøy/løsøre på sin 

eiendom, og kommunen ble gjort kjent med hvem som var den ansvarlige for 

kjøretøy/løsøre fra starten av. Siden klager ikke eier kjøretøyene, så kan han ikke 

fremskaffe kvitteringer for kasserte kjøretøy. 

- klager godtar ikke pålegg om undersøkelse av forurensning, fordi det ikke er påvist 

forurensning der. 

- klager mener det vil være ryddig for alle parter at hans sønn, som eier mesteparten, 

hadde tatt direkte kontakt med kommunen fra første stund. 

- vurdering om noe er å anse som avfall eller gjenstand er subjektivt. 

- klager fikk ikke kopi av saksframlegg og har heller ikke blitt varslet når saken kom til 

behandling i formannskapet. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert hjemmelsgrunnlaget for vedtaket hvor det også ble varslet 

tvangsmulkt. Konklusjonen var at hjemler i forurensningsloven ikke var brukt feil slik klager 

argumenterte.  



  Sak 88/19 

 

 Side 34 av 87   

 

 

Tvangsmulkten illegges den ansvarlige for overtredelsen, jf. forurensningsloven § 73 tredje 

ledd. Den ansvarlige jf. § 7 er i denne saken grunneier. Det er ingen ting i saken som tilsier at 

lagringen foregår uten grunneiers samtykke, og at det er privatpersoner registrert på annen 

adresse enn Strykenveien 5. Forbudet mot forsøpling i § 28 gjelder også oppbevaring av avfall. 

 

Det kan også være aktuelt å rette pålegg mot den som er oppgitt å være eier av 

avfallet/kjøretøy på et senere tidspunkt, for å gå sammen om opprydningen. Det kan også 

stilles krav om hvordan kostnadfordelingen mellom disse skal være, og at arbeidet skal foregå 

som et samarbeid. 

 

Dokumentasjon i form av kvitteringer har blitt presisert flere ganger i saken, og det er i 

tilbakemeldinger gitt uttrykk for villighet til å fjerne kjøretøy og avfall. Det er bra at klager 

godtar punktet om å levere halmsiloplast til godkjent mottak. 

 

At kommunen ved en befaring skulle ha uttrykt vurderinger/betrakninger, rundt 

forurensningsfaren fra et konkret kjøretøy, er ikke relevant for klage på vedtak om 

tvangsmulkt. Når det oppstår eller er fare for forurensning i strid med loven, har den som er 

ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at 

forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert at kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs må 

undersøkes grundig, for å fastslå om dem forurenser, og samtidig avklare hvilke kjøretøy som 

er kasserte – ansett som avfall. Det er også vurdert (objektivt og subjektivt) hvorfor 

gjenstander i denne saken defineres som avfall. Alternativet ville vært å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta stilling til om kjøretøyene anses som avfall 

eller ikke.  

 

Rådmannen beklager at det har blitt en svikt i våre informasjonsrutiner, da vår vanlige praksis 

er at parter i saken får varsel når saken kommer til politisk behandling.  Dette er imidlertid ikke 

noe partene har krav på.  

 

Når det gjelder mottak av stolper (som kan inneholde kreosot), er ikke det relevant for klage 

på vedtak om tvangsmulkt. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall. Trevirket må leveres til 

et godkjent mottak for farlig avfall. Det er derfor forbudt å bruke og gjenbruke tre impregnert 

med kreosot på lekeplasser, i hager, inne i bygninger og andre steder der man lett kan få tjæren 

på huden. Det er heller ikke tillatt å brenne slikt trevirke. 

 

At kommunen har benyttet ordet «naboklage» som bakgrunn for første tilsyn i saken, og senere 

saksframlegg, er ikke relevant for for klage på vedtak om tvangsmulkt. Vi kan likevel presisere 

at det ikke var en «naboklage» kommunen mottok i 2016, men at det var en person som ikke 

var nabo som sendte «melding» om biler og gjenstander på eiendommen, til kommunen. 

 

Rådmannen viser til at forholdet har vært kjent for klager siden 2016, og at det ikke kan 

utelukkes at det har kommet flere kjøretøy og gjenstander til eiendommen underveis i denne 

perioden. Rådmannen mener dermed at det ikke er forsvarlig med hensyn til miljøet å ikke ta i 

bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også at beløpet for 

tvangsmulkten er satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den reelle kostnaden 

for å utføre pålegget. 
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Når kommunen tar i bruk tvangsmulkt som sanksjon, så er det et krav om at man må betale 

penger dersom man ikke retter opp i det ulovlige forholdet. Målet er altså å sørge for at den 

ansvarlige oppfyller pålegget. Hvis kommunen mener at tvangsmulkt ikke fører frem, kan 

virkemiddelbruken trappes opp. Da kan det varsles pålegg jf. forurensningsloven §§ 74 første 

og andre ledd, og 76, om at kommunen fjerner kjøretøy og gjenstander på grunneiers 

bekostning. 

 

Konklusjon 

Rådmannen kan ikke se at det framkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtak om 

pålegg bør omgjøres, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen 

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Situasjonsplan 

3. Varsel om tvangsmulkt 28.9.18 

4. Vedtak om tavangsmult 5.9.19 

5. Klage 27.9.19 

6. Klage 1.11.19 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ole Anders Moskaug 
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Arkivsaksnr.: 14/957-74   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Videre oppfølging av saken Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  

- Bergland 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

89/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

I hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sitt møte 19. august ba utvalget om at 

rådmannen skulle legge fram en sak med ulike muligheter for videre oppfølging av gnr/bnr 

163/10, 14, 15, 22, heretter kalt «Bergland-saken». 

 

Innledning / bakgrunn 

På eiendommen Bergland var det gjestgiveri og hotell fra tidlig på 70-tallet (kanskje før) til 

februar 2002 da det ble gitt bruksendring for lokalene til kontor og lager. Nåværende eier 

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

Etter brannen ble det gitt rivingstillatelse i juni 2011. Søker ønsket da å beholde og restaurere 

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) ga i oktober 2012 dispensasjon fra LNF-

formål og rammetillatelse på vilkår. Vedtakene ble påklaget, og endelig rammetillatelse for å 

kunne gjenoppbygge bygningsmassen etter brann, med formål hotelldrift forelå i mai 2014.  

Igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering (IG1) ble gitt juni 2014, og for 

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014. 

Alle vedtak i saken er påklaget av naboer til tiltaket. Siste klagebehandling (IG2) ble avsluttet 

november 2015.  

 

I november 2017 spør kommunen om redegjørelse om fremdriften i tiltaket og om hvordan 

byggeplassen er sikret. Ansvarlig søker svarer at «byggearbeidene er stoppet opp pga. av 

stopp i forsikringsutbetalingene. Dette skyldes at forsikringsselskapet mener at 5 års fristen 

for utbetaling er overskredet. Årsaken til at gjenoppbyggingen drog ut i tid var byggesakens 

store saksbehandlingsmessige kompleksitet og at det tok lang tid før igangsettingstillatelse ble 
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gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 

framdrift. Da forsikringsselskapet stoppet utbetalingene, ble utbygger tvunget til å stenge ned 

byggeplassen. …» 

 

Fra september 2017 og fremover har det vært spørsmål fra HMA om oppfølging av saken, det 

har vært befaringer på plassen, og vurdering av sikringen av byggeplassen. Det har ikke vært 

noe byggeaktivitet i denne perioden.  

 

Det har samtidig med byggesaken for hotellet vært en egen sak om bygging av nytt 

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

Byggingen av nytt avløpsanlegg fikk tillatelse i februar 2014, stadfestet etter klagebehandling i 

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt.  

 

I saken om opprydding i forurenset grunn ble det godkjent en tiltaksplan i juli 2014.  

 

Beskrivelse av saken 

Dette saksframlegget gjelder en redegjørelse for ulike muligheter kommunen har for videre 

oppfølging av Bergland-saken. På grunn av krav til forhåndsvarsling, rett til uttalelser osv., kan 

ikke HMA gi noen pålegg direkte i møtet. Saksframlegget er derfor lagt opp med en 

redegjørelse for de ulike virkemidlene. HMA kan om ønskelig fatte vedtak om at rådmannen 

skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å ta i bruk ett eller flere av virkemidlene. 

 

Krav til forhåndsvarsling 

Etter plan- og bygningsloven § 32-2 er det krav til forhåndsvarsling dersom kommunen 

vurderer å gi bl.a. pålegg eller tvangsmulkt: 
«Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, og gis anledning til 

å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil forholdet kunne 

følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre 

opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få samme virkning som rettskraftig dom» 

 

Bakgrunnen for krav om forhåndsvarsling er blant annet at den ansvarlige kan ha informasjon 

og opplysninger i saken som kommunen bør ha for å fatte et riktigst mulig vedtak.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – forhåndsvarsle pålegg om rydding av byggeplassen 

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle pålegg om å fjerne stillaser og bringe byggeplassen i 

slik stand at det virker minst mulig skjemmende. 

 

Alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving. 

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å gi pålegg om å rive bygningen 

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

2. Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl. § 31-5 skal legges frem for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 
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Rådmannens vurdering - oppfølging av saken 

Etter rådmannens vurdering er det tre ulike virkemidler etter plan- og bygningsloven som 

kommunen kan vurdere å benytte i denne saken. Det er pålegg om sikring av eiendommen, 

rydding av byggeplassen og riving av bebyggelsen. 

 

1. Sikring av eiendommen 

Det følger av pbl. § 31-3 at: 
«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av denne lov i en slik 

stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, og slik at det 

ikke er skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene. 

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.» 

 

Denne bestemmelsen gjelder for alle eiendommer, også eiendommer hvor det ikke er pågående 

byggeprosjekter.  

 

I forbindelse med en tidligere orientering om saken for HMA, ble tiltakshaver kontaktet på 

telefon 30. november 2018. Han opplyste da om de var mye plaget med innbrudd og tyverier, 

låser som blir brutt opp og gjerder som blir klippet. Tiltakshaver sa også at de hadde 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. 

 

Byggesakskontoret har også sjekket eiendommen med tanke på sikringsgjerder samtidig med 

andre befaringer i området. Eiendommen fremsto som tilstrekkelig sikret ved befaring 18. 

september 2019 og 14. oktober 2019. Befaringene har vært uanmeldte. 

 

Da eiendommen vurderes å ha vært tilstrekkelig sikret når byggesaksavdelingen har vært på 

befaring, har det ikke blitt vurdert å være grunnlag for å gi noe pålegg om sikring av 

eiendommen. Dette er en løpende vurdering, og dersom sikringen ikke lenger er tilstrekkelig, 

vil administrasjonen vurdere pålegg om sikring. 

 

 

2. Rydding av byggeplassen 

Av pbl. § 21-9 tredje ledd følger det 
«Innstilles et tiltak i mer enn 1 år, skal stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at det virker minst 

mulig skjemmende. Varer dette mer enn 2 år, kan kommunen forlange at tiltaket helt skal fjernes og grunnen 

ryddes.»  

Etter bestemmelsen har altså den ansvarlige en plikt til å fjerne stillaser og sørge for at 

byggeplassen ryddes i størst mulig grad. Når denne plikten ikke overholdes, kan kommunen 

vurdere å gi pålegg om at «stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at det virker minst 

mulig skjemmende.» 

 

Kommunen kan videre bruke bestemmelsen til å kreve at «tiltaket» fjernes. Tiltaket vil i dette 

tilfellet være den gjenoppbyggingen som det ble gitt dispensasjon for i politisk sak 115/12 fra 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og rammetillatelse og dispensasjon for i politisk 

sak 57/14. Den østre delen av bygningen, inkludert svømmebasseng og bomberom, er ikke en 

del av gjenoppbyggingen, og dermed ikke en del av tiltaket kommunen kan kreve fjernet etter 

§ 21-9 tredje ledd. 

 

3. Riving av bebyggelsen 

Det fremgår av pbl. § 31-5 første og andre ledd: 



  Sak 89/19 

 

 Side 39 av 87   

 

«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand uten 

hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen 

en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og 

tomta ryddet. 

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand 

at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt skjemmende, og 

det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» 

 

Første ledd gir kommunen mulighet til å kreve at bygninger som ikke kan settes i stand uten 

hovedombygging, skal fjernes og at tomta skal ryddes. Vilkårene for at denne bestemmelsen 

skal kunne brukes, er dermed at bygningen «ikke kan settes i stand uten hovedombygging», og 

at dette ikke kan gjennomføres eller ikke settes i gang «innen en rimelig frist som kommunen 

setter». 

 

Etter andre ledd er det åpnet for å kreve fjernet bygninger som etter kommunens skjønn 

medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt 

skjemmende. Forskjellene mellom første og annet ledd er at vilkåret om at istandsettelse ikke 

kan skje uten hovedombygging bare gjelder etter første ledd, mens vilkåret om at byggverket 

kan medføre fare eller ulempe bare gjelder etter annet ledd. 

 

Pålegg om riving av eksisterende bebyggelse mot eiers vilje, er et så inngripende tiltak at det 

bør brukes med stor varsomhet, og bare etter en grundig utredning av alternativer til riving. 

Det må også foreligge tungtveiende hensyn som tilsier riving.  

 

Forurensningsloven: Sluttrapport – forurenset grunn 

Kommunen følger også opp en sak på eiendommen etter forurensningsloven. Her er det 

16.06.2018 gitt pålegg om å sende inn sluttrapport etter opprydding i forurenset grunn og om 

å rapportere tiltaksområdet inn til databasen Grunnforurensning. Det ble fattet vedtak om 

tvangsmulkt 12.07.2018, hvor det påløper en tvangsmulkt på kr 15 000,- per påbegynte måned 

sluttrapporten ikke er mottatt hos kommunen fra og med 01.09.2018. Kommunen har per 

22.10.2019 ikke mottatt sluttrapport, og tvangsmulkten løper fortsatt. Denne kreves inn av 

Statens Innkrevingssentral, og tvangsmulkt etter forurensningsloven går til staten.  

 

Saksbehandlingsregler og videre prosess 

Kommunens oppfølging etter plan- og bygningsloven per i dag består i at det i forbindelse med 

andre befaringer i området sjekkes opp at eiendommen er stengt av med byggegjerder.  

 

Dersom kommunen skal vurdere å ta i bruk andre virkemidler, må saksbehandlingsreglene for 

dette følges. Det inkluderer blant annet forhåndsvarsling med rett til å uttale seg i saken, før 

kommunen eventuelt gir slike pålegg. HMA kan dermed ikke vedta noen ny reaksjonsform 

direkte i et møte, men det kan vedtas at rådmannen skal vurdere et bestemt virkemiddel. På 

generelt grunnlag bemerker rådmannen at pålegg og tvangsmulkt bare vil være et effektivt 

virkemiddel der den ansvarlige har tilstrekkelig gjennomføringsvilje til å oppfylle pålegget.  

 

Kommunen har ikke tradisjon for å pålegge riving av bygninger hvor gjenoppbygging ikke blir 

gjennomført. Rådmannen er bare kjent med ett tilfelle hvor kommunen har pålagt riving. Dette 

gjelder en sak hvor bygningen ble vurdert til å være skjemmende og farlig for barn og dyr, og 

hvor det ikke var mulig å bygge opp igjen noe på eiendommen, da eiendommen lå innenfor 

byggegrensen mot vei, og Statens Vegvesen ga avslag på søknad om dispensasjon fra 
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byggegrensen for gjenoppbygging. Denne saken er dermed ikke sammenlignbar med Bergland-

saken. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunen fortsetter med nåværende oppfølging av sikringen og 

sluttrapporten for opprydding i forurenset grunn, og ikke setter i gang nye tiltak. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandlere: Kristine Grønlund og Knut Ivar Kollstrøm 
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Arkivsaksnr.: 18/5345-18   Arkiv: GNR 50/90  

 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

90/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er 

oppfylt, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av boligtomt på ca. 736,1 m² fra eiendom gnr/bnr 

50/90. Avgivende eiendom vil få et areal på ca. 814,4 m². Deler av ny eiendom vil få 

en lang og smal form, med en smal innkjøring til eiendommen og et veldig smalt 

område omtrent midt på eiendommen. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av 

ny eiendom sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering, jf. pbl. § 26-1. 

 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 

eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av eiendom avslås da eiendommen 

ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form, og vilkårene for 

fradeling etter pbl. § 26-1 ikke er oppfylt. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok, 13.02.2019, søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 26.02.2019, hvor det ble stilt 

spørsmål ved størrelse og form på ny eiendom. Bygningsmyndigheten ba søker 

redegjøre for om det var behov for dispensasjoner i forbindelse med søknaden. 

Søker ble også informert om at bygningsmyndighetens foreløpige vurderingen av 

søknaden var at ny eiendom ville få en lang og smal form, med smal innkjøring fra 

Bjørkeveien og få et veldig smalt område omtrent midt på eiendommen. I tillegg viste 

bygningsmyndigheten til at eiendommen har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 

50/1 mot nord og øst, og at arealet på eiendommen da vil kunne bli noe annerledes 
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ved en oppmåling, både med tanke på beregning av størrelsen på tomtene og 

minste uteoppholdsareal på eiendommene. 

 

Det er mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 15.03.2019 og 27.03.2019, og søker 

har her redegjort for at søknaden ikke er avhengig av dispensasjoner fra 

uteoppholdsareal eller maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. I tillegg har søker redegjort 

for at innkjøring til eiendommen blir 4,5 m på det smaleste og at det smale området 

midt på tomta er tilstrekkelig for at en personbil skal passere. Søker skriver også at 

omtrent alle tomtene har usikre grenser mellom hverandre og inn mot Bjørkeveien, 

og at det ikke bare er én hjemmelshaver som skal rydde opp i dette. 

 

Byggesaksavdelingen søkte 03.04.2019 på vegne av hjemmelshaver om tillatelse til 

utvidet avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien (fylkesvei) hos Statens Vegvesen. 

Dette ble gjort etter å ha undersøkt med Statens vegvesen, som bekreftet at det var 

krav om utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet i denne saken. Søker sendte en 

henvendelse til byggesaksavdelingen 09.08.2019 og etterspurte behandlingen av 

saken. Byggesaksavdelingen purret da på vegvesenet. 05.11.2019 henvendte søker 

seg igjen til byggesaksavdelingen og etterspurte behandlingen av saken. Etter at 

byggesaksavdelingen purret på vegvesenet igjen, ble det gitt tillatelse til utvidet 

avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien 08.11.2019 fra Statens vegvesen. 

 

14.11.2019 ble søker og tiltakshaver informert om at saken ville bli lagt fram til 

politisk behandling 09.12.2019. Samme dag mottok byggesaksavdelingen brev fra 

søker hvor han klager over lang saksbehandlingstid hos byggesaksavdelingen og 

nevner andre eiendommer hvor fradeling har blitt tillatt. Rådmannen informerer om 

at søknaden ikke kan behandles før den er komplett, jf. pbl. § 21-4. Saken var 

komplett 08.11.2019 da det forelå avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, jf. pbl. § 

27-4. Kommunen kan ikke ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens 

vegvesen. 

 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  

 

Den ene er fra Anne Bang Lyngdal og Ida Bang Strand, tidligere og nåværende 

hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1, og omhandler en privatrettslig begrensning 

(servitutt) på omsøkte eiendom. Hjemmelshavere viser til at det er tinglyst et forbud 

mot å bygge mer enn en bolig på tomta. 

 

Søker viser til at de har forsøkt å komme til enighet med hjemmelshaver angående 

den privatrettslige begrensningen ved kompensasjon. 

 

Den andre merknaden er fra Bjørg og Brynjar Lilleeng, hjemmelshavere til gnr/bnr 

50/96. Naboene mener at forslag til bolig i praksis er en tomannsbolig, at tomta er 

for liten, at fradelingen er merkelig, tilkomst til eiendommen ikke er vist, at krav til 

parkeringsplasser ikke er ivaretatt, og at omsøkte fradeling vil bryte med 

områdestrukturen og endre strøkets karakter. 

 

Søker skriver at nabo på gnr/bnr 50/96 selv delte fra en tomt for noen år siden, og at 

naboene ikke peker på noen reelle forhold, men kun synser om forholdene. Søker 

mener også at det mest konkrete i merknaden gjelder adkomst til tomta og 
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parkeringsplasser, noe han skriver er vist og inntegnet i tråd med kommunens 

parkeringsforskrift. Videre skriver søker at merknaden ikke er fulgt opp.  

 

I tillegg skriver søker at det er fradelt tomter fra andre eiendommer i området, og 

viser til ny eiendom på gnr/bnr 50/273, fradeling fra gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/135 i 

1952 som i 2013 ble slått sammen med gnr/bnr 50/22, og 50/326 som ble fradelt fra 

50/95 i 2005. Videre mener søker at flere av disse har høyere utnyttelsesgrad enn 

25 % som er maksimalt tillatt etter kommuneplanen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan. Den er avsatt til bolig i 

kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder 

avsatt til boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller 

tomannsbolig uten at det foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 

Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 

bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 

bygningsloven. 

 

Ved behandling av søknad om fradeling må det foretas en konkret vurdering av om 

de eiendommer som opprettes eller endres, er egnet til bebyggelse på grunn av 

størrelse eller form, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 337. Vurderingen må i første 

rekke knyttes til vilkårene i § 28-7 første og andre ledd, som stiller bestemte krav til 

utearealets størrelse ved bygging på tomta. Kommunen må på fradelingstidspunktet 

sørge for at eiendommen er tilstrekkelig stor og med en slik form at kravene i § 28-7 

kan oppfylles innenfor de fastlagte tomtegrenser. Bygningsmyndighetene må derfor 

ved vurderingen av fradelingssøknaden ha en oppfatning om framtidig husplassering 

på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

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 

Statens vegvesen har gitt tillatelse 08.11.2019 til utvidet bruk av avkjørsel fra 

Hofsfossveien til Bjørkeveien. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling av eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 

§ 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter pbl. § 26-1 er oppfylt. 

Hovedutvalget legger vekt på at både ny og avgivende eiendommer oppfyller krav til 

tomtestørrelse, uteoppholdsareal og maksimalt tillatt utnyttelse etter 

kommuneplanen, og vurderer at ny eiendom vil få en størrelse, form og plassering 

som gir mulighet for boligbebyggelse på eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

fradeling av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til 

denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av tomtens egnethet 

Rådmannen viser til at ny eiendom vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent 

midt på eiendommen noe som gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet 

rektangulær del på ca. 460 m² i sør, mens arealet i nord vil ha varierende bredde fra 

4,5 m til ca. 10 m.  

 

På den nordlige delen av eiendommen er det plassert forslag til parkeringsareal og 

snuareal for ny eiendom. Hovedsakelig vil dette arealet bli benyttet til kjøreveg og 

parkering. Det vil mest sannsynlig ikke være mulighet til å plassere noen annen 

bebyggelse enn en eventuell garasje, ut i fra utforming på arealet og bruken. Det er 

vanlig at bebyggelse samles mer på tomta enn det som er tilfellet for ny eiendom. I 

realiteten vil omsøkte fradeling føre til at garasje/parkering og bolig plasseres på to 

separate og uavhengige deler av tomta. Dette gir ikke noen helhetlig utnyttelse av 

eiendommen. 

 

På situasjonsplan er uteoppholdsareal og forslag til bolig inntegnet sør på 

eiendommen. Forslag til bolig viser at det mot nord, øst og vest er 4 meter fra bolig 

og til nabogrensene. Det er krav om 4 meter avstand fra bolig til nabogrense etter 

plan- og bygningsloven, og omsøkte forslag viser at det kun er minstekrav til avstand 

fra nabogrense som er oppfylt. Det vil dermed bli tett mellom plassering av bolig på 

ny eiendom og nabogrensene mot tre av fire sider. I utgangspunktet er krav til 

uteoppholdsareal etter kommuneplanen §§ 5.4 og 6.1.5 oppfylt. Rådmannen anser 

det slik at uteoppholdsarealet vil få en uhensiktsmessig form da det vil bli liggende 

som en u-form rundt boligen og er av begrenset størrelse og bredde. Dette er et 

moment som viser at tomten ikke er egnet til fradeling. Videre må man gjennom det 
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smale området omtrent midt på ny eiendom for å komme seg fra parkeringsareal 

nord på eiendommen og til boligen sør på eiendommen. 

 

Ny eiendom vil bli en lang og smal tomt, og det smale området midt på eiendommen 

vil kunne ha potensiale til å skape konflikter mot nabo i øst og vest med tanke på 

den korte avstanden mellom eiendomsgrensene. I tillegg vil det kunne skape 

problemer ved måking/brøyting av snø da området kun er 2,5 m bredt, og det er 

dermed knapt med plass til snøopplag og lignende. Intern vei på tomt skal i 

utgangspunktet være minimum 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-

1 første ledd bokstav e nr. 10. Det kan dermed bli utfordringer ved å etablere vei på 

det smale området på ny eiendom. 

 

Ny eiendom har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og 

arealet på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling. Dette vil 

kunne ha betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste 

uteoppholdsareal på eiendommene. 

 

Rådmannen vurderer det slik at omsøkte fradeling vil medføre at det dannes en tomt 

som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form. 

 

Nabomerknader 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  

 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1 

Rådmannen viser til at merknaden knytter seg til en servitutt på eiendommen det 

ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling til 

privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger 

annet av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom 

det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 

søknaden forutsetter, skal søknaden avvises, jf. pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at 

bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det er ikke meningen at 

bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte privatrettslige 

spørsmål. Rådmannen vurderer at det ikke kan anses som åpenbart at tiltakshaver 

mangler de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Dette da det er opplyst at 

servitutten ble stiftet i 1940, og det ikke foreligger ytterligere opplysninger om hva 

som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en 

komplisert juridisk vurdering. Rådmannen viser derfor til at saken kan bli tatt opp til 

realitetsbehandling, og at bygningsmyndigheten ikke skal ta stilling til innholdet i 

merknaden da den omhandler privatrettslige forhold. 

 

Rådmannen påpeker at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke 

innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det 

fortsatt kan foreligge privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan 

bebygges. Dette må løses mellom partene. 

 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96 

Rådmannen viser til at flere av forholdene naboene tar opp, er forhold som 

rådmannen også har bemerket i sin vurdering av om omsøkte eiendom er egnet til 

fradeling.  
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Øvrige fradelinger i området 

Rådmannen viser til søkers redegjørelse om at det har blitt gjennomført fradelinger 

fra andre eiendommer i området, og søkers mening om at flere av disse 

eiendommene har høyere utnyttelsesgrad enn 25 % BYA (bebygd areal) som er 

maksimalt tillatt etter kommuneplanen § 6.1.4.  

 

Eiendom gnr/bnr 50/17 og gnr/bnr 50/18 ble fradelt i 1898, gnr/bnr 50/22 ble fradelt i 

1899, gnr/bnr ble fradelt i 1907, gnr/bnr 50/100 ble fradelt i 1944, gnr/bnr 50/115 ble 

fradelt i 1950, gnr/bnr 50/273 ble fradelt i 1984, gnr/bnr 50/317 ble fradelt i 2001, 

gnr/bnr 50/319 ble fradelt i 2002, og gnr/bnr 50/326 i 2004. Eiendom gnr/bnr 50/135 

ble opprettet i 1952 og så slått sammen igjen med avgivereiendommen (gnr/bnr 

50/96) i 2013. I 2013 ble det gjennomført en arealoverføring fra gnr/bnr 50/96 til 

gnr/bnr 50/22. 

 

Felles for disse eiendommene er at de ble fradelt for lenge siden. Det var før 

gjeldende plan- og bygningslov (2008) og kommuneplan (2019), hvor det stilles 

strengere krav til opprettelse av eiendom enn hva som ble gjort tidligere. Utforming 

av tomtene er også annerledes enn omsøkte fradeling. Arealoverføringen i 2013 

(gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/22) medførte ikke en opprettelse av ny eiendom, men en 

overføring av areal mellom to eiendommer. 

 

Rådmannen viser til at disse eiendommene ble fradelt for lenge siden, etter annet 

lovverk og annen kommuneplan. Rådmannen vurderer at disse sakene skiller seg 

klart fra omsøkte fradeling, og at det dermed ikke vil stride mot likhetsprinsippet å 

avslå søknad om fradeling fra gnr/bnr 50/90. I tillegg bemerker rådmannen at det i 

denne saken er størrelse og form på ny eiendom er ikke er i tråd med vilkårene etter 

pbl. § 26-1, og ikke utnyttelsesgraden på ny eiendom som er problematisk. 

Rådmannen anser det derfor ikke relevant i denne omgang å redegjøre for 

utnyttelsesgrad på eiendommene som nevnt av søker. 

 

Oppsummering 

Nabomerknaden fra gnr/bnr 50/1 gjelder privatrettslige forhold, og er ikke relevante 

for behandlingen av byggesaken. Rådmannen viser til at deler av forholdene som 

naboer, hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96, bemerker, er forhold som også 

rådmannen legger til grunn for sin vurdering. Rådmannen vurderer at vilkårene for å 

innvilge søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 26-1 ikke er 

oppfylt da eiendommen ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og 

form.  

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om fradeling av eiendom. 

 

Utskrift sendes 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
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Arkivsaksnr.: 19/4339-6   Arkiv: GNR 66/12  

 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen 

Gardhamar 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

91/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

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

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av tomt på ca. 3500 m² fra eiendom gnr/bnr 

66/12. Søker ønsker å fradele areal for å oppføre bolig 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 landbruk i området. Det er forbud mot 

fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1, og rådmannen vurderer at 

vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjon og fradeling av eiendom avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 01.10.2019 søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 og 

søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1. I kommunens kartgrunnlag er omsøkte eiendom registrert 

med et areal på mellom 11000 m² og 12000 m², og har 1,6 mål dyrka mark og 3,9 

mål dyrkbar jord ifølge Gårdskartet. 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 04.10.2019, hvor det ble vist til  

forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen, og at det skal gode grunner til 

for å få dispensasjon. Det ble også gitt beskjed om at saken måtte til behandling 

etter jordloven hos Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. Det ble mottatt 

tilleggsdokumentasjon i saken 18.10.2019. 
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Deler av søknadene om dispensasjon, datert 26.09.2019 og 14.10.2019, inneholder 

opplysninger om personlige forhold. 19.11.2019 mottok byggesaksavdelingen 

erklæring om fritak fra taushetsplikten angående søknad om dispensasjon datert 

26.09.2019 og 14.10.2019. Erklæringen er signert av begge partene som forholdet 

gjelder. 

 

Byggesaksavdelingen mottok 19.11.2019 også et brev fra søker hvor hun skriver at 

de før fradeling av eiendom fikk beskjed av kommunen om å få tillatelse for kloakk 

og utslipp. Denne tillatelsen ble gitt 11.09.2019. Søker skriver at hun synes det er 

rart at denne tillatelsen er gitt, og at det nå er vanskelig å få tillatelse til fradeling. 

 

Søker har fått tillatelse 11.09.2019 til nytt avløpsanlegg på eiendommen. Anlegget 

skal brukes av eksisterende bolig og er dimensjonert med mulighet for en ekstra 

boenhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. 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. 

 

Juridiske forhold  

Ettersom søknaden gjelder fradeling av eiendom fra landbrukseiendom, må 

søknaden behandles etter både 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 for å fradele en tomt fra eiendom gnr/bnr 66/12. 
 

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 foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

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 

Rådmannen har ikke innhentet informasjon eller høringer for behandlingen av denne 

saken. 
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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. Det er derfor 

nærliggende at Fylkesmannen i Oslo og Viken vil stille seg negative til søknaden om 

fradeling, da den ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen og dette er i strid 

med formålet. 

 

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 fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 godkjennes i prinsippet, jf. 

pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

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 er oppfylt. Hovedutvalget vurderer at fradelingen 

ikke vil vesentlig tilsidesette hensynene bak kommuneplanen § 10.1, og at fordelene 

er klart større enn ulempene. Det er flere boliger i området, og hovedutvalget mener 

at fradelingen ikke forringer landbrukshensynet. Området vil fortsatt være et 

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

fradeling av en eiendom. I tillegg er det gitt utslippstillatelse. 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 eiendom i LNF-områder, og betydning i saker hvor det søkes om å dele 

opp og bygge ned små landbrukseiendommer kun på grunn av liten størrelse og 

begrenset ressursgrunnlag. Det vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Jordloven 

Ved avgjørelse av om fradeling kan godkjennes eller ikke, skal det ifølge jordloven § 

12 legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket. Det innebærer at man må vurdere blant annet hensynet til vern av 
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arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning og om delinga kan 

føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer, da det er lagt til 

grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes. Landbruksressursene 

må derfor sikres og samles på landbrukseiendommer, ikke oppdeles og bygges ned. 

For hensynet til vern av arealressursene, er det også av betydning hvordan arealet 

er disponert i plan. Da eiendommen ligger i et LNF-område, er dette i seg selv et 

moment av stor vekt som taler mot at arealene skal brukes til andre formål enn 

landbruk. I tillegg er området klassifisert som et A-område i den jordfaglige 

arealvurderinga for Ringerike. Det vil si at eiendommen ligger i et område der 

landbruksinteressene er meget sterke.  Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke 

se at vern av arealressursene blir ivaretatt ved å tillate fradeling av eiendommen. 

 

2. Om delinga 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. Denne saken gjelder en eiendom der 

ressursgrunnlaget allerede er meget begrenset, og en fradeling vil føre til en 

ytterligere svekkelse av eiendommen. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se 

at delinga fører til en driftsmessig god løsning.  

 

3. Om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området 

Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området kan omhandle konflikter 

mellom de som driver en landbrukseiendom og de som eier en boligeiendom. 

Årsakene til konflikten er ofte knyttet til støv, støy, lukt og lignende fra 

landbruksdriften. Rådmannen kan ikke se at fradelinga vil føre til slike ulemper for 

landbruket i området. 

 

Samlet vurdering: 

I denne saken vil en fradeling ikke føre til store merulemper for selve eiendommen, 

da ressursgrunnlaget allerede er meget begrenset. Men, det vil ikke være forenelig å 

tillate fradeling sett ut i fra området eiendommen ligger i. Eiendommen ligger i et 

område der landbruksinteressene er sterke, og derfor skal landbruksmessige hensyn 

veie tungt. I tillegg er det ikke ønskelig å danne en praksis der små 

landbrukseiendommer kan deles opp og bygges ned, kun fordi størrelsen er liten og 

ressursgrunnlaget er begrenset. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at 

fradelinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket, og 

rådmannen anbefaler at det ikke gis samtykke til deling etter jordloven § 12. 

 

Plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder, jf. 

kommuneplanen § 10.1. 

 

Søker begrunner dispensasjonen med at hennes tidligere mann mistet huset sitt i 

brann for ett år siden. Tomten hans ligger ved Bergland, og på grunn av bebyggelse 

på naboeiendommen og nærhet til Gamle Hallingdalsveien var det vanskelig å 
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kunne bygge opp igjen noe på eiendommen etter dagens krav til støy. Søker skriver 

også at grunneier av naboeiendom har vært positiv, det foreligger veirett og 

utslippstillatelse til utvidet avløpsanlegg. I tillegg skriver søker at de har felles barn 

og at det vil være positivt at hennes tidligere mann får oppføre bolig på omsøkte 

eiendom. 

 

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. Fradelingen vil medføre at det vil bli søkt om å oppføre en bolig på 

ny eiendom og dermed medføre en økning i antall boenheter i området. 

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

økt konflikt mellom boligbruk og landbruksdrift. 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 det foreligger tillatelse til avløpsanlegg og utslipp for ny eiendom.  

 

Rådmannen viser imidlertid til at avløp må være sikret før det kan opprettes en 

eiendom, jf. pbl. § 27-2. Rådmannen mener dermed at avløpsanlegget ikke kan 

regnes som en særlig fordel med dispensasjonen, men bare en forutsetning for å i 

det hele tatt kunne fradele. Videre at det ved vurdering av tillatelse til avløpsanlegg 

og utslipp er andre forhold som må legges til grunn enn ved søknad om fradeling og 

søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Rådmannen mener at 

tillatelsen til dispensasjon for fradeling vil medføre en økt privatisering av området. 

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen fra 2019. Området 

er ikke en del av satsningsområdene i kommunen, og det er ikke et etablert 

boligområde. En senere oppføring av bolig på eiendommen vil kunne svekke videre 

utbygging og styrking av tettstedene. Lokalisering av nye eiendommer og boliger bør 

primært skje i tråd med fastsatte utbyggingsmønstre i overordnet plan, der 

kommunen kan vurdere behovet for boliger i en større sammenheng. 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. 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 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 etter kommuneplanen, ikke er oppfylt.  

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon, og avslå 

søknad om fradeling med bakgrunn i avslag på dispensasjonen. 

 

Utskrift sendes 

Heidi Lia Folefoss, Gardhamar, 3534 SOKNA 
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Dag Christensen Alfredsen, Gamle Hallingdalsveien 37, 3534 SOKNA 
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Arkivsaksnr.: 19/1775-18   Arkiv: GNR 39/44  

 

Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

92/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 avslås dermed, jf. pbl. 

§ 20-1 første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44. Ny eiendom 

blir 700,5 m² og det er vist utnyttelsesgrad på 19,14 % BYA (bebygd areal), og 

avgivende eiendom blir 567 m² med utnyttelsesgrad på 31,2 % BYA. Det er søkt om 

dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 

6.1.2 for avgivende eiendom, dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % 

BYA etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom, og dispensasjon fra krav 

om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7. 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi disse dispensasjonene ikke er oppfylt, og at 

tomta ikke er egnet til fradeling. 

 

Det foreligger nabomerknad i saken. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjoner og fradeling av eiendom avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 15.10.2018 søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 

39/44 og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom. Byggesaksavdelingen ga da 
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signaler om at søknaden var avhengig av flere dispensasjoner, og at de ikke kunne 

se noen fordeler med å innvilge dispensasjonssøknaden og søknad om fradeling. 

Det ble også informert om at det lå an til å bli krav til tomtestørrelse på 700 m² for 

enebolig i ny kommuneplan. Søknaden ble trukket 25.01.2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 12.04.2019 ny søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 

39/44 og dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom. Omsøkte eiendom gnr/bnr 

39/44 har et totalt areal på 1268 m². 

 

Søker begrunner søknadene om dispensasjon med at omsøkte eiendom ligger i 

sentrum av Hønefoss, med tilgang til god infrastruktur som skole/barnehage, 

utbedring av vei til eiendommen, god dekning av kollektivtransport, og mulighet for å 

koble seg til offentlig vann og avløp. Fradelingen vil ifølge søker være i tråd med 

kommunens visjon om fortetting, befolkningsvekst og tilrettelegging for familier i 

etableringsfasen. Videre skriver søker at eiendommen er romslig og nokså flat med 

gode solforhold. Søker viser til at ny eiendom vil oppfylle kravene til tomtestørrelse 

og utnyttelsesgrad i kommuneplanen. Søker skriver at avgivende eiendom vil få et 

godt, etablert uteoppholdsareal og tilstrekkelig parkering. Brannkrav er ivaretatt, og 

naboer har ifølge søker ingen ulemper da det er eksisterende bolig på avgivende 

eiendom. Søker viser til at det er flere eiendommer i nærheten som har mindre 

tomtestørrelse og høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt etter 

kommuneplanen, og at fradelingen dermed ikke bryter med områdestrukturen, men 

er vanlig praksis i området. 

 

Det ble sendt foreløpig svar 25.04.2019 fra byggesaksavdelingen, og det ble da 

informert om at det skal gode grunner til for å få innvilget en dispensasjonssøknad. 

Byggesaksavdelingen viste til at strøkets karakter ville bli endret ved tett 

bebyggelse, at terrenget på ny eiendom skråner og at ny eiendom ville få en smal 

veibane mot Eikliveien. I tillegg ble det vist til at bygningene på eiendommen er 

registrert med høy verneverdi og har høy verdi for området. Videre viste 

byggesaksavdelingen til at det i 2018 ble behandlet en søknad om fradeling og 

dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter tidligere kommuneplan i samme 

område, og at hovedutvalget ga avslag i denne saken (som gjaldt gnr/bnr 39/55 og 

arkivsaksnummer 18/1036 i Harald Hardrådes gate 13). Avslaget ble påklaget og 

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak. Det ble også informert om at 

søknaden var avhengig av dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7. 

 

06.05.2019 mottok kommunen nabomerknad i saken fra en av hjemmelshaverne til 

eiendommen i øst bnr/bnr 39/37, Ranveig Fremgaard. Hun skriver at det er synd at 

området blir rasert ved at det blir fjernet gammel bebyggelse og foretatt en fortetning 

av eiendommen. Videre mener hun at området har ensartet, gammel bebyggelse 

som er oppført på ca. samme tid, og at denne delen av Eikliveien fremstår som et 

unikt område som bør bevares for fremtiden. I tillegg skriver hun at de vil miste 

kveldssol på eiendommen hennes. Naboen viser også til sin tidligere innsendte 

protest, som ble sendt inn til søknaden i 2018. Merknadene fra 2018 og 2019 går i 
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hovedsak ut på det samme. Nabomerknaden ble oversendt fra kommunen til søker 

og tiltakshaver 08.05.2019. 

 

Byggesaksavdelingen mottok 25.09.2019 tilleggsdokumentasjon og søknad om 

dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til ny nabogrense etter 

regulerinsplan nr. 15 § 7. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at 

reguleringsplanen er av eldre dato, og at plasseringen av garasjen ikke vil være til 

ulempe eller skygge for naboeiendommer. Søker mener at plasseringen ikke vil 

stride mot brannkrav, og at den vil ivareta et godt uteoppholdsareal. Plassering av 

garasje 1 meter fra nabogrensa er vanlig praksis i dag ifølge søker. Søker skriver at 

garasjen i dag er plassert nærmere nabogrensa enn 5 meter, og at det vil være en 

stor ulempe å måtte rive garasjen. I tillegg viser søker til at det er tillatt bygging av 

både garasjer og boliger nærmere enn 5 meter fra nabogrensa i nærliggende 

område, og at likebehandlingsprinsippet tilsier at dispensasjonssøknaden bør 

innvilges. Søker skriver også i innsendte tilleggsdokumentasjon at nedkjøring til ny 

eiendom vil få en stigning på 1:8 og veibane på 3,7 meter bredde. Videre skriver 

søker at eiendommen ikke er i område for bevaringsområde lenger (tatt ut av 

kommuneplanen i 2019). 

 

Det ble bedt om ytterliggere tilleggsdokumentasjon 27.09.2019. 

Tilleggsdokumentasjon ble mottatt 06.10.2019. Søker skriver at kravene til minste 

uteoppholdsareal etter kommuneplanen § 6.1.5 vil oppfylles for ny og avgivende 

eiendom. Søker skriver at de har forsøkt å gå i dialog med nabo om merknader, men 

at hun ikke er interessert i dette. Kommentar på nabomerknad fra søker går i 

hovedsak ut på at det kun er planlagt riving av stabburet, og ikke boligen, og at dette 

ikke er registrert som vernet. Videre skriver søker at ny bolig på ny eiendom ikke vil 

bryte med strøkets karakter, og at området dermed ikke blir særlig endret, verken 

med tanke på tomtestørrelse eller byggeskikk. Søker viser til at solforhold på 

naboeiendommen vil forbedres ved at stabburet flyttes fra eiendommen og at ny 

bolig blir oppført med lavere mønehøyde. I tillegg viser søker til at eiendommen vil 

bli relativt stor og luftig etter dagens standard. 

 

Søker skriver også i sin begrunnelse, mottatt 06.10.2019, at eiendommen ikke er 

omfattet av planområdet til byplanen, men at eiendommen grenser til planområdet. 

Innenfor byplanen er krav om tomtestørrelse på 500 m² og maksimalt tillatt utnyttelse 

er 35 % BYA. Søker mener at dette er et argument for å få innvilget søknadene om 

dispensasjon. Videre skriver søker at det ikke er avgjørende for dem hvordan tomten 

deles, og at de kan fremlegge flere forslag som gir ulik tomtestørrelse og 

utnyttelsesgrad på eiendommene. Søker viser også til at ulike forslag vil redusere 

behovet for dispensasjoner. I tillegg viser søker igjen til at andre eiendommer i 

området er mindre og at fradelingen ikke bryter med rytmen i området med tanke på 

tomtestørrelse. Søker skriver at de ved en eventuell fradeling vil etterstrebe å 

bevare særpreg slik at ny bolig blir tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk 

og materialvalg, samt tilpasset eksisterende terreng. Videre har søker kommentert at 

de ikke ser likheter mellom tilsendte saksdokumenter i Harald Hardrådes gate 13 og 

deres sak. Søker skriver at deres eiendom er større, at de kun er avhengig av 

dispensasjoner for en eiendom (avgivende) og at eiendommen ikke ligger i et 

flomutsatt område. I tillegg skriver søker at deres tomt har en naturlig helning, noe 
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som er positivt med tanke på lys, luft og solforhold, samt at de vil ha større mulighet 

for byggeprosjekter på ny eiendom enn i tilsendte sak i Harald Hardrådes gate 13. 

 

Det ble gjennomført et møte med hjemmelshavere til gnr/bnr 39/44 og 

byggesaksavdelingen 04.10.2019 hvor saken ble diskutert. 

 

Byggesaksavdelingen sendte forespørsel om uttalelse til Buskerud fylkeskommune 

06.10.2019, og uttalelse ble mottatt 01.11.2019. 

 

Nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 39/37, sendte ny merknad 12.10.2019. Merknadene 

går ut på at naboen ikke ser noe nytte i å bygge en vei ned i hagen uten tillatelse til 

bebyggelse, og at hagen da vil bli ødelagt. Videre skriver hun at stabburet på 

omsøkte eiendom er bevaringsverdig og at det dermed ikke bør flyttes. 

Nabomerknaden ble oversendt fra kommunen til søker og tiltakshaver 21.10.2019. 

 

Det ble etterspurt ytterliggere tilleggsdokumentasjon 04.11.2019, og sendt inn 

tilleggsdokumentasjon 10.11.2019. Søker viser da til tidligere kommentarer til 

nabomerknad, og skriver at de har forsøkt å gå i dialog med nabo og forsøkt å endre 

adkomstvei til tomta etter merknaden fra nabo. I tillegg skriver søker at de ikke 

ønsker å fjerne kulturverdier, og at de er fleksible i forhold til anbefalinger fra 

byggesaksavdelingen og Buskerud Fylkeskommune. Søker kommenterer også at 

kommunen i sin forespørsel om uttalelse til Buskerud Fylkeskommune kommer med 

et nytt argument mot fradelingen, at kommunen generelt sett er negative til tomter 

som blir liggende omkranset av andre eiendommer og som ikke har vei på noen av 

sidene. 

 

Det ble også sendt inn tilleggsdokumentasjon 12.11.2019. Søker skriver her at de 

ønsker dette dokumentet fremlagt for politikerne da de ønsker å belyse flere sider av 

saken utover det faglige. Dokumentet er vedlagt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og vestlige deler», 

vedtatt 25.09.1947, som er gjeldende for eiendommen, hvor eiendommen er regulert 

til bolig. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato, og utfylles derfor av kommuneplanen, jf. 

kommuneplanen § 1.2 og § 1.3. 

 

Juridiske forhold  

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 

15.10.2018 ble det sendt inn søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/44. 

Etter noe korrespondanse fram og tilbake i saken, ble søknaden trukket. Det 

foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 
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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 

Byggesaksavdelingen sendte forespørsel om uttalelse til Buskerud fylkeskommune 

06.10.2019, og uttalelse ble mottatt 01.11.2019. 

 

Fylkeskommunen skriver at de fraråder fradeling av eiendommen da det vil føre til at 

et stabbur med høy verneverdi flyttes bort fra eiendommen, og at det ikke blir 

tilstrekkelig plass mellom eksisterende verneverdige bolig og ny plassering av 

garasje. Videre vurderer de at eksisterende bygninger på eiendommen og hage 

fremstår som et helhetlig anlegg, som bør ivaretas i størst mulig grad. I tillegg bidrar 

hagepreget til områdets karakter og bør derfor søkes bevart i følge fylkeskommunen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-

2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes dermed, jf. pbl. § 19-

2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 

20-1 første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for dispensasjon fra krav om tomtestørrelse, 

maksimalt tillatt utnyttelsesgrad og krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa er oppfylt. Hovedutvalget mener at fradelingen ikke vil vesentlig 

tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen § 6.1.2, § 6.1.4 og 

reguleringsplan nr. 15 § 7, og mener at fordelene er klart større enn ulempene. 

Videre viser hovedutvalget til at omsøkte eiendom ligger nær bykjernen og rett 

utenfor byplanområdet, hvor krav til tomtestørrelser er 500 m² og maksimalt tillatt 

utnyttelsesgrad er 35 % BYA. Hovedutvalget vurderer at høyere utnyttelsesgrad på 

avgivende eiendom vil passe inn i områdestrukturen, og mener at det vil være en 

fordel at garasje på avgivende eiendom får ny plassering 1 meter fra ny 

eiendomsgrense. Eiendommen anses å være egnet til bebyggelse etter pbl. § 26-1 

ifølge hovedutvalget. 
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Prinsipielle avklaringer 

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

søknad om dispensasjoner fra maksimalt tillatt utnyttelse, tomtestørrelse og avstand 

til nabogrense for fradeling av eiendom i sentrumsnære områder. Det vil kunne bli 

vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

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 krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende eiendom, jf. 

kommuneplanen § 6.1.2 

- Vilkår 1 

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 krav om 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 er å 

sikre en funksjonell tomt som er egnet til bebyggelse ut fra størrelse, form og 

plassering, med tilstrekkelig plass til uteoppholdsareal, vegetasjon, parkering, luft og 

lys. Avgivende eiendom vil få et areal på 567 m², noe som er 133 m² mindre enn 

kravet til tomtestørrelse i kommuneplanen. Fradelingen vil medføre at strukturen i 

området brytes, ved at det opprettes små tomter, og at det vil bli liten plass til 

uteoppholdsareal og vegetasjon. Rådmannen viser også til at det vil bli mindre luft 

og lys på eiendommene, og tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. I tillegg er 

det søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på avgivende eiendom, noe 
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som viser at en tomt på 567 m² er en dårlig løsning med tanke på hensynet krav til 

tomtestørrelse skal ivareta. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende 

eiendom blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være en fordel å opprette en sentrumsnær eiendom slik søker viser til i 

sin dispensasjonsbegrunnelse. Rådmannen mener imidlertid at fortetting bare er en 

fordel der det gir gode løsninger, og mener at det ikke kan tillegges vekt i denne 

saken da omsøkte fradeling ikke er noen god løsning. Rådmannen viser til at 

eiendommen vil få mindre tomteareal enn det som er kravet i kommuneplanen fra 

2019, og at det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. Ny eiendom 

oppfyller så vidt kravet til 700 m² tomtestørrelse i kommuneplanen, og avgivende 

eiendom får 133 m² mindre enn kravet. Det vil bli mindre luft og lys på avgivende 

eiendom og mellom eiendommene. Det vil også bli begrensede muligheter for 

vegetajson av noe særlig størrelse, både av hensyn til solforhold og naboer. 

 

Søker viser til at eiendommen ligger rett utenfor byplanen, hvor krav til 

tomtestørrelse er 500 m², og at det dermed er naturlig å tillate mindre areal enn 

kravet i kommuneplanen. Rådmannen mener at dersom tomtestørrelser i byplanen 

skal bli benyttet som argument for å tillate fradeling på 500 m² utenfor planområdet, 

vil det blir vanskelig å trekke en grense for hvor langt utenfor planområdet dette skal 

legges til grunn. Rådmannen mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til 

planavgrensningen. Rådmannen preiserer at eiendommen ikke ligger innenfor 

området til byplanen, og at bestemmelsene om tomtestørrelse på 500 m² ikke gjelder 

for denne eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for 

enebolig for avgivende eiendom 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 krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende eiendom avslås. 

 

Dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom, jf. 

kommuneplanen § 6.1.4 

- Vilkår 1 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

Hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 er å sikre luft og lys på eiendommene, hindre at tomter blir 

bygd ned, ivareta hensynet til naboene, og sikre gode uteoppholdsarealer og plass 

til vegetasjon. I tillegg skal bestemmelsen sikre at bygningene ikke blir for 

dominerende. Omsøkte fradeling vil medføre at avgivende eiendom vil få en 

utnyttelsesgrad på 31,2 %. Dette er 6,2 prosentpoeng mer enn det som er tillatt etter 
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kommuneplanen. Rådmannen mener at dette er en relativt stor overskridelse, og at 

det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. Det vil bli liten plass til 

vegetasjon og uteoppholdsarealer, og enhver eventuell fremtidig utvidelse av 

bebyggelse vil trenge dispensasjon. En utstrakt bruk av dispensasjon fra maksimalt 

tillatt utnyttelse vil medføre at eiendommer blir bygd ned, og at hensynet til luft og lys 

blir forringet. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for 

avgivende eiendom blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være positivt å tillate høyere utnyttelsesgrad på eiendommen med 

tanke på fortetting i området slik søker skriver i sin begrunnelse. Rådmannen viser 

imidlertid til at utnyttelse på eiendommen vil bli 6,2 prosentpoeng mer enn det som 

er tillatt etter kommuneplanen. Rådmannen mener at det vil bli lite luft og lys mellom 

tomtene, og lite plass til uteoppholdsarealet og vegetasjon på avgivende eiendom. 

Etter rådmannens vurdering vil strøkets karakter bli endret dersom det bygges så tett 

som omsøkte tiltak viser, og dette vil igjen påvirke hensynet til naboer.  

 

Søker viser til at eiendommen ligger rett utenfor byplanen, hvor krav til maksimalt 

tillatt utnyttelse på eiendommene er 35 % BYA, og at det dermed er naturlig å tillate 

høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt etter kommuneplanen. Rådmannen 

mener at dersom maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i byplanen skal bli benyttet som 

argument for å gi dispensasjon utenfor planområdet, vil det blir vanskelig å trekke en 

grense for hvor langt utenfor planområdet dette skal legges til grunn. Rådmannen 

mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til planavgrensningen. Rådmannen 

presiserer igjen at eiendommen ikke ligger innenfor området til byplanen, og at 

bestemmelsene om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 35 % BYA ikke gjelder for 

denne eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom 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 maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA for avgivende 

eiendom avslås. 

 

Dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa, jf. 

reguleringslan nr. 15 § 7 

- Vilkår 1 

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 at «Ingen bygning må legges nærmere nabogrense 

enn 5 meter» etter reguleringsplan nr. 15 § 7, er å ivareta hensynet til 

naboeiendommer. I tillegg skal byggegrensa sørge for tilstrekkelig med lys, rom og 
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utsikt mellom eiendommene, og å unngå brannsmitte mellom ulike eiendommer. 

Byggegrensa på 5 meter til naboeiendommer bevarer også områdestrukturen.  

 

Eksisterende garasje på avgivende eiendom blir flyttet slik at den blir liggende i en 

minsteavstand på 1 meter til ny eiendomsgrense mot sørvest. Etter gjeldende plan- 

og bygningslov er byggegrense mot naboeiendom 4 meter, jf. pbl. § 29-4. Garasje 

under 50 m² med møne- og gesimshøyde på under 4 og 3 meter kan plasseres 1 

meter fra nabogrensa dersom den ikke kommer i strid med andre forhold, som for 

eksempel regulerte byggegrenser, jf. byggesaksforskriften § 4-1. Hensynene bak 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er i stor grad 

tilsvarende som hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7. Garasjen 

blir plassert 1 meter fra ny nabogrense og adkomstvei til ny eiendom. Det vil da ikke 

være aktuelt med oppføring av bygninger på dette arealet, og hensynet til 

brannsmitte vil dermed ikke bli nevneverdig berørt av plasseringen. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrense ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være en ulempe med tanke på områdestrukturen at garasjen plasseres 

mindre enn 5 meter fra ny nabogrense. Det er imidlertid flere bygninger i 

nærliggende område som er plassert mindre enn 5 meter fra nabogrensa, og 

områdestrukturen vil dermed ikke bli vesentlig forringet av plasseringen. 

Reguleringsplanen er fra 1947, kravene etter plan- og bygningsloven (2008) er at 

det må være 4 meter avstand fra bygninger til nabogrensa på visse betingelser, og 

garasjer under 50 m² med møne- og gesimshøyde på mindre enn 4 og 3 meter kan 

plasseres 1 meter fra nabogrensa etter byggesaksforskriften. I tillegg står 

eksisterende garasje i dag svært nærme nabogrensa mot sørvest, og ved å innvilge 

dispensasjonssøknaden vil garasjen i praksis plasseres lenger unna nabogrensa 

enn i dag. Dette vil være positivt med tanke på luft, lys og hensynet til nabo. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om 5 meter avstand 

fra bygg til nabogrense etter reguleringsplan nr. 15 § 7, er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kommunen «kan» da 

innvilge dispensasjonen. Rådmannen anbefaler imidlertid at hovedutvalget avslår 

søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrense, da 

vilkårene for å gi de øvrige dispensasjonene ikke er oppfylt. Det har dermed ingen 

hensikt å innvilge dispensasjonen fra avstandskravet i reguleringsplanen. 

 

Vurdering av tomtens egnethet, jf. pbl. § 26-1 

Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 

Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 

bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 

bygningsloven. 
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Søker skriver at de kan være fleksible på hvor ny eiendomsgrense skal gå. 

Rådmannen viser til at eiendom gnr/bnr 39/44 har et areal på 1268 m², og mener at 

uavhengig av hvor eiendomsgrensa går vil ny og/eller avgivende eiendom være 

avhengig av dispensasjon fra tomtestørrelse etter kommuneplanen. I tillegg vil de 

kunne være avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter 

kommuneplanen og krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrense etter 

reguleringsplanen. Rådmannen mener at det er eiendommen som ikke er egnet til 

fradeling, og at det ikke er hvor ny eiendomsgrense skal gå som er hovedproblemet 

med søknaden. 

 

Det er vist at ny eiendom vil få en smal veibane mot Eikliveien. Terrenget på ny 

eiendom skråner mot nordvest, og eiendommen vil få en skrå innkjøring/nedkjøring 

fra Eikliveien. Søker skriver at nedkjøring til ny eiendom vil få en stigning på 1:8 og 

veibane på 3,7 meter bredde. Rådmannen viser til at nedkjøringen vil bli liggende i 

relativt skrånende terreng. Rådmannen mener at den smale 

innkjøringen/nedkjøringen til ny eiendom vil kunne ha potensiale for konflikter 

mellom naboer og med tanke på snøopplag. 

 

Søker viser i sin begrunnelse til at eiendommen har en naturlig helning og at dette er 

positivt med tanke på lys, luft og solforhold. Rådmannen viser til at ny bolig på ny 

eiendom blir liggende på laveste del på eksisterende tomt, og mener at dette, 

sammen med det at ny eiendom vil bli omkranset av andre boliger, vil gi en dårlig 

tomteløsning. 

 

Likebehandling 

Søker har vist til at det er andre mindre tomter i området. Eiendom gnr/bnr 39/50 ble 

opprettet i 1908, eiendommene gnr/bnr 39/59 og 39/57 i 1911, eiendom gnr/bnr 

39/53 i 1911 (delt med 39/175 i 1982), eiendom 39/165 i 1979, eiendommene 

gnr/bnr 39/182 og 39/183 i 1985, og eiendom gnr/bnr 39/200 i 1996.  

 

Rådmannen viser til at disse eiendommene er opprettet før gjeldende plan- og 

bygningslov (2008) og før gjeldende kommuneplan (2019), og dagens regler er 

annerledes enn hva de var tidligere, blant annet har vilkårene for å kunne gi 

dispensasjon blitt klart strengere. Det kan dermed ikke vises til disse sakene ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

I 2018 ble det behandlet en søknad om fradeling og dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse etter tidligere kommuneplan i samme område, eiendom gnr/bnr 39/55, 

Harald Hardrådes gate 13. Hovedutvalget avslo søknaden, det ble klaget på 

avslaget, og Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet kommunens avslagsvedtak. 

 

Rådmannen mener det er likhetstrekk mellom denne søknaden og omsøkte 

fradeling. Omsøkte fradeling vil få samme form, omkranset med boligeiendommer på 

alle sider og ikke grense til vei, som den i Harald Hardrådes gate 13, og saken viser 

at det i et sentrumsnært område ikke ble tillatt fradeling av mindre tomter enn kravet 

etter gjeldende kommuneplan. Saken i Harald Hardrådes gate 13 viser også at det i 

dag stilles strenge krav til fradeling, og at dersom man ønsker en slik fortetting som 

foreslått, må dette gjøres gjennom reguleringsplan for å se helheten av området og 

eiendommer. 
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Verneverdig bebyggelse 

Boligen og stabburet på eiendom gnr/bnr 39/44 er registrert med høy verneverdi i 

kommunens kartgrunnlag, og har høy verdi for området. Boligen er registrert oppført 

mellom 1900-1925 i dragestil, og stabburet er registrert oppført mellom 1925 og 

1950. Buskerud fylkeskommune viser til at eiendommen er en del av kulturmiljøet 

Eikliveien, og at dette i hovedsak består av frittstående bolighus oppført i løpet av 

1900-tallets første kvartal, der bolighusene i Eikliveien 3, 5 og 7 og Osloveien 3 er 

vurdert til å ha høy verneverdi. 

 

Rådmannen mener at en eventuell fradeling vil bryte med områdestrukturen og 

kulturmiljøet i Eikliveien. I tillegg vil omsøkte fradeling medføre at det blir tett mellom 

verneverdig bebyggelse og ny eiendom. Rådmannen viser til Fylkeskommunen sin 

vurdering av det fradelingen vil føre til at et stabbur med høy verneverdi flyttes bort 

fra eiendommen eller rives, og at eksisterende bygninger på eiendommen og hage 

fremstår som et helhetlig anlegg som bør ivaretas i størst mulig grad. 

 

Nabomerknader 

Rådmannen viser til at flere av forholdene som naboene tar opp, er forhold som 

rådmannen også har bemerket i sin vurdering av dispensasjonene og betydningen 

av den verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet i området.  

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for 

enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom, dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende 

eiendom ikke er oppfylt. Videre mener rådmannen at vilkårene for å gi dispensasjon 

fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 

er oppfylt, men anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås da vilkårene for å 

innvilge de øvrige dispensasjonene ikke er oppfylt. Rådmannen mener at det ikke vil 

stride med likebehandlingsprinsippet å avslå søknaden om fradeling og 

dispensasjoner. Videre viser rådmannen til at Buskerud fylkeskommune har uttalt 

seg negativt til søknaden om fradeling, og som hovedregel kan ikke kommunen gå 

imot regional myndighet sin anbefaling. Ut i fra disse forholdene er rådmannens 

vurdering at eiendommen ikke er egnet til fradeling av tomt. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknadene om dispensasjoner, og 

avslå søknad om fradeling. 

 

Utskrift sendes 

Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Holths bygg og eiendom AS, Wahlstrøms gate 9, 3513 HØNEFOSS 

Ranveig Fremgaard, Eikliveien 3, 3511 HØNEFOSS 

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Tilleggsopplysninger sendt 12.11.2019 

Tilleggsdokumentasjon til søknad om fradeling av tomt sendt 12.11.2019 

Tilleggsdokumentasjon sendt 10.11.2019 

Bilde 1 (av nabovarsling) 

Bilde 2 (av nabovarsling) 

Tilleggsdokumentasjon – Fradeling av eiendom datert 04.11.2019 

Fradeling – dispensasjon fra pbl (uttalelse fra Fylkeskommunen) datert 01.11.2019 

Oversendelse av nabomerknad – Fradeling av eiendom datert 21.10.2019 

E-post angående nabovarsel (nabomerknad) datert 12.10.2019 

Forespørsel om uttalelse – fradeling datert 08.10.2019 

Tilleggsdokumentasjon mottatt 06.10.2019 

Supplering av søknad – nabomerknad og MUA mottatt 06.10.2019 

Fradeling av eiendom datert 25.04.2019 

Situasjonsplan 03.10.2019 

Tilleggsdokumentasjon – Fradeling av ny boligtomt datert 26.09.2019 

B-1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen mottatt 25.09.2019 

E-1 Terrengsnitt datert 11.07.2019 

Meldingtekst (Merknad fra nabo) sendt 06.05.2019 

Søknad om dispensasjon Eikeliveien 5 mottatt 12.04.2019 

Bilde stabbur 

Bilde bolig 

Bilde bolig 

Oversendelse av nabomerknad – Fradeling av eiendom 

Vedtak i klagesak – avslag fradeling av eiendom til boligformål (saksnr. 18/1036) 

Saksframlegg – Riving av garasje, fradeling og dispensasjon (saksnr. 18/1036) 

Riving av garasje – fradeling og dispensasjon 

Meldingstekst (Oversendelsesbrev) sendt 25.09.2019 

F-1 Supplering av søknad om dispensasjon og fradeling mottatt 25.09.2019 

E-post (Oversendelsesbrev) sendt 12.04.2019 

E-post angående fradeling av tomt sendt (Merknad fra nabo) datert 24.10.2018 

Meldingstekst (Merknad fra nabo) datert 09.10.2018 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 19/3602-27   Arkiv: GNR 248/25  

 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/25 - Vælerenveien 111 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

93/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet. 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Parter 

Tiltakshaver:  Klara Halvorsen 

Nabo:   Hege Haaland 

Ansvarlig søker: Venåsen Rørservice AS 

 

 

Sammendrag 

Kommunen har fått inn en søknad om et nytt infiltrasjonsanlegg på gnr/bnr 248/25, for å 

etterkomme et pålegg om utbedring av avløpet. Tiltaket ligger i nærheten av Vælerelva og det 

er også søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. Hyttenabo har kommet 

med merknad om mulig forurensning av elva og et grunnvannsoppkomme (olle) som hun 

bruker når hun er på hytta. Forurensningsfaren og behovet for å ivareta disse interessene er 

vurdert. Rådmannens konklusjon er at forurensningsfaren er liten og at forholdene rundt elva 

og ollen ikke tilsier at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et 

fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har ført et systematisk tilsyn med forurensning fra eksisterende private 

avløpsrenseanlegg i kommunen siden 2013. Klara Halvorsen har fått pålegg om å skifte ut et 
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gammelt og underdimensjonert avløpsanlegg. I august 2019 fikk kommunen inn en søknad om 

utlippstillatelse til et nytt avløpsanlegg for å etterkomme pålegget om utbedring. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det prosjekterte avløpsanlegget består av en slamavskiller, pumpekum og utslippsgrøft hvor 

avløpsvannet infiltrerer ned i grunnen. Se plasseringa av det prosjekterte anlegget på 

situasjonskartet i vedlegg 2. Anlegget vil ligge i nærheten av Vælerelva i et LNF-område, og 

det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. 

 

Nabohyttene på gnr/bnr 248/57 og 248/58 ble bygd på starten av 70-tallet. I byggesøknaden til 

disse er det oppgitt at drikkevann skal hentes fra «olle», et naturlig grunnvannsoppkomme. 

Dagens hytteeiere bruker fortsatt ollen, som ligger på eiendommen til tiltakshaver. Se 

plasseringa til ollen på situasjonskartet i vedlegg 2. Kommunen kjenner ikke til at det ligger 

noen formell avtale bak denne ordningen. Det er uansett en privatrettslig sak. 

 

Kommunen har ikke funnet noe informasjon i arkivet om alderen på det eksisterende 

avløpsanlegget til Klara Halvorsen, noe som tyder på at det antagelig er fra byggeåret til huset. 

Nøyaktig alder på våningshuset på gnr/bnr 248/25 er heller ikke klart, men på kart vedlagt 

byggesøknadene til hyttene er det tydelig at det allerede eksisterte da disse ble omsøkt i 1970. 

 

Nabomerknad og svar fra ansvarlig søker 

Dagens eier av hytta på gnr/bnr 248/58, Hege Haaland, har kommet med merknad til det 

prosjekterte avløpsanlegget (vedlegg 4). Hun kjøpte hytta i 1996 og henter drikkevann i ollen 

og bruker vannet fra Vælerelva til alt annet (oppvask, bading, osv.) når hun er på hytta. Hun 

skriver at forrige hytteeier hadde tatt prøver av vannet i både elva og i ollen. Ollen hadde hatt 

drikkevannskvalitet, men ikke elva. Hun nevner også at vannføringa i Vælerelva er ustabil på 

grunn av oppdeming på Tyristrand Vannverk. I merknaden skriver hun at hun protesterer på 

tiltaket dersom det er noen risiko for forurensning av vannet i ollen, eller av elva. Hun savner 

en god forklaring på anleggets plassering og avstanden til ollen og elva. Hun nevner at det ikke 

er nok at et nytt anlegg forurenser mindre enn det gamle. Det må også rense godt nok til å 

ivareta alle dagens brukerinteresser. 

 

Ansvarlig søker Venåsen Rørservice svarte på merknaden og sa at det nye avløpsanlegget vil 

ivareta nærliggende områder på en bedre måte enn et gammelt anlegg. Videre forklarte de at 

anlegget er plassert der det er plassert på grunn av grunnforholdene. Der anlegget er 

prosjektert skal det være gode, drenerende masser, mens det ikke er samme type masser i den 

øvre delen av eiendommen. De sier at de ikke kan vite nøyaktig plassering av de eksisterende 

grøftene før de begynner å grave, men at de skal sørge for å plassere den nye grøfta på samme 

plass eller lenger bort fra ollen og elva. 

 

Hyttenabo på gnr/bnr 248/57 har kontakta kommunen og sagt at hun ikke har merknader til 

tiltaket. I følge tiltakshaver har hun også uttrykt at hun er positiv til en utbedring av avløpet på 

248/25. 

 

Områdebefaring 

To representanter fra kommunen v/forurensningsmyndigheten dro på befaring på Vælerenveien 

111 den 06.11.2019. Tilstede var også Klara Halvorsen, Erik Veien (eier av nabogården på 

gnr/bnr 248/24) og Tom Bråthen (har bodd lenge på gnr/bnr 248/25).  
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På befaringa ble det tatt bilder av vannoppkommet (se vedlegg). Oppkommet lå i en bratt, liten 

skråning mellom veien og elva. Den var noenlunde beskytta mot overflateavrenning med et 

utett lokk av tjærepapp, men den var åpen på framsida mot elva. I ollen lå det rusk og løv. Det 

var flere vannoppkommer på eiendommen, alle på østsida av husene på gården. Der er det i 

følge eier et problem med mye vann på overflaten i perioder med regnvær, og veien kan tidvis 

være dekket av vann som eroderer veien ut i skråningen der ollen ligger. 

 

Videre fortalte Bråthen og Halvorsen at jordene oppstrøms for ollen sprøytes med 

plantevernmidler og gjødsles for kornproduksjon. I skogene nord for eiendommen går det sau 

og kyr om sommeren, og hester bruker veien like ved ollen. Eier sier at det også er en del 

andre smådyr i området, som f.eks. grevling og rev. 

 

Forurensningsmyndigheten inspiserte den eksisterende slamavskilleren på gnr/bnr 248/25, som 

ligger like ved sørvest-hjørnet av huset. Utløpsrøret gikk ut i retning nabohuset på gnr/bnr 

248/23. Det er sannsynlig at den eksisterende infiltrasjonsgrøfta ligger der. 

 

Grunnforhold 

Jorda der hvor avløpsanlegget er plassert, består av tykke breelvavsetninger, i følge NGU sitt 

løsmassekart. Venåsen Rørservice har i søknaden vist til sandholdige masser med tilstrekkelig 

vannledningsevne og stor avstand til grunnvannet (minimum 1,5 m). Dette gir gode forhold for 

infiltrasjon av avløpsvann, både for å oppnå drenering av vannet, men også for optimal 

renseeffekt. I jordlaget hvor det er tilgang på oksygen, blir avløpsvann ekstra godt rensa for 

organisk materiale og smittestoffer. 

 

Vælerelva 

Vælerelva er sterkt påvirka av både vannstandsreguleringer fra vannverket, fiskeoppdrett og 

avrenning fra gruveavfall. I regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 har Vælerelva blitt kategorisert til å ha «moderat økologisk potensial», på grunn av et 

ikke fungerende akvatisk økosystem. Det er foreslått «mindre strenge miljømål» for vassdraget, 

på grunn av uforholdsmessige kostnader ved å gjenopprette miljøtilstanden til «godt økologisk 

potensial». 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket er plassert i 100-metersbeltet til vann og vassdrag i LNF-område og trenger 

dispensasjon fra byggeforbudet i slike områder. 

 

 

Juridiske forhold 

Det er søkt om anleggstiltak etter plan- og bygningslovens § 21-2 og utslippstillatelse etter 

forurensningsforskriftens § 12-4. 

 

I Ringerike er det en lokal forskrift som i § 6 omtaler rensekravene for private 

avløpsrenseanlegg. Det er rensekrav for fosfor og organisk materiale, som gjelder for alle 

mindre avløpsanlegg i kommunen. Der hvor det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, 

bading, fiske osv.), stilles det det i tillegg krav til utslipp av bakterier. 
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Det er totalforbud mot å forurense drikkevann, jf. drikkevannsforskriftens § 4. I forskriftens § 

3b) defineres drikkevann slik: «alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling 

skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der 

det stilles krav om bruk av drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann 

som definert i næringsmiddelhygieneforskriften». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak med pålegg om nytt avløpsanlegg, datert 9.6.2016, dokumentnr. 16/1746-3. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommunen. 

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og har ikke bedt fylkesmannen i Oslo og 

Viken om uttalelse. Rådmannen har derimot bedt Kommuneoverlegen om å uttale seg i saken. 

Uttalelsen er vedlagt. Der kommer det fram at Kommuneoverlegen ikke vurderer oppkommet 

som en drikkevannskilde etter definisjonen i drikkevannsforskriften. De ønsker ikke å uttale 

seg om det likevel kan regnes som en brukerinteresse, siden folkehelseloven ikke gir noen 

føringer om det. 

 

Rådmannen har også hatt uformell kontakt med avløpsrådgiver og hydrogeolog Lars Westlie, 

foreningen Norsk Vann (veileder kommuner i utslippssaker) og Mattilsynet (forvalter 

drikkevannsforskriften) for å diskutere vannoppkommet på prinsipielt grunnlag. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

1. Nabomerknaden tas til følge. 

 

2. For at et nytt avløpsanlegg kan godkjennes, må tiltakshaver sørge for at et fagkyndig 

foretak enten 

 dokumenterer, gjennom hydrogeologiske undersøkelser, at det prosjekterte 

avløpsanlegget ikke vil ha noen negativ påvirkning på vannet i oppkommet 

eller 

 prosjektere et avløpsanlegg med nødvendige komponenter for å være sikrere på å 

nå rensekravene for bakterier 

 

3. Videre behandling og avklaring av detaljer delegeres til Rådmannen. 
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Begrunnelse for alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har mulighet til å avgjøre om bruken av 

oppkommet og elva er en brukerinteresse som må hensyntas så godt som mulig i utslippssaken. 

I motsetning til plan- og bygningsloven, er ikke forurensningsloven en «ja-lov». Kommunen 

kan stille krav til ekstra bakterierensing før det gis utslippstillatelse. 

 

Konsekvenser av alternativ 2 

Omfattende hydrogeologiske undersøkelser eller ny prosjektering med ekstra 

komponenter/rensetrinn vil gjøre det mer kostbart for tiltakshaver å etterkomme kommunens 

pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for fremtidige søknader om private 

avløpsanlegg hvor lignende uformelle brukerinteresser kan bli påvirka av utslippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven 

I LNF-områder er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag, jf. § 11.1 i 

kommuneplanen. Hensynene bak forbudet er å sikre allmennhetens tilgang til vannet og å 

ivareta naturmiljøet som finnes langs vannet. Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelsen 

som begrunnes med at det nye avløpsanlegget kommer etter krav fra kommunen, 

infiltrasjonsgrøfta flyttes så langt som mulig unna vassdraget og at det er et spredt bebygd 

område med lite eller ingen ulemper for nærliggende områder. 

 

Det er to vilkår som må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon fra forbudet: 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samla 

vurdering. 

 

Rådmannen vurderer at begge vilkår er oppfylt i denne saken. Avløpsanlegget vil ikke bli synlig 

i terrenget eller begrense allmennhetens tilgang til vannet, og det vil ha totalt sett ha en positiv 

effekt for naturmiljøet i området. En potensiell ulempe ved å gi dispensasjon er risikoen for at 

vannet i ollen og elva blir forringa av avløpsutslippet. Rådmannen vurderer derimot at sjansen 

for at dette skjer er så liten at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større etter en samla 

vurdering. 

 

Utslipp og brukerinteresser etter forurensningsloven 

Rådmannen vuderer at badekvalitet i Vælerelva uansett ikke kan forventes med de 

tilstandsvurderingene som er gjort av vassdraget. Det er derimot to forhold rundt bruken av 

ollen som må vurderes nærmere: 

1. Er bruken av ollen å regne som en brukerinteresse som må ivaretas i utslippssaken? 

2. Hvor stor er egentlig forurensningsfaren? 

 

Er ollen å regne som en brukerinteresse som må ivaretas? 
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Ollen har ikke blitt til med den hensikten å gi drikkevann, slik som andre drikkevannsbrønner. 

Det er et naturlig grunnvannsutspring i en veiskråning, med flere kilder til forurensning 

oppstrøms. Lokket som er lagt over ollen er ikke tilstrekkelig for å sikre vannet mot 

forurensning fra omgivelsene. I likhet med det lokale Mattilsynet og Kommuneoverlegen, 

vurderer Rådmannen at ollen ikke er å regne som en drikkevannskilde. 

 

Dersom utgangspunktet er at ollen ikke er å regne som en drikkevannskilde etter definisjonen i 

drikkevannsforskriften, blir spørsmålet om bruken av ollen likevel er noe kommunen ønsker å 

ivareta, slik som brukerinteressene i eksemplene nevnt i innledninga. Rådmannen vurderer at 

bruken av ollen ikke er sammenlignbart med f.eks. bruk av badeplasser eller vassdrag der hvor 

barn ofte leker i vannkanten. Det er ikke slik at vannet i ollen har høy sannsynlighet for å bli 

slukt av en mengde barn ved tilfeldig lek. Derimot er det snakk om ubehandla vann som aktivt 

hentes ut fra en ubeskytta olle til drikkevannsformål av voksne mennesker som har evne til å 

måle risikoen av sine valg. 

 

 

Hvor stor er egentlig forurensningsfaren? 

Situasjonskartet viser en skråning fra infiltrasjonsanlegget mot ollen. Det kan virke som at 

avløpsvannet etter filteret vil kunne renne i retning ollen. Det hadde vært åpenlyst om vannet 

hadde rent på overflaten. Siden vannet renner i grunnen, er det derimot noe mer komplisert. 

Før avløpsvannet når grunnvannet, vil tyngekraften trekke vannet vertikalt rett ned i jorda. 

Vannet beveger seg saktere i sandmasser som inneholder luft enn i masser som er metta med 

vann, slik det er i grunnvannssonen. Observasjoner på befaringa tyder på at grunnvannsstanden 

er lavere enn bunnen av skråninga. Rådmannen vurderer derfor at avløpsvannet vil ha en lang 

oppholdstid i umetta jord og oppnå god rensing før det når grunnvannet. Hvilken vei vannet 

beveger seg etter at det har nådd grunnvannet er ikke så lett å si noe om uten hydrogeologiske 

undersøkelser. 

 

Nabo Hege Haaland skriver selv i sin merknad at kvaliteten på vannet i ollen har hatt god 

kvalitet, og at hun fortsatt bruker det som drikkevann. Det eksisterende avløpsanlegget virker 

å være eldre enn hyttene til naboene som bruker ollen. Det vil si at det har vært et avløpsutslipp 

fra hovedgården helt fra starten ollen har vært i bruk som drikkevannskilde. Den prosjekterte 

infiltrasjonsgrøfta vil være utforma etter dagens krav, med pumpe for jevn belastning i hele 

grøfta, og den vil plasseres på samme sted som den eksisterende eller lenger unna ollen og 

elva. Nye infiltrasjonsanlegg legges grunnere i jordlaget enn det som var vanlig før, og vannet 

får derfor lenger oppholdstid og bedre tilgang på oksygen for optimal rensing. Dermed 

vurderer Rådmannen at det ikke er noen betydelig risiko for at det nye avløpsanlegget vil 

forverre vannkvaliteten i verken ollen eller elva. 

 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at ollen ikke kan anses som en drikkevannskilde. Videre vurderer 

rådmannen at den reelle forurensningsfaren i tillegg til forholdene rundt ollen tilsier at det ikke 

er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et fordyrende avløpsanlegg. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 

2. Situasjonskart påtegna avløpsanlegg og olle 

3. Bilder av olle 

4. Nabomerknad fra Hege Haaland 

5. Uttalelse fra miljøretta helsevern 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Terje Dahlen 

 assisterende rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/3733-13   Arkiv: GNR 248/24  

 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/24 - Vælerenveien 120 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

94/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har fått inn en søknad om et nytt infiltrasjonsanlegg på gnr/bnr 248/24, for å 

etterkomme et pålegg om utbedring av avløpet. Hyttenabo har kommet med merknad om 

mulig forurensning av elva og et grunnvannsoppkomme (olle) som hun bruker når hun er på 

hytta. Forurensningsfaren og behovet for å ivareta disse interessene er vurdert. Rådmannens 

konklusjon er at forurensningsfaren er minimal og at forholdene rundt elva og ollen ikke tilsier 

at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Parter 

Tiltakshaver:  Erik Veien 

Nabo:   Hege Haaland 

Ansvarlig søker: Fossum og Sandum AS 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har ført et systematisk tilsyn med forurensning fra eksisterende private 

avløpsrenseanlegg i kommunen siden 2013. Erik Veien har fått pålegg om å skifte ut et 

gammelt avløpsanlegg. I august 2019 fikk kommunen inn en søknad om utlippstillatelse til et 

nytt avløpsanlegg for å etterkomme pålegget om utbedring. 
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Beskrivelse av saken 

Det omsøkte avløpsanlegget består av en slamavskiller, pumpekum og utslippsgrøft hvor 

avløpsvannet infiltrerer ned i grunnen. Se plasseringa av den prosjekterte infiltrasjonsgrøfta på 

situasjonskartet i vedlegg 2. 

 

Nabomerknad 

Hytteeiendommen på gnr/bnr 248/58 ligger nedstrøms det prosjekterte avløpsanlegget og ble 

varslet om tiltaket. Eier av hytta, Hege Haaland, har kommet med merknad til det prosjekterte 

avløpsanlegget (vedlegg 3). Hun har hatt hytta siden 1996 og henter drikkevann i en olle 

(grunnvannsoppkomme) på andre siden av elva. Se plasseringa av ollen i vedlegg 2. Vannet i 

Vælerelva bruker hun til alt annet (oppvask, bading, osv.) når hun er på hytta. Hun skriver at 

forrige hytteeier hadde tatt prøver av vannet i både elva og i ollen. Ollen hadde hatt 

drikkevannskvalitet, men ikke elva. Hun nevner også at vannføringa i Vælerelva er ustabil på 

grunn av oppdemning på Tyristrand Vannverk. I merknaden skriver hun at hun protesterer på 

tiltaket dersom det er noen risiko for forurensning av vannet i ollen, eller av elva. 

 

Svar på nabomerknad fra ansvarlig søker 

Fossum og Sandum AS har svart på merknaden fra Hege Haaland (vedlegg 4). De skriver at de 

har registrert at ollen ligger 165 m fra anlegget, på motsatt side av Vælerelva. Videre skriver 

de at ollen renner ut ca 2,5 m over vannstanden i elva og at nedslagsfeltet til ollen er området 

rundt gnr/bnr 248/25. De vurderer derfor at ollen ikke kan ha blitt forurensa av det 

eksisterende avløpsanlegget, og at den heller ikke vil forurenses av det nye. Til slutt beskriver 

de hvilke renseprosesser som foregår i de forskjellige delene av avløpsanlegget, og konkluderer 

med at det nye anlegget vil bidra til mindre forurensning av elva. 

 

Grunnforhold 

Jorda der hvor avløpsanlegget er plassert, består av tjukke breelvavsetninger, i følge NGU sitt 

løsmassekart. Fossum og Sandum AS har i søknaden vist til grus- og sandholdige masser med 

tilstrekkelig vannledningsevne og god avstand til grunnvannet eller fast fjell. Dette gir gode 

forhold for infiltrasjon av avløpsvann, både for å oppnå drenering av vannet, men også for 

optimal renseeffekt. I jordlag hvor det er tilgang på oksygen, blir avløpsvann ekstra godt rensa 

for organisk materiale og smittestoffer. 

 

Vælerelva 

Vælerelva er sterkt påvirka av både vannstandsreguleringer fra Tyristrand Vannverk, 

fiskeoppdrett og avrenning fra gruveavfall. I regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Vest-Viken 2016-2021 har Vælerelva blitt kategorisert til å ha «moderat økologisk potensial», 

på grunn av et ikke fungerende akvatisk økosystem. Det er foreslått «mindre strenge miljømål» 

for vassdraget, på grunn av uforholdsmessige kostnader ved å gjenopprette miljøtilstanden til 

«godt økologisk potensial». 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket vil ligge i et LNF-område, utenfor 100-metersbeltet langs vann- og vassdrag. Det er 

ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i LNF for 

avløpsanlegg. 
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Juridiske forhold  

Det er søkt om anleggstiltak etter plan- og bygningslovens § 21-2 og utslippstillatelse etter 

forurensningsforskriftens § 12-4. 

 

I Ringerike er det en lokal forskrift som i § 6 omtaler rensekravene for private 

avløpsrenseanlegg. Det er rensekrav for fosfor og organisk materiale, som gjelder for alle 

mindre avløpsanlegg i kommunen. Der hvor det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, 

bading, fiske osv.), stilles det det i tillegg krav til utslipp av bakterier. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak med pålegg om nytt avløpsanlegg, datert 9.6.2016, dokumentnr. 16/986-7. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommunen. 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og har ikke bedt fylkesmannen i Oslo og 

Viken om uttalelse. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

1. Nabomerknaden tas til følge. 

 

2. For at et nytt avløpsanlegg kan godkjennes, må tiltakshaver sørge for at et fagkyndig 

foretak enten 

 dokumenterer, gjennom hydrogeologiske undersøkelser, at det prosjekterte 

avløpsanlegget ikke vil ha noen negativ påvirkning på vannet i oppkommet 

eller 

 prosjektere et avløpsanlegg med nødvendige komponenter for å være sikrere på å 

nå rensekravene for bakterier 

 

3. Videre behandling og avklaring av detaljer delegeres til Rådmannen. 

 

Begrunnelse for alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har mulighet til å avgjøre om bruken av 

oppkommet og elva er en brukerinteresse som må hensyntas så godt som mulig i utslippssaken. 
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I motsetning til plan- og bygningsloven, er ikke forurensningsloven en «ja-lov». Kommunen 

kan stille krav til ekstra bakterierensing før det gis utslippstillatelse. 

 

Konsekvenser av alternativ 2 

Omfattende hydrogeologiske undersøkelser eller ny prosjektering med ekstra 

komponenter/rensetrinn vil gjøre det mer kostbart for tiltakshaver å etterkomme kommunens 

pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for fremtidige utslippssøknader for 

infiltrasjonsanlegg som har en viss nærhet til vann og vassdrag. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Nabo Hege Haaland har merknader til den mulige forurensningen av ollen hun bruker som 

drikkevannskilde, og elva som hun bruker til alt annet. Rådmannen ønsker å drøfte 

forurensningsfaren for disse to hver for seg. 

 

Ollen - forurensningsfare 

Grunnen i utstrømsområdet til avløpsanlegget består av et tjukt grus- og sandlag, og under der 

er det grunnfjell av gneis. Rådmannen vurderer at det ikke er noen forutsetninger som tilsier at 

avløpsvannet vil ta veien under elva for så å komme opp igjen til nedslagsfeltet til ollen. 

 

Elva - forurensningsfare 

De tjukke sandmassene gir avløpsvannet et stort utstrømningsområde og god tilgang på luft før 

det møter grunnvannet. Dette gir god rensing av smittestoffer. Lang oppholdstid gir også god 

renseeffekt. Ansvarlig søker har oppgitt en uvanlig høy vannledningevne, men den er 

matematisk beregna med en formel som i utgangspunktet ikke kan brukes på disse massene, 

som ikke er så godt sorterte. En infiltrasjonstest som ble gjort i tilsvarende jordmasser på andre 

siden av elva på gnr/bnr 248/25 viste en vannledningsevne som var 7 ganger så lav. Dette, 

kombinert med den lange avstanden til grunnvannet og elva gjør oppholdstida lenger. Det nye 

anlegget er dessuten dimensjonert etter dagens krav, noe som vil gi et reinere utslipp enn 

utslippet fra det eksisterende avløpsanlegget. 

 

Det er flere kilder til forurensning av Vælerelva, som nevnt i beskrivelsen av saken. Fra den 

regionale vannforvaltningsplanen for Vest-Viken kommer det fram at vassdraget ikke er 

prioritert i arbeidet med å oppnå god miljøtilstand i alle vassdrag i vannregionen. Rådmannen 

vurderer dermed at badekvalitet ikke kan forventes i overskuelig framtid med de 

tilstandsvurderingene som er gjort av elva. Et nytt avløpsanlegg vil uansett være et positivt 

tiltak for å bedre forurensningssituasjonen i elva. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at risikoen for at vannet i ollen og elva blir forringa av utslippet fra det 

nye avløpsanlegget er minimal, og at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser 

eller et fordyrende avløpsanlegg. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 

2. Situasjonskart med avstand til olle og elv 

3. Nabomerknad fra Hege Haaland 

4. Svar på nabomerknad fra ansvarlig søker 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Terje Dahlen 

 assisterende rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  95/19 

Side 80 av 87   

 

 
Arkivsaksnr.: 19/4822-2   Arkiv: GNR 45/86  

 

Søknad om midlertidig unntak fra forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

95/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vurderer at det foreligger særlige grunner.  

2. Søknaden om midlertidig unntak innvilges, jf. § 12 i forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. 

3. Unntaket er tidsbegrenset og gjelder frem til 01.06.2020. 

 

  

Sammendrag 
Et eldre ektepar søker om unntak fra forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger, slik at de kan fortsette å fyre med parafin ut vinteren 2019/2020, til 

tross for forbudet som trer i kraft 01.01.2020.  

Det foreligger helsemessige årsaker til at de ønsker et slikt unntak, i tillegg til at det er 

utfordringer knyttet til alternative oppvarmingskilder i boligen. For eksempel vil det være 

meget krevende å få koblet boligen til fjernvarmenettet innen forbudet trer i kraft. Disse 

faktorene utgjør de særlige grunner som må være oppfylt dersom kommunen skal kunne gi 

unntak. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis et midlertidig unntak, gjeldende fram til 01.06.2020. 

 

Beskrivelse av saken 
30.10.2019 mottok kommunen en søknad om unntak fra forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. Det ble mottatt et søknadsbrev, og det ble 

gjennomført en telefonsamtale for å innhente mer informasjon om forholdene rundt boligen og 

de som bor der. 

 

Gjennom søknadsbrevet og telefonsamtalen fremkommer følgende opplysninger som er 

relevante for saken: 
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Om beboere 

1. Ekteparet som bor i boligen er meget gamle (80+). 

2. Den ene er avhengig av hjemmesykepleien flere dager i uken, og har i nyere tid hatt 

flere opphold på sykehuset. 

3. Den ene er mye sengeliggende, og det er gjort tilpasninger i boligen for at 

vedkommende skal kunne bo hjemme. 

4. Den andre er dårlig til bens, og har lungesykdom som gir redusert lungekapasitet. 

 

Om boligen 

1. Boligen er et eldre tømmerhus, og eierne mener at huset skal være godt isolert. 

2. Huset har store rom, og det er høyt under taket, noe som tilsier at det kreves store 

energimengder for oppvarming. 

3. Huset har tre etasjer, men de fyrer kun opp første etasje og deler av andre etasje. 

 

Om oppvarmingsmuligheter 

1. Boligen har en parafinovn i stuen i første etasje. 

2. Boligen har en vedovn i stuen i første etasje. 

3. Boligen har en gulvstående varmepumpe.  

a. Vinteren 2018/2019 fikk denne tekniske problemer og sluttet å fungere, og de 

måtte i den perioden forholde seg til vedovnen og parafinovnen for fyring. 

b. De kan ikke benytte varmpepumpen over lengre tid, på grunn av helsemessige 

årsaker.  

4. Boligen har mulighet for fjernvarme, men å koble seg på fjernvarmenettet vil være dyrt 

og tidkrevende, og vil være vanskelig å gjennomføre innen 01.01.2020.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til § 12 i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

kan kommunen i enkelttilfeller gi unntak fra forbudet dersom det foreligger særlige grunner.  

 

I veilederen fra Miljødirektoratet og NVE er det videre beskrevet hva som kan kvalifisere til 

unntak, men merk at dette ikke er en uttømmende liste.  

I hovedsak kan årsaker til å gi unntak være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører 

uforholdsmessige høye kostnader og/eller viser seg å være teknisk umulig eller svært 

utfordrende å overholde. 

 

Det er imidlertid viktig å presisere at det er svært høy terskel for å få innvilget unntak. 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

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

behandlingen av denne unntakssøknaden. 
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Alternative løsninger 
1. Hovedutvalget ser det slik at det ikke foreligger «særlige grunner» som kvalifiserer til 

at midlertidig unntak kan bli gitt i sak 19/4822. 

2. Søknad om midlertidig unntak fra «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger» avslås. 

 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning, da det er en 

problemstilling kommunen ikke har tatt stilling til tidligere. Saken kan vises til i tilsvarende 

saker, ut ifra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 
På bakgrunn av informasjon gitt i søknaden og gjennom telefonsamtalen med søker, finner 

rådmannen det hensiktsmessig å innvilge et midlertidig unntak fra «forskrift om forbud mot 

bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger». De forholdene som vektlegges i vurderingen 

faller under «utilsiktede konsekvenser» og «teknisk umulig eller svært krevende». 

 

Utilsiktede konsekvenser 

Ekteparets høye alder er ikke i seg selv en gyldig grunn til å innvilge unntak. Men det kan ses i 

sammenheng med deres helsesituasjon, hvor det fremkommer at de har en rekke utfordringer:  

 Det er krevende for de å måtte bære ved inn i huset for å opprettholde vedovnen. 

 Varmepumpen kan ikke brukes kontinuerlig på grunn av helsemessige utfordringer.  

 Dersom varmepumpen skulle slutte å fungere (slik den gjorde vinteren 2018/2019) kan 

det i verste fall ha fatale konsekvenser om de ikke har alternative varmekilder. 

 

Teknisk umulig eller svært krevende 

Det er mulig å koble boligen til fjernvarmenettet, men dette vil være dyrt og tidkrevende. Selv 

om rådmannens vurdering ikke vektlegger de potensielle kostnadene knyttet til det å koble 

boligen til fjernvarmenettet, vektlegges det at denne prosessen vil være tidkrevende. Vi er nå i 

november, og det kan rimelig antas at det vil være svært krevende å få koblet boligen til 

fjernvarmenettet innen 01.01.2020.  

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at det foreligger forhold som kvalifiserer som «særlige grunner», og 

anbefaler at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar å innvilge et midlertidig unntak 

gjeldende fram til 01.06.2020. Det presiseres at unntaket er midlertidig, og at det forventes at 

de implementerer alternative oppvarmingskilder innen vinteren 2020/2021. 
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Vedlegg 

Søknad om unntak for bruk av mineralolje (unntatt offentlighet jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første 

ledd punkt 1) 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Veileder til forskrift 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Aleksander Elstad 
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Arkivsaksnr.: 19/5154-2   Arkiv: 614  

 

Opprettelse av bom - Rabbaveien  - Orienteringssak  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

96/19 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

HMA tar notatet til orientering  

 

  

 

Sammendrag: 

I forbindelse med tiltak for trygg skoleveg for Ullerål skole og arbeider i Hovsmarkveien er det 

utført trafikkmålinger i en rekke gater. Dette er både gater som det skal og ikke skal utføres 

tiltak i. Dette blir gjort for å få en oversikt over trafikkflyten både på før og etter 

skolevegstiltakene, og for å underbygge de tiltakene som foreslås utført. 

Det er utført trafikkmålinger i Rabbaveien som viser en urovekkende situasjon for 

trafikksikkerhet i øvre del av Rabbaveien. Risikoen for ulykker med alvorlig utfall er meget 

stor i dette området. Rabbaveien fungerer som skoleveg for en del barn.  

 

Faktaunderlag: 

Rabbaveien mellom krysset ved Sagaveien og Rundtom er en kommunal vegstrekning med 

meget begrensede utvidelsesmuligheter. Vegen ligger i enkelte strekninger helt inntil bolighus, 

og bratte skråninger på begge sider skaper store begrensninger for vegbredden. Denne 

strekningen har 43 boligadkomster, noe som burde tilsi en ÅDT på ca 110. 

Trafikkmåling utført 20. juni til 2. juli på denne strekningen (figur 2) viser en ÅDT på 990, 

hvorav 6 % er tyngre kjøretøy 

 

 
Figur 1 Trafikkmåling i øvre del av Rabbaveien (Juni) 
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Videre viser trafikkmålingen i figur 1 at det er urovekkende høye fartsovertredelser her. Andel 

som kjører for fort er 90 %, høyeste målte hastighet er 81 km/t og snittfart innenfor 85% 

(høyeste og laveste er filtrert bort) er 47 km/t.  

Det ble etablert fartsdempere i Rabbaveien etter den første målingen. Fartsmåling med 

fartshumper i sommer viser 55 % fartsovertredelser, snittfart 37 km/t og høyeste hastighet 71 

km/t. En bedring, men langt fra akseptabelt nivå på en slik veg. (Figur 2) 

 

 
Figur 2 Trafikkmåling i øvre del av Rabbaveien (August) 

 

Ny måling i november på samme strekning i Rabbaveien etter at Hovsmarkveien er åpnet viser 

81 % fartsovertredelser, snittfart 48 km/t og høyeste hastighet 84 km/t (Figur 3). 

 

 
Figur 3 Trafikkmåling i øvbre del av Rabbaveien (november) 

 

Øvre del av Rabbaveien er smal, ned mot 4,5 meter på det smaleste. Den har ingen 

utvidelsesmuligheter og mangler sideareal hvor fotgjengere kan unnslippe, og har følgelig ikke 

en kapasitet på ÅDT opp mot 1000. I følge Statens Vegvesen sin håndbok N100, bør 

boliggater/-veger ha en kjørebanebredde på 5,5-6 meter og fortau på minst 1,5 meter. Smalere 

boliggater uten fortau bør utformes som blindveger eller sløyfer.  

 

Rabbaveien som en omkjøringsveg 

Hvis vi ser hvor vegen er lokalisert i en større sammenheng, ser vi at den kan være en attraktiv 

omkjøringsveg for FV35/Hønengata i rushtiden. Ser man på hvordan trafikken fordeler seg 

over døgnet (figur 4), ser vi en markant topp ca kl 16, og en noe mindre topp ca kl 08 og 12. 

Dette samsvarer med rushtidene i Hønengata (figur 5). 
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Figur 4 Fordeling av trafikk over døgnet i øvre del av Rabbaveien 

 
Figur 5 Fordeling av trafikk i Hønengata. Nordgående trafikk på øverste diagram og sørgående under 

 

 

 

Tiltak: 

For å starte en regulering av denne uønskede situasjonen, stenges øvre del av Rabbaveien for 

gjennomkjøring rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at den kan 

åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å passere. 

Dette betyr at boliger nord for bommen bruker Hovsmarkveien som sin boligadkomstveg, og 

boliger sør for bommen bruker Rabbaveien som adkomst. Statens Vegvesen er rådspurt, og de 
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uttaler at de ser at Rabbaveien vil være en snarvei i rushtider, og at fysisk stenging er det tiltak 

som vil ha best effekt. 

 

Mulige konsekvenser: 

En evaluering av tiltaket vil bestå i kontinuerlig trafikkmålinger på utsatte steder, spesielt 

Sagaveien mellom Øvre Haldenveien og Rabbaveien. Basert på evalueringene av hvordan 

effekt/konskevens tiltaket har gitt, må vi vurdere mulige tiltak i tillegg på tilstøtende veger. 

Bakken i Sagaveien er å anse som det punktet som kan få størst konsekvens. Aktuelle tiltak i 

denne bakken kan være fortau og envegskjøring, fortau og lysregulering øverst og nederst i 

bakken, omgjøring til gang- og sykkelveg og stengt for motoriserte kjøretøy. Men dersom 

trafikken i denne bakken faktisk avtar, kan dette bety at det ikke er behov for drastiske tiltak. 

Siden det er en elektronisk bom som er valgt i tiltaket, er det også mulig å se på alternative 

løsninger som for eksempel at bommen er stengt i de verste rushtidene, og åpen ellers. Dette 

må i så fall forankres i nye trafikkmålinger. 

Det er utført målinger 4 steder langs Rabbaveien, 4 langs Hovsmarkveien, 3 langs 

Hønengata/FV35, Ankersgate, Lagesens gate, Hammerbrogate, Fossekallveien og Sagaveien i 

bakken mot Rabba. Ved flere av disse stedene vil vi utføre nye målinger for å evaluere 

effekten/konsekvensen av tiltaket ved Rundtom. 

 

Reguleringsplan på Rundtom 

Utbyggingen på Rundtom er i startfasen for en reguleringsplan og utbyggingsavtale. Et av 

kravene som vil bli stilt i rekkefølgebestemmelsene til denne planen er fortau langs 

Hovsmarkveien fra Rundtom til Tyrimyrveien. I tillegg vil det bli stilt krav til at adkomst til 

boligområdet skal være fra Hovsmarkveien, ikke fra Rabbaveien. På denne måten vil vi sikre at 

trafikken til boligområdet går langs den mest sikre adkomstvegen. 

 

Rådmannens vurdering 

HMA tar notatet til orientering 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/3898 23.09.2019 DS  530/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/9 - Østbyveien 48 

 

19/4217 14.10.2019 DS  576/19 R/TEK/ANEWEB GNR 318/132 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/132 - Sundgaten 2 

 

19/3985 21.10.2019 DS  588/19 R/TEK/OLEMOS GNR 300/100 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/100 - Stasfolehaugen 

 

19/4234 24.10.2019 DS  600/19 R/TEK/OLEMOS GNR 305/142 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 305/142 - Hedalsveien 105 

 

19/4876 01.11.2019 DS  612/19 R/TEK/HALA GNR 19/28 

  

Stikkledning Gnr/bnr 19/28 - Fuglesangveien 17 

 

19/4642 01.11.2019 DS  613/19 R/TEK/INGRIS GNR 262/77 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 262/77 - Kastveien 7 

 

19/4863 01.11.2019 DS  614/19 R/TEK/HALA GNR 37/206 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 37/206 - Dronning Åstas gate 2 

 

19/4712 01.11.2019 DS  615/19 R/TEK/BERLE GNR 317/286 

Didrik Bergman Hansen  

Tilbygg på eksisterende garasje Gnr/bnr 317/286 - Tordenskiolds gate 20 
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19/4732 04.11.2019 DS  616/19 R/TEK/BERLE GNR 263/41 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 263/41 - Parken 24 

 

19/4735 07.11.2019 DS  617/19 R/TEK/HALA GNR 274/434 

  

Garasjer og boder Gnr/bnr 274/434 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4580 07.11.2019 DS  618/19 R/TEK/AEMYH GNR 40/49 

  

Bruksendring Gnr/bnr 40/49 - Ringåsveien 28 

 

19/4867 08.11.2019 DS  619/19 R/TEK/BERLE GNR 77/2 

Bernt Gran  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 77/2 - Sandakerveien 422 

 

19/4994 08.11.2019 DS  620/19 R/TEK/HALA GNR 274/422 

  

Enebolig Gnr/bnr 274/422 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4864 11.11.2019 DS  621/19 R/TEK/INGRIS GNR 14/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 14/9 - Stubdalsveien 273 

 

19/4884 11.11.2019 DS  622/19 R/TEK/AEMYH GNR 272/45 

Martin Glømmi  

Rive eksisterende driftsbygning og oppføring av ny driftsbygning Gnr/bnr 272/45 - 

Ådalsveien 80 

 

18/680 11.11.2019 DS  623/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/4941 12.11.2019 DS  624/19 R/TEK/AEMYH GNR 51/31 

  

Lagerhall Gnr/bnr 51/31 - Follumveien 30 

 

19/4090 12.11.2019 DS  625/19 R/TEK/ANEWEB GNR 284/125 

Lasse Jensen  

Tillbygg Gnr/bnr 284/125 - Haugerudveien 6 
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19/4686 12.11.2019 DS  626/19 R/TEK/ANEWEB GNR 271/8 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/8 Nymobakken 

 

19/5079 13.11.2019 DS  627/19 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 92/17 - Hensmoveien 101 

 

19/1527 13.11.2019 DS  628/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/805 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/805 - Slettåkerveien 19-21-23 

 

19/763 13.11.2019 DS  629/19 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

Rune Myhre  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

19/4960 13.11.2019 DS  630/19 R/TEK/BERLE GNR 246/9 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 246/9 - Holleiaveien 309 

 

15/10104 13.11.2019 DS  631/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/47 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

19/4934 13.11.2019 DS  632/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/71, 318/74 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr 318/71, 318/74 - Storgaten 11-13 

 

19/5055 13.11.2019 DS  633/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/629 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 86/629 - Hengsleveien 143 

 

18/4638 13.11.2019 DS  634/19 R/TEK/KARGRA GNR 305/22 

  

Riving av bryggerhus/badstue Gnr/bnr 305/22 - Bautaveien 4 

 

19/5070 20.11.2019 DS  635/19 R/TEK/KARGRA GNR 103/249 

  

Bruksendring Gnr/bnr 103/249 - Haugkollen 9 
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19/5057 20.11.2019 DS  636/19 R/TEK/AEMYH GNR 36/1 

  

Tilkobling til kommunalt avløp Gnr/bnr 36/1 - Åsaveien 809 

 

19/4750 21.11.2019 DS  638/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/1 

  

Fradeling/arealoverføring av eiendom Gnr/bnr 268/1 

 

19/4416 21.11.2019 DS  639/19 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 

 

19/5012 22.11.2019 DS  640/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 268/2 - Stigsrud 

 

19/5122 22.11.2019 DS  641/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/270 

  

Installering av trappeheis Gnr/bnr 87/270 - Linneaveien 7 

 

19/5243 25.11.2019 DS  642/19 R/TEK/AEMYH GNR 57/71 

  

Trappeheis Gnr/bnr 57/71 - Valhallveien 18 

 

19/2179 25.11.2019 DS  644/19 R/TEK/ANEWEB GNR 8/14 

Gunnar Kaspersen  

Dispensasjon fra markaloven - tilbygg Gnr/bnr 8/14 

 

19/3900 26.11.2019 DS  645/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/39 

Bjørg Marie Neste  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/39 

 

19/5272 26.11.2019 DS  646/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/21 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/21 - Rabbaveien 71 A 

 

19/3866 27.11.2019 DS  647/19 R/TEK/KRIGRO  

  

Tiltak på eiendom  

 

19/3590 28.11.2019 DS  648/19 R/TEK/ELILUN GNR 282/114 
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Oppføring av bolig Gnr/bnr 282/114 - Ringmoen 16 

 

19/5277 28.11.2019 DS  649/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/113 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/113 - Hov Alle 4 

 

 



       
       
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: 

  01.11.2019  2019/44459 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    19/1579-17 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Idunn Flood, 69 24 75 30. 
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Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring 
av garasje- gbnr. 3/78 - Bjerkelyveien 4 i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 28.08.2019.  
 

 
Sakens bakgrunn  
 
Saken gjelder søknad fra Jørgen Gaarud om dispensasjon fra arealformålet Landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF) for oppføring av garasje. Garasjen skal ha et bebygd areal (BYA) på 50 m², en 
gesimshøyde på 2,5 m og en mønehøyde på 4 m. Eksisterende garasje er revet og etter 
Fylkesmannen målinger har denne en BYA på mellom 35-40 m². 
 
Kommune godkjente søknaden administrativt i vedtak av 13.05.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av naboene Renata Kwiatkowska og Sylwester Kwiatkowski, eiere av gbnr. 
3/71, i brev datert 23.05.2019. Klagerne opplyser at de ikke er nabovarslet om 
dispensasjonssøknaden. De anfører samtidig at tiltaket er i strid med tillatt grad av utnytting. Videre 
opplyser klagerne at plantegningene ikke er riktige. De viser til at plantegningene viser at ny garasje 
skal plasseres 1 m fra nabobygg, men at tiltakshaver har støpt en platting 1 meter inn i eksisterende 
nabobygg. De er også usikre på om garasjen plasseres 1 m fra deres tomtegrense. Klagerne påstår 
også at tiltakshaver driver med næringsvirksomhet på sin eiendom og at dette er i strid med LNF-
formålet. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet vedtak i møte den 03.07.2019 i sak 54/19 om å 
utsette saken for befaring. Kommunen gjennomførte befaring 19.08.2019. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
19.08.2019 og oversendte saken til Fylkesmannen. 

Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har ført frem. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering om at tiltaket ikke er søknadspliktig jf. pbl. § 20-5 
bokstav a jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1 første ledd bokstav a.  
 
Når det gjelder klagernes anførsler om at tiltakshaver driver næringsvirksomhet på eiendommen i 
strid med LNF-formålet, viser vi til at det er kommunens ansvar å forfølge eventuelle ulovligheter 
etter pbl. § 32-1.  
 
1. Saksbehandling 

 
1.1. Nabovarsel  

 
Klagerne ble nabovarslet den 31.03.2019 om søknad om rivning og oppføring av garasje med en 
bredde på 6 m, en lengde på 13 m og en mønehøyde på enten 5 m eller 3 m. Klagerne har opplyst at 
det ble vedlagt to ulike tegninger. Det ble i nabovarselet krysset av for at tiltaket ikke var avhengig av 
dispensasjon. Etter mottatt nabomerknader, endret tiltakshaver tiltakets utforming for å imøtegå 
merknadene fra naboene. Garasjens plassering ble flyttet 1 meter fra nabogrensen, lengden ble 
redusert til 9,435 m, bredden til 5,3 m, mønehøyden til 4 meter og gesimshøyden til 2,5 m. 
Tiltakshaver søkte kommunen den 09.05.2019 om dispensasjon fra LNF-formålet. Klagerne mottok 
ikke nytt nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknaden, og har derfor ikke blitt varslet om 
dette. 
 
Om søknad om dispensasjon følger det av pbl. § 19-1 at: 
 

«[f]ør vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3». 
 
Av pbl. § 21-3 fremgår det at:  
 

«[f]ør søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har 
meddelt at de ikke har merknader til søknaden». 

 
SAK § 5-2 andre ledd utdyper hvilke krav som stilles til nabovarsling ved dispensasjonssøknad: 
 

«Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er 
behov for å dispensere fra.» 

 
Det kan synes som at kommunen i saksfremlegget til klagebehandlingen har lagt til grunn at det er 
en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke er nabovarslet på nytt, men at dette ikke har hatt betydning 
for resultatet. Kommunen skriver: 
 

«Rådmannen vurderer at naboenes adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at 
naboene har fått kopi av vedtak om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang».  
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Det er en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke har blitt varslet om dispensasjonssøknaden jf. pbl. §§ 
19-1 og 21-3. Vi har i likhet med kommunen kommet til at vedtaket er gyldig da det er grunn til å 
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold jf. fvl. § 41. Fylkesmannen 
vurderer at feilen er reparert ved at klagerne har kommet med nabomerknader og at tiltaket er 
endret og nedskalert i tråd med klagernes merknader. Videre har klagerne blitt informert om 
vedtaket og benyttet sin klageadgang. 
 

1.2. Om behovet for uttalelse fra regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt 

 
Av pbl. § 19-1 følger det at: 

 
«[r]egionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8». 

 
Kommunen har gitt dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanen. Regionale og statlige 
myndigheter er ikke gitt mulighet til å uttale seg før det er gitt dispensasjon. Kommunen har verken i 
vedtaket eller i saksfremlegget til klagebehandlingen tatt stilling til om regionale og statlige 
myndigheter sine saksområder «blir direkte berørt». Vi legger til grunn at kommunen har vurdert at 
de ikke blir berørt. Vi slutter oss til kommunens vurderinger. Vi har i vurderingen lagt vekt på at 
garasjen ligger i et boligfelt i LNF-området og at garasjen ikke skal plasseres rett ved dyrket mark. 
Det er derfor ikke en saksbehandlingsfeil at vedtaket ikke er forelagt regionale og statlige 
myndigheter. Vi anmoder likevel kommunen i fremtidige saker om å synliggjøre sine vurderinger av 
om regionale og statlige myndigheters saksområde blir berørt.  
 
2. Tiltakets forhold til plan  
 
Eiendommen er uregulert og ligger i et område som i kommuneplanen for 2019-2030, vedtatt 
31.01.2019, er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med underformålet areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. I slike områder er det forbud mot tiltak utover det som har direkte og nødvendig 
tilknytning til landbruksnæringen. Oppføring av garasje er i strid med arealformålet LNF. Tillatelse til 
å gjennomføre tiltaket forutsetter derfor at det gis dispensasjon fra LNF-formålet jf. pbl. § 19-2.  
 
Klagerne anfører at omsøkt tiltak også er i strid kommuneplanens tillatte utnyttelsesgrad, og at 
tiltakshaver også må søke om dispensasjon fra dette. Fylkesmannen viser, i likhet med kommunen i 
sitt saksfremlegg til klagebehandlingen av vedtaket, at det er retningslinjer til kommuneplanen § 10 
som omtaler tillatt utnyttelsesgrad. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, slik at tiltaket ikke er 
avhengig av dispensasjon fra utnyttelsesgrad. Det avgjørende for om dispensasjon kan innvilges er 
om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, uavhengig av retningslinjene i planen. Retningslinjene kan 
imidlertid tjene som uttrykk for kommunens praksis som kan tillegges en viss vekt i 
dispensasjonsvurderingen. 
 
3. Generelt om vilkårene for dispensasjon  
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pbl. § 19-2 er 
oppfylt. 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 
er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene. Miljøverndepartementet 
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uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242, at det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.  
 
Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en  
omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens 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.  Dispensasjoner 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 
enkeltdispensasjoner. 
 
4. Er vilkårene for dispensasjon oppfylt i denne saken  
 
Det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. For det første  
må hensynene bak LNF-formålet ikke bli vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

4.1. Blir hensynene bak kommuneplanens arealformål LNF vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon i denne saken?  

 
Hovedhensynet bak LNF-formålet i kommuneplanen er å ivareta natur-, frilufts-, og 
landbruksinteresser i området samt et sammenhengende landbruk- natur- og friluftsområdet. 
Området skal holdes mest mulig fri for bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke er tilknyttet 
landbruksvirksomhet eller allmenne friluftsinteresser. 
 
I likhet med kommunen finner vi ikke at hensynet til natur- og friluftsinteresser blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon i denne saken.  
 
Tiltakshaver har i dispensasjonssøknaden opplyst at tiltaket er en rehabilitering/oppbygning av ny 
garasje. Eksisterende garasje er nå revet. Ut fra kommunekartet kan det synes som at tidligere 
garasje/uthus lå rett ved nabogrensen og at den hadde en BYA på mellom 35 - 40 m². Tiltaket skal nå 
ligge 1 meter fra nabogrensen og har derfor en noe endret plassering. Videre har tiltaket en BYA på 
50 m² og er derfor noe større enn tidligere garasje/uthus. Det er uklart om tidligere garasje/uthus er 
lovlig oppført. Ut fra flyfoto kan det synes som at den tidligere garasjen/uthuset ble oppført en gang 
mellom 1947 og 1959. Uavhengig av dette, legger Fylkesmannen til grunn at tiltaket uansett vil 
medføre at ytterligere areal i LNF-området beslaglegges. Dette tilsidesetter hensynet til at område 
skal være mest mulig fri for bebyggelse. 
 
I likhet med kommunen, viser vi til at tiltaket skal bygges på en etablert boligeiendom med flere 
omkringliggende boliger. Videre skal garasjen ligge inne på tomten og den grenser derfor ikke 
direkte mot dyrket mark. Det hindrer derfor ikke et sammenhengende landbruksområde og det kan 
antas at tiltaket ikke kommer i direkte konflikt med landbruksinteresser. Dette taler for at hensynet 
bak arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Mange vil kunne anføre et ønske om å bygge ny garasje med et større areal. Fylkesmannen kan ikke 
se at det er spesielle forhold ved tomten som skiller seg fra andre eiendommer i planområdet. En 
dispensasjon vil kunne medføre en uthuling av hensynene bak arealformålet LNF og en bit for bit 
nedbygging av LNF-området. 
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Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen under noe tvil kommet til at hensynene bak LNF-
formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

4.2. Er fordelene ved dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Det er først og fremst fordeler knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn som kan begrunne en 
dispensasjon. Personlige fordeler for søker er også relevant, men har klart mindre vekt i en 
dispensasjonsvurdering. I forarbeidene til loven står det at det må foreligge klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette tilsier at det ikke er nok i seg selv at ulempene er 
små. Det må kunne vises til relevante fordeler som er klart større enn ulempene.  
 
I SOM 2014/334 var det spørsmål om å dispensere fra avstandskravet til nabogrense etter  
pbl. § 29-4. Fylkesmannen mener likevel at Sivilombudsmannens uttalelsen sier noe generelt om 
hvilke hensyn som er relevante i dispensasjonsvurderingen og hvordan de skal vektes:  
 

«Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med  
de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om  
en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende  
med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å  
ivareta, for eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk  
eller et uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet.»  

 
(…) «Gode og funksjonelle utearealer er areal- og ressursdisponeringshensyn nedfelt i plan og  
bygningsloven med forskrifter og tilhørende veiledere. Utvidelse av et uteoppholdsareal vil  
kunne gi økte kvaliteter i form av bedrede solforhold, topografi og muligheter for lek og  
opphold. Selv om et uteareal fra før har tilfredsstillende kvalitet, vil økt kvalitet likevel være  
en objektiv fordel for eiendommen.  

 
Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene, og i denne avveiningen vil det være  
aktuelt å se hen fordelens størrelse og betydning. At eiendommen fra før har tilfredsstillende  
uteareal kan etter en konkret vurdering gjøre at fordelen som oppnås er liten.» 

 
Om fordelene ved å gi dispensasjon skriver kommunen skriver i sitt vedtak av 13.05.2019: 
 

«Fordelene ved å gi dispensasjon er at søker får bygd en ny garasje. Dette vil sikre 
tilstrekkelig plass til parkering og eventuelt lagring, og vil kunne bidra til å gi tomta et 
ryddigere preg.» 

 
Å sikre plass til lagring og parkering er et areal- og ressursdisponeringshensyn som er med på å sikre 
gode bomiljøer. Dette kan derfor i utgangspunktet være en objektiv fordel for eiendommen.  
 
Av skråkartfoto av eiendommen fremgår det at det allerede er oppført en større garasje sørøst på 
eiendommen. Kommunen skriver i sin saksfremstilling til klagebehandling at kommunen ga i vedtak 
av 13.07.2009 dispensasjon fra arealformålet LNF for oppføring av en garasje med en BYA på ca. 90 
m². Det er også et mindre uthus plassert nordøst på tomten som tiltakshaver har opplyst skal bli 
stående. Fylkesmannen har beregnet at uthuset har en BYA på rund 21 m². Etter Fylkesmannens 
vurdering har eiendommen allerede tilstrekkelig plass til lagring og parkering. Det er en personlig 
fordel for tiltakshaver å få mer lagrings- og parkeringsplass, men dette vil som vist ovenfor ha 
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mindre vekt i vår vurdering. Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene 
som oppnås ved en dispensasjon er mindre. 
 
Som nevnt ovenfor vil en dispensasjon i denne saken kunne medføre uheldige presedensvirkninger 
og en bit for bit nedbygging av LNF-området.  
 
Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene ved dispensasjon for 
oppføring av garasje ikke er klart større enn ulempene. Vilkåret for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er 
ikke oppfylt. 
 
 

4.3.  Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har 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.  
 
Sakskostnader 
Fylkesmannen gjør 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. § 36. Kravet må sendes til 
Fylkesmannen innen 3 uker.  
 
 
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: 
Renata Teresa 
Kwiatkowska 

Bjerkelyveien 2 3512  

Jørgen Gaarud Bjerkelyveien 4 3512  
Sylwester Kwiatkowski Bjerkelyveien 2 3512  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/3898 23.09.2019 DS  530/19 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/9 - Østbyveien 48 

 

19/4217 14.10.2019 DS  576/19 R/TEK/ANEWEB GNR 318/132 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/132 - Sundgaten 2 

 

19/3985 21.10.2019 DS  588/19 R/TEK/OLEMOS GNR 300/100 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 300/100 - Stasfolehaugen 

 

19/4234 24.10.2019 DS  600/19 R/TEK/OLEMOS GNR 305/142 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 305/142 - Hedalsveien 105 

 

19/4876 01.11.2019 DS  612/19 R/TEK/HALA GNR 19/28 

  

Stikkledning Gnr/bnr 19/28 - Fuglesangveien 17 

 

19/4642 01.11.2019 DS  613/19 R/TEK/INGRIS GNR 262/77 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 262/77 - Kastveien 7 

 

19/4863 01.11.2019 DS  614/19 R/TEK/HALA GNR 37/206 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 37/206 - Dronning Åstas gate 2 

 

19/4712 01.11.2019 DS  615/19 R/TEK/BERLE GNR 317/286 

Didrik Bergman Hansen  

Tilbygg på eksisterende garasje Gnr/bnr 317/286 - Tordenskiolds gate 20 
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19/4732 04.11.2019 DS  616/19 R/TEK/BERLE GNR 263/41 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 263/41 - Parken 24 

 

19/4735 07.11.2019 DS  617/19 R/TEK/HALA GNR 274/434 

  

Garasjer og boder Gnr/bnr 274/434 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4580 07.11.2019 DS  618/19 R/TEK/AEMYH GNR 40/49 

  

Bruksendring Gnr/bnr 40/49 - Ringåsveien 28 

 

19/4867 08.11.2019 DS  619/19 R/TEK/BERLE GNR 77/2 

Bernt Gran  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 77/2 - Sandakerveien 422 

 

19/4994 08.11.2019 DS  620/19 R/TEK/HALA GNR 274/422 

  

Enebolig Gnr/bnr 274/422 - Søndre Kirkemoen 

 

19/4864 11.11.2019 DS  621/19 R/TEK/INGRIS GNR 14/9 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 14/9 - Stubdalsveien 273 

 

19/4884 11.11.2019 DS  622/19 R/TEK/AEMYH GNR 272/45 

Martin Glømmi  

Rive eksisterende driftsbygning og oppføring av ny driftsbygning Gnr/bnr 272/45 - 

Ådalsveien 80 

 

18/680 11.11.2019 DS  623/19 R/TEK/HALA GNR 38/201 38/221 

38/164 

  

Handelsbygg Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

19/4941 12.11.2019 DS  624/19 R/TEK/AEMYH GNR 51/31 

  

Lagerhall Gnr/bnr 51/31 - Follumveien 30 

 

19/4090 12.11.2019 DS  625/19 R/TEK/ANEWEB GNR 284/125 

Lasse Jensen  

Tillbygg Gnr/bnr 284/125 - Haugerudveien 6 
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19/4686 12.11.2019 DS  626/19 R/TEK/ANEWEB GNR 271/8 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 271/8 Nymobakken 

 

19/5079 13.11.2019 DS  627/19 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 92/17 - Hensmoveien 101 

 

19/1527 13.11.2019 DS  628/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/805 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 86/805 - Slettåkerveien 19-21-23 

 

19/763 13.11.2019 DS  629/19 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

Rune Myhre  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

19/4960 13.11.2019 DS  630/19 R/TEK/BERLE GNR 246/9 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 246/9 - Holleiaveien 309 

 

15/10104 13.11.2019 DS  631/19 R/TEK/KRIGRO GNR 244/47 

  

Forespørsel om tiltak Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

19/4934 13.11.2019 DS  632/19 R/TEK/KARGRA GNR 318/71, 318/74 

  

Fasadeskilt Gnr/bnr 318/71, 318/74 - Storgaten 11-13 

 

19/5055 13.11.2019 DS  633/19 R/TEK/AEMYH GNR 86/629 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 86/629 - Hengsleveien 143 

 

18/4638 13.11.2019 DS  634/19 R/TEK/KARGRA GNR 305/22 

  

Riving av bryggerhus/badstue Gnr/bnr 305/22 - Bautaveien 4 

 

19/5070 20.11.2019 DS  635/19 R/TEK/KARGRA GNR 103/249 

  

Bruksendring Gnr/bnr 103/249 - Haugkollen 9 
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19/5057 20.11.2019 DS  636/19 R/TEK/AEMYH GNR 36/1 

  

Tilkobling til kommunalt avløp Gnr/bnr 36/1 - Åsaveien 809 

 

19/4750 21.11.2019 DS  638/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/1 

  

Fradeling/arealoverføring av eiendom Gnr/bnr 268/1 

 

19/4416 21.11.2019 DS  639/19 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 

 

19/5012 22.11.2019 DS  640/19 R/TEK/OLAVA GNR 268/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 268/2 - Stigsrud 

 

19/5122 22.11.2019 DS  641/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/270 

  

Installering av trappeheis Gnr/bnr 87/270 - Linneaveien 7 

 

19/5243 25.11.2019 DS  642/19 R/TEK/AEMYH GNR 57/71 

  

Trappeheis Gnr/bnr 57/71 - Valhallveien 18 

 

19/2179 25.11.2019 DS  644/19 R/TEK/ANEWEB GNR 8/14 

Gunnar Kaspersen  

Dispensasjon fra markaloven - tilbygg Gnr/bnr 8/14 

 

19/3900 26.11.2019 DS  645/19 R/TEK/KRIGRO GNR 255/39 

Bjørg Marie Neste  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/39 

 

19/5272 26.11.2019 DS  646/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/21 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/21 - Rabbaveien 71 A 

 

19/3866 27.11.2019 DS  647/19 R/TEK/KRIGRO  

  

Tiltak på eiendom  

 

19/3590 28.11.2019 DS  648/19 R/TEK/ELILUN GNR 282/114 
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Oppføring av bolig Gnr/bnr 282/114 - Ringmoen 16 

 

19/5277 28.11.2019 DS  649/19 R/TEK/AEMYH GNR 87/113 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 87/113 - Hov Alle 4 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 09.12.2019 00:00:00-09.12.2019 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/1579-19 04.11.2019 R/TEK/ANEWEB GNR 3/78 

48855/19 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring av 

garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

 



       
       
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: 

  01.11.2019  2019/44459 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    19/1579-17 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Idunn Flood, 69 24 75 30. 
  
 
 
  

RINGERIKE KOMMUNERINGERIKE KOMMUNE 
Postboks 123 SentrumPostboks 123 Sentrum 
35023502 HØNEFOSSHØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring 
av garasje- gbnr. 3/78 - Bjerkelyveien 4 i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 28.08.2019.  
 

 
Sakens bakgrunn  
 
Saken gjelder søknad fra Jørgen Gaarud om dispensasjon fra arealformålet Landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF) for oppføring av garasje. Garasjen skal ha et bebygd areal (BYA) på 50 m², en 
gesimshøyde på 2,5 m og en mønehøyde på 4 m. Eksisterende garasje er revet og etter 
Fylkesmannen målinger har denne en BYA på mellom 35-40 m². 
 
Kommune godkjente søknaden administrativt i vedtak av 13.05.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av naboene Renata Kwiatkowska og Sylwester Kwiatkowski, eiere av gbnr. 
3/71, i brev datert 23.05.2019. Klagerne opplyser at de ikke er nabovarslet om 
dispensasjonssøknaden. De anfører samtidig at tiltaket er i strid med tillatt grad av utnytting. Videre 
opplyser klagerne at plantegningene ikke er riktige. De viser til at plantegningene viser at ny garasje 
skal plasseres 1 m fra nabobygg, men at tiltakshaver har støpt en platting 1 meter inn i eksisterende 
nabobygg. De er også usikre på om garasjen plasseres 1 m fra deres tomtegrense. Klagerne påstår 
også at tiltakshaver driver med næringsvirksomhet på sin eiendom og at dette er i strid med LNF-
formålet. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet vedtak i møte den 03.07.2019 i sak 54/19 om å 
utsette saken for befaring. Kommunen gjennomførte befaring 19.08.2019. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
19.08.2019 og oversendte saken til Fylkesmannen. 

Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har ført frem. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering om at tiltaket ikke er søknadspliktig jf. pbl. § 20-5 
bokstav a jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1 første ledd bokstav a.  
 
Når det gjelder klagernes anførsler om at tiltakshaver driver næringsvirksomhet på eiendommen i 
strid med LNF-formålet, viser vi til at det er kommunens ansvar å forfølge eventuelle ulovligheter 
etter pbl. § 32-1.  
 
1. Saksbehandling 

 
1.1. Nabovarsel  

 
Klagerne ble nabovarslet den 31.03.2019 om søknad om rivning og oppføring av garasje med en 
bredde på 6 m, en lengde på 13 m og en mønehøyde på enten 5 m eller 3 m. Klagerne har opplyst at 
det ble vedlagt to ulike tegninger. Det ble i nabovarselet krysset av for at tiltaket ikke var avhengig av 
dispensasjon. Etter mottatt nabomerknader, endret tiltakshaver tiltakets utforming for å imøtegå 
merknadene fra naboene. Garasjens plassering ble flyttet 1 meter fra nabogrensen, lengden ble 
redusert til 9,435 m, bredden til 5,3 m, mønehøyden til 4 meter og gesimshøyden til 2,5 m. 
Tiltakshaver søkte kommunen den 09.05.2019 om dispensasjon fra LNF-formålet. Klagerne mottok 
ikke nytt nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknaden, og har derfor ikke blitt varslet om 
dette. 
 
Om søknad om dispensasjon følger det av pbl. § 19-1 at: 
 

«[f]ør vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3». 
 
Av pbl. § 21-3 fremgår det at:  
 

«[f]ør søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har 
meddelt at de ikke har merknader til søknaden». 

 
SAK § 5-2 andre ledd utdyper hvilke krav som stilles til nabovarsling ved dispensasjonssøknad: 
 

«Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er 
behov for å dispensere fra.» 

 
Det kan synes som at kommunen i saksfremlegget til klagebehandlingen har lagt til grunn at det er 
en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke er nabovarslet på nytt, men at dette ikke har hatt betydning 
for resultatet. Kommunen skriver: 
 

«Rådmannen vurderer at naboenes adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at 
naboene har fått kopi av vedtak om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang».  
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Det er en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke har blitt varslet om dispensasjonssøknaden jf. pbl. §§ 
19-1 og 21-3. Vi har i likhet med kommunen kommet til at vedtaket er gyldig da det er grunn til å 
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold jf. fvl. § 41. Fylkesmannen 
vurderer at feilen er reparert ved at klagerne har kommet med nabomerknader og at tiltaket er 
endret og nedskalert i tråd med klagernes merknader. Videre har klagerne blitt informert om 
vedtaket og benyttet sin klageadgang. 
 

1.2. Om behovet for uttalelse fra regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt 

 
Av pbl. § 19-1 følger det at: 

 
«[r]egionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8». 

 
Kommunen har gitt dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanen. Regionale og statlige 
myndigheter er ikke gitt mulighet til å uttale seg før det er gitt dispensasjon. Kommunen har verken i 
vedtaket eller i saksfremlegget til klagebehandlingen tatt stilling til om regionale og statlige 
myndigheter sine saksområder «blir direkte berørt». Vi legger til grunn at kommunen har vurdert at 
de ikke blir berørt. Vi slutter oss til kommunens vurderinger. Vi har i vurderingen lagt vekt på at 
garasjen ligger i et boligfelt i LNF-området og at garasjen ikke skal plasseres rett ved dyrket mark. 
Det er derfor ikke en saksbehandlingsfeil at vedtaket ikke er forelagt regionale og statlige 
myndigheter. Vi anmoder likevel kommunen i fremtidige saker om å synliggjøre sine vurderinger av 
om regionale og statlige myndigheters saksområde blir berørt.  
 
2. Tiltakets forhold til plan  
 
Eiendommen er uregulert og ligger i et område som i kommuneplanen for 2019-2030, vedtatt 
31.01.2019, er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med underformålet areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. I slike områder er det forbud mot tiltak utover det som har direkte og nødvendig 
tilknytning til landbruksnæringen. Oppføring av garasje er i strid med arealformålet LNF. Tillatelse til 
å gjennomføre tiltaket forutsetter derfor at det gis dispensasjon fra LNF-formålet jf. pbl. § 19-2.  
 
Klagerne anfører at omsøkt tiltak også er i strid kommuneplanens tillatte utnyttelsesgrad, og at 
tiltakshaver også må søke om dispensasjon fra dette. Fylkesmannen viser, i likhet med kommunen i 
sitt saksfremlegg til klagebehandlingen av vedtaket, at det er retningslinjer til kommuneplanen § 10 
som omtaler tillatt utnyttelsesgrad. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, slik at tiltaket ikke er 
avhengig av dispensasjon fra utnyttelsesgrad. Det avgjørende for om dispensasjon kan innvilges er 
om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, uavhengig av retningslinjene i planen. Retningslinjene kan 
imidlertid tjene som uttrykk for kommunens praksis som kan tillegges en viss vekt i 
dispensasjonsvurderingen. 
 
3. Generelt om vilkårene for dispensasjon  
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pbl. § 19-2 er 
oppfylt. 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 
er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene. Miljøverndepartementet 
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uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242, at det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.  
 
Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en  
omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens 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.  Dispensasjoner 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 
enkeltdispensasjoner. 
 
4. Er vilkårene for dispensasjon oppfylt i denne saken  
 
Det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. For det første  
må hensynene bak LNF-formålet ikke bli vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

4.1. Blir hensynene bak kommuneplanens arealformål LNF vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon i denne saken?  

 
Hovedhensynet bak LNF-formålet i kommuneplanen er å ivareta natur-, frilufts-, og 
landbruksinteresser i området samt et sammenhengende landbruk- natur- og friluftsområdet. 
Området skal holdes mest mulig fri for bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke er tilknyttet 
landbruksvirksomhet eller allmenne friluftsinteresser. 
 
I likhet med kommunen finner vi ikke at hensynet til natur- og friluftsinteresser blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon i denne saken.  
 
Tiltakshaver har i dispensasjonssøknaden opplyst at tiltaket er en rehabilitering/oppbygning av ny 
garasje. Eksisterende garasje er nå revet. Ut fra kommunekartet kan det synes som at tidligere 
garasje/uthus lå rett ved nabogrensen og at den hadde en BYA på mellom 35 - 40 m². Tiltaket skal nå 
ligge 1 meter fra nabogrensen og har derfor en noe endret plassering. Videre har tiltaket en BYA på 
50 m² og er derfor noe større enn tidligere garasje/uthus. Det er uklart om tidligere garasje/uthus er 
lovlig oppført. Ut fra flyfoto kan det synes som at den tidligere garasjen/uthuset ble oppført en gang 
mellom 1947 og 1959. Uavhengig av dette, legger Fylkesmannen til grunn at tiltaket uansett vil 
medføre at ytterligere areal i LNF-området beslaglegges. Dette tilsidesetter hensynet til at område 
skal være mest mulig fri for bebyggelse. 
 
I likhet med kommunen, viser vi til at tiltaket skal bygges på en etablert boligeiendom med flere 
omkringliggende boliger. Videre skal garasjen ligge inne på tomten og den grenser derfor ikke 
direkte mot dyrket mark. Det hindrer derfor ikke et sammenhengende landbruksområde og det kan 
antas at tiltaket ikke kommer i direkte konflikt med landbruksinteresser. Dette taler for at hensynet 
bak arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Mange vil kunne anføre et ønske om å bygge ny garasje med et større areal. Fylkesmannen kan ikke 
se at det er spesielle forhold ved tomten som skiller seg fra andre eiendommer i planområdet. En 
dispensasjon vil kunne medføre en uthuling av hensynene bak arealformålet LNF og en bit for bit 
nedbygging av LNF-området. 
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Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen under noe tvil kommet til at hensynene bak LNF-
formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

4.2. Er fordelene ved dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Det er først og fremst fordeler knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn som kan begrunne en 
dispensasjon. Personlige fordeler for søker er også relevant, men har klart mindre vekt i en 
dispensasjonsvurdering. I forarbeidene til loven står det at det må foreligge klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette tilsier at det ikke er nok i seg selv at ulempene er 
små. Det må kunne vises til relevante fordeler som er klart større enn ulempene.  
 
I SOM 2014/334 var det spørsmål om å dispensere fra avstandskravet til nabogrense etter  
pbl. § 29-4. Fylkesmannen mener likevel at Sivilombudsmannens uttalelsen sier noe generelt om 
hvilke hensyn som er relevante i dispensasjonsvurderingen og hvordan de skal vektes:  
 

«Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med  
de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om  
en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende  
med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å  
ivareta, for eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk  
eller et uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet.»  

 
(…) «Gode og funksjonelle utearealer er areal- og ressursdisponeringshensyn nedfelt i plan og  
bygningsloven med forskrifter og tilhørende veiledere. Utvidelse av et uteoppholdsareal vil  
kunne gi økte kvaliteter i form av bedrede solforhold, topografi og muligheter for lek og  
opphold. Selv om et uteareal fra før har tilfredsstillende kvalitet, vil økt kvalitet likevel være  
en objektiv fordel for eiendommen.  

 
Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene, og i denne avveiningen vil det være  
aktuelt å se hen fordelens størrelse og betydning. At eiendommen fra før har tilfredsstillende  
uteareal kan etter en konkret vurdering gjøre at fordelen som oppnås er liten.» 

 
Om fordelene ved å gi dispensasjon skriver kommunen skriver i sitt vedtak av 13.05.2019: 
 

«Fordelene ved å gi dispensasjon er at søker får bygd en ny garasje. Dette vil sikre 
tilstrekkelig plass til parkering og eventuelt lagring, og vil kunne bidra til å gi tomta et 
ryddigere preg.» 

 
Å sikre plass til lagring og parkering er et areal- og ressursdisponeringshensyn som er med på å sikre 
gode bomiljøer. Dette kan derfor i utgangspunktet være en objektiv fordel for eiendommen.  
 
Av skråkartfoto av eiendommen fremgår det at det allerede er oppført en større garasje sørøst på 
eiendommen. Kommunen skriver i sin saksfremstilling til klagebehandling at kommunen ga i vedtak 
av 13.07.2009 dispensasjon fra arealformålet LNF for oppføring av en garasje med en BYA på ca. 90 
m². Det er også et mindre uthus plassert nordøst på tomten som tiltakshaver har opplyst skal bli 
stående. Fylkesmannen har beregnet at uthuset har en BYA på rund 21 m². Etter Fylkesmannens 
vurdering har eiendommen allerede tilstrekkelig plass til lagring og parkering. Det er en personlig 
fordel for tiltakshaver å få mer lagrings- og parkeringsplass, men dette vil som vist ovenfor ha 
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mindre vekt i vår vurdering. Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene 
som oppnås ved en dispensasjon er mindre. 
 
Som nevnt ovenfor vil en dispensasjon i denne saken kunne medføre uheldige presedensvirkninger 
og en bit for bit nedbygging av LNF-området.  
 
Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene ved dispensasjon for 
oppføring av garasje ikke er klart større enn ulempene. Vilkåret for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er 
ikke oppfylt. 
 
 

4.3.  Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har 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.  
 
Sakskostnader 
Fylkesmannen gjør 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. § 36. Kravet må sendes til 
Fylkesmannen innen 3 uker.  
 
 
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: 
Renata Teresa 
Kwiatkowska 

Bjerkelyveien 2 3512  

Jørgen Gaarud Bjerkelyveien 4 3512  
Sylwester Kwiatkowski Bjerkelyveien 2 3512  
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1859-10  Arkiv: GNR 12/38  

 

Sak: 75/19 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

A. Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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 
 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 12 Bnr: 38 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: 3512 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 24/7-2019 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

24. 07. 2019 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=57121 ...
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1 :1 00 Fasade Øst

BYA eks.:
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175.9 m2

.BYA
tilbygg:

m2

BM 2.etg.

140,5 m2

BYA tot.:

198,4 m2
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Revisjon nrTegningsnr.

A40-01
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Fasade Nord og Øst

Oato Sign Kont
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Lokalisering:

ProsjekteringsgruPPen
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O RB; Rådg. ing. Bygg
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A40-01
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Type tegning:

Fasade Nord og Øst
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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
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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.: 19/2246-21   Arkiv: GNR 52/59, 

52/60  

 

 

Dispensasjon for etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden 

Pukkverk 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 23-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. For døgnkontinuerlige perioder gjelder i tillegg til vilkårene ovenfor under 

punkt a, følgende vilkår: 

i. Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

ii. Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste 

døgnkontinuerlige periode kan iverksettes. 

iii. Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal aktiviteten begrenses til å 

produsere og transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates 

ingen transport inn til betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag 

og annen klargjøring av produksjonen skal så langt det lar seg gjøre skje 

innenfor normal driftstid. 

iv. Perioder med døgnkontinuerlig drift skal varsles berørte naboer i 

forkant. Varslingen skal gjennomføres på tidligst mulige tidspunkt, og 

senest 7 dager i forveien. Varslingen skal minimum inneholde: 

1. Henvisning til relevant regelverk 
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2. Arbeidets art 

3. Begrunnelse for at de støyene arbeidene er nødvendige 

4. Stipulert periode for støyende aktivitet 

5. Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider 

6. Ansvarlig kontaktperson, inkludert telefon og arbeidssted 

3. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 

 

  

Sammendrag 

Kommunen har mottatt en søknad om etablering av et semi-mobilt betongblandeverk i 

Vestsiden pukkverk. Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt høyde etter pbl. § 29-4 

og fra tillatt driftstid etter reguleringsplanen. Det er nabomerknader fra fem naboer i saken. 

Disse går særlig på at naboene ikke ønsker utvidet driftstid på anlegget, at de er bekymret for 

økt støy, støv og trafikksikkerheten på Fv. 172 (Vestre Ådal). Rådmannen anbefaler at 

dispensasjonssøknadene innvilges på nærmere vilkår. 

  

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om tillatelse til etablering av betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Tiltaket 

krever to dispensasjoner, fra maksimalt tillatt byggehøyde etter pbl. §§ 29-4 og 30-4, og fra 

tillatt driftstid etter reguleringsbestemmelsene 5.6 punkt 6. 

 

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med søknaden. Her plasseres tiltaket i kategorien 

«industri uten impulslyd». 

 

Reguleringsplanen sier ikke noe om tillatte høyder på bygningene, og det er dermed plan- og 

bygningsloven som gjelder. Her fremgår det at maksimalt tillatt høyde er gesimshøyde 8 meter 

og mønehøyde 9 meter, med mindre annet har hjemmel i plan, jf. pbl. § 29-4. Det er søkt om 

dispensasjon for å etablere betongblandeverk med maksimal høyde på 16 meter. Se vedlagte 

tegning. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at betongblandeverket vil få en høyde 

som er litt over halvparten av høyden på eksisterende bygg og anlegg i pukkverksområdet, og 

vil være av langt mindre skala. Søker viser også til at det er utført en synlighetsvurdering som 

viser at anlegget i hovedsak blir synlig fra pukkverksområdet. 

 

Reguleringsplanen for området sier følgende om driftstider: 

«Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl.16.00. Lørdager 

fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates 

drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 

07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på høytids- og 

helgedager.»  

 

Det er søkt om dispensasjon for følgende driftstider: 

- Mandag-fredag: 06.00-18.00 hele året 

- Inntil 4 perioder pr. år med døgnkontinuerlig drift. Søker skriver at naboer skal varsles i 

forkant av perioder med døgnkontinuerlig drift, og setter opp minimumskrav til hva 

varslingen skal inneholde. 

 

Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at oppstart en time tidligere på hverdager er 

nødvendig for å kunne ha ferdigprodusert betong klar til levering på byggeplass tidlig på en 



- 

vanlig arbeidsdag. De døgnkontinuerlige periodene vil bli styrt av betongbehovet ved bygging 

av større konstruksjoner. 

 

Generelt for begge dispensasjonene skriver søker at fordelene ved tiltaket er knyttet til å kunne 

samlokalisere et betongblandeverk med et pukkverk, da dette vil medføre reduserte 

transportbehov, og dermed reduserte utslipp til luft. Søker skriver også at det er få andre 

brukerinteresser eller brukshensyn i pukkverket, at det er relativt lang avstand til boliger, 

fritidsboliger eller øvrig bebyggelse, og at det ikke er særskilte natur-, kulturminne- eller 

friluftsinteresser i nærområdet. I tillegg peker søker på at lokaliseringen er gunstig med tanke 

på den korte avstanden til E16. 

 

Før det ble sendt inn søknad om dispensasjon og byggetillatelse, ga kommunen også beskjed 

om at dersom betongblandeverket i stor grad baserte seg på innkjørte masser, kunne det kreve 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene punkt 5.6 nummer 7, som åpner for videreforedling 

av produkter fra pukkverket. Basert på søkers beskrivelse av produksjonen, hvor det i 

hovedsak benyttes produkter fra anlegget, vurderer kommunen at det ikke er nødvendig med 

dispensasjon fra dette punktet i reguleringsplanen. 

 

Nabomerknad fra Helge Kihle 

Merknaden går i hovedsak på at Fv. 172 ikke kan belastet med mer trafikk av hensyn til 

trafikksikkerheten, og at det ikke bør tillates drift etter kl. 17 fredag til mandag morgen. Nabo 

viser også til at det er betongfabrikk på Hen i dag, der det ikke er nødvendig å belaste eller 

krysse offentlige veier. 

 

Nabomerknad fra Marthe Kihle og Jørgen Bergsund 

Merknaden går i hovedsak på bekymringer knyttet til økte støy- og støvplager. Videre skriver 

naboene at de mener at det ikke bør tillates drift utover hva reguleringsplanen åpner for, da 

dette er uakseptabelt for bebyggelsen rundt. Naboene mener også at det ikke er behov for 

etablering av et betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk. Betongverkets høyde vil gjøre det 

synlig for bebyggelsen rundt, og gi fri bane for støy/lydbølger som forplanter seg i selve siloen. 

Videre skriver naboene at det ikke er tatt hensyn til at skogen rundt skal kunne tynnes og/eller 

avvikles på sikt. Naboene mener også at krysset mot E16 allerede er sterkt nok belastet, og at 

det ikke er tilstrekkelig sikkerhet langs Fv. 172 (Vestre Ådal). Naboene er også bekymret for 

at tiltaket vil føre til redusert livskvalitet for beboerne rundt, og stiller spørsmål ved om tiltaket 

faller innenfor eksisterende reguleringsplan. 

 

Nabomerknad fra Johan Aasen 

Nabomerknaden går i hovedsak på bekymring knyttet til trafikksituasjonen på Fv. 172. Naboen 

mener at det ikke kan tillates etablering av virksomheter som øker trafikkmengden før 

trafikksikkerheten er bedret, og at søknaden må sees i sammenheng med planene for etablering 

av massedeponi og trafikken til Kilemoen industriområde. Naboen viser også til at de mener at 

rutinene for støvhåndtering er for dårlige, og at dette påvirker veien og områdene rundt. 

Naboen er også bekymret for støy fra anlegget, og viser særlig til lydbasert ryggevarsling, støy 

fra kompressorutstyr og støy fra tungtrafikken. Naboen mener også at uttransport fra anlegget 

må begrenses til oppstart kl. 0700. 

 

Nabomerknad fra Asle Oppen 

Etablering av betongblandeverk er en relevant og naturlig videreutvikling av eksisterende 

næringsvirksomhet på Vestsiden. Oppen skriver blant annet at etableringen er i tråd med 
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gjeldende reguleringsplan, med unntak av at det må søkes dispensasjon fra bestemmelsen om 

driftstider. Betongblandeverk er videreforedling av pukkverksprodukter. 

Reguleringsbestemmelsene tillater «nødvendige bygninger og anlegg» for pukkverksdrift og 

videreforedling, og da bygningene er nødvendige, har høyden hjemmel i plan, og det er ikke 

nødvendig med dispensasjon fra høydebestemmelsene i pbl. § 29-4. Det er ikke hjemmel for å 

kreve dispensasjon fra høydebestemmelsen. Oppen er positiv til etablering av 

betongblandeverk. 

 

Nabomerknad fra Olav Aasen og Liv Marie Langlien 

Det bør stilles krav til utbedring av trafikksikkerheten på Fv. 172 før det gis tillatelse til tiltak 

som øker trafikken på fylkesvegen. Det bør ikke gis dispensasjon fra tillatte driftstider i 

reguleringsbestemmelsene. For naboene er det viktig å slippe støy og trafikk på natt/kveldstid, 

helger og helligdager, og de frykter at det kan være vanskelig å skille mellom 

betongproduksjon og ordinær pukkverksdrift. Støy- og støvproblematikken er økende med økt 

trafikk, og naboene er usikre på hvor godt dette blir håndtert i praksis. 

 

Søkers kommentarer til merknadene 

Søker kommenterer at støyvurderingen viser at tiltaket medfører støy som med god margin er 

innenfor gjeldende retningslinjer. Søker tar naboenes synspunkter når det gjelder driftstider til 

orientering. Det vises til at betydelige infrastrukturprosjekter i ringeriksregionen og økt 

utbyggingsbehov på Ringerike, gjør at det er et behov for betongblandeverk. Når det gjelder 

drift av skogen, viser søker til at det er regulert et skjermingsbelte rundt uttaksområdet ved 

Vestsiden pukkverk, hvor det ikke er tillatt med flatehogst. 

 

Når det gjelder trafikk, skriver søker at den aktuelle strekningen på Fv. 172 har en 

trafikkmengde på 1000 kjøretøy, og en andel på 6 % tunge kjøretøy. Betongblandeverket vil 

medføre en trafikkøkning på 34 ÅDT, noe som tilsvarer den generelle trafikkøkningen i en 

periode på 2-3 år, og søker mener derfor at dette må kunne betegnes som en marginal økning. 

Det er 3 politirapporterte trafikkulykker på den aktuelle strekningen. For to av ulykkene har 

det vært dyr innblandet, den tredje var utforkjøring med enslig kjøretøy. To av ulykkene har 

skjedd på helg. Søker mener derfor at strekningen ikke kan anses for å være spesielt utsatt for 

ulykker. 

 

Strekningen er ikke tilrettelagt for myke trafikanter, men søker viser til at det finnes alternativ 

rute til sentrum via Kilealleen, og viser til vedlagte skisse. Videre viser søker til at selve driften 

av et betongblandeverk, som er det som medfører økt trafikk, er i tråd med reguleringsplanen.  

 

Søker skriver videre at det per i dag er etablert rutiner for feiing og renhold av fylkesvegen ved 

avkjørselen til pukkverket. Sement vil blåses på normal dagtid, tilslagssiloene fylles opp på 

slutten av arbeidsdagen for å unngå fylling på kvelden dersom det er aktivitet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Pukkverket er omfattet av reguleringsplan nr. 308 Vestsiden pukkverk, vedtatt 15.12.2005. 

 

Rådmannen viser særlig til følgende reguleringsbestemmelser: 

Punkt 5.6 nummer 6: «Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 

til kl.16.00. Lørdager fra kl 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I 

sommerhalvåret tillates drift fra kl. 07.00 til kl 21.00, mandag til fredag. Sprengning tillates 
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mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget 

på høytids- og helgedager.» 

 

Punkt 5.6 nummer 7: «Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige 

bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det 

forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres. Byggegrense er 15 meter målt fra 

midtlinje Fv 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører, og senest to år 

etter siste uttak av masser fant sted.» 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon. Plan- og bygningsloven § 19-2 regulerer vilkårene for 

dispensasjon. Det er to vilkår som må være oppfylt for at kommunen kan innvilge en 

dispensasjonssøknad. For det første må ikke «hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, 

eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, bli vesentlig tilsidesatt». For det andre må 

«fordelene ved å gi dispensasjon være klar større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Dersom begge disse vilkårene er oppfylt, kan det etter kommunens skjønn gis dispensasjon fra 

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er ingen tidligere behandlinger og vedtak i denne saken. 

 

Økonomiske forhold 

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

tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært sendt på høring til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Statens Vegvesen og til 

Kommuneoverlegen. Fylkesmannen i Oslo og Viken har i tillegg vurdert behovet for 

utslippstillatelse. 

 

Statens Vegvesen 

Vegvesenet forutsetter at timetrafikken ikke skal øke utover det som er tidligere tillatt, og at 

reguleringsbestemmelsene vedrørende maksimalt årlig uttak overholdes. Vegvesenet vil ikke 

motsette seg dispensasjon dersom dette innarbeides som vilkår i vedtaket. 

 

Kommuneoverlegen 

Kommuneoverlegen forutsetter at avdrift av støv til boligområder og nærliggende friområder 

blir holdt på et så lavt nivå som mulig, jf. forskrift om miljørettet helsevern §§ 9b og 10a. 

Beregnede støynivåer ligger godt under retningslinjene for behandling av støy i 

arealplanlegging, men siden disse ikke er juridisk bindende, anbefaler kommuneoverlegen at 

det settes støygrenser i vedtaket. I tillegg bør det settes grenser for innendørs støynivå. 

Kommuneoverlegen anbefaler at det settes grenser for maksimal lenge på perioder med 

døgnkontinuerlig drift, og for minste lengde på perioder mellom hver periode med 

døgnkontinuerlig drift. I tillegg anbefales det at det settes vilkår for hvilken type støy som 

kan/ikke kan tillates på kveld, natt og helgedager, vilkår om krav om bruk av støysvakt utstyr, 

krav om støydempende tiltak og krav om internkontrollsystem. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 



- 

Fylkesmannen skriver at i den grad det er relevant for tiltakene, må det redegjøres for hvordan 

naturmangfoldloven §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp i saken. Fylkesmannen har ingen spesielle 

merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale miljøinteresser. Videre mener fylkesmannen 

at det er positivt å styre et betongblandeverk til et område som er avklart og regulert til 

industri, og med kort vei til hovedveinettet. Håndtering av overvann og avrenning fra 

virksomheten må sikres slik at tiltaket ikke fører til forurensning til omgivelsene og vassdrag i 

området.  

 

Søkers kommentar til uttalelsene 

Søker skriver at det er uproblematisk at grenseverdiene for utendørs- og innendørs støy i 

gjeldende normer og retningslinjer innarbeides i selve vedtaket. Søker mener det vil være 

vanskelig å forhåndsbestemme eventuelle perioder med døgnkontinuerlig drift. Søker mener 

også at det er uproblematisk med vilkår om å begrense støvavdrift til boligområder og 

nærliggende friområder, og skriver videre at de allerede har et internkontrollsystem som 

tilfredsstiller krav blant annet i forskrift om miljørettet helsevern. 

Når det gjelder trafikk, viser søker til at etablering av betongblandeverk er omfattet av 

gjeldende reguleringsplan. 

Søker viser til at tiltakshavers vurdering er at hensynene bak naturmangfoldsloven §§ 8-12 er 

ivaretatt. Produksjonsvann og overvann vil håndteres i et lukket behandlingsanlegg med 

nullutslipp til ytre miljø. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – godkjenne utvidet ordinær driftstid, men avslå dispensasjon for 

døgnkontinuerlige driftsperioder 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for utvidelse av ordinær driftstid innvilges på følgende 

vilkår, jf. pbl. § 19-2  

a. For ordinær drift av betongblandeverket fra 06.00-18.00: 

i. Det skal ikke slippes ut mer støv og støy fra anlegget enn det som er 

nødvendig for driften. 

ii. Betongblandeverkets bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og 

utenfor vinduer til rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende 

boliger skal ikke overskride følgende grenser: 

1. Utendørs støynivå: Lden 52 dBA 

2. Utendørs støynivå i nattperioden kl. 06-07: Lnatt: 42 dBA 

iii. Tiltakshaver skal sikre at krav til innendørs gjennomsnittlig støynivå i 

oppholdsrom og soverom i de nærmeste boligene ikke overskrider 

Lp,A,24h 30 dB. For nattperioden (kl. 06-07) skal støy i soverom ikke 

overskride Lp,AF,max 45 dB. 

b. Det gis ikke dispensasjon for perioder med døgnkontinuerlig drift. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Alternativ 3 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjon om utvidede 

driftstider 
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1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges, jf. 

pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Viderebehandling delegeres rådmannen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder en avveiing av næringsinteresser og nabointeresser, og kan være av prinsipiell 

betydning for sammenlignbare saker hvor det søkes om dispensasjon fra regulerte driftstider. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, og dispensasjon bør bare gis 

i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. § 29-4, jf. pbl. § 30-4 

Etter pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 er konstruksjoner over 9 meter bare tillatt dersom de har hjemmel i 

plan. Det er anledning til å søke dispensasjon fra denne høydebegrensningen. I denne saken er 

det søkt om dispensasjon for et betongblandeverk med høyde på inntil 16 meter. 

 

En av naboene har anført at han ikke mener det er nødvendig med dispensasjon fra 

høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, da planen åpner for «nødvendige bygninger og 

anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter.» Naboen argumenterer 

derfor med at planen oppstiller en høydebegrensning gjennom at det bare er tillatt med 

«nødvendige» bygninger. Tiltakshaver ber også om at kommunen vil gjøre en ekstra vurdering 

av forholdet til pbl. § 29-4 om høyder, knyttet til en konkret fortolkning av gjeldende 

reguleringsbestemmelser. 

 

Formålet med høydebestemmelsen i plan- og bygningsloven, er at vurderingen av særlig høye 

bygninger skal skje i reguleringsplanarbeidet, og ikke i den enkelte byggesak. Rådmannen har 

gått gjennom tilgjengelige dokumenter fra reguleringsplanprosessen, men har ikke funnet noen 

dokumentasjon på at høyden på bygninger og anlegg har vært vurdert i planprosessen. 

Rådmannen mener derfor at ordet «nødvendige» må tolkes ut fra hva som vil være den mest 

nærliggende forståelsen av ordet. Ut fra bestemmelsen, forstår rådmannen «nødvendige» som 
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en henvisning til bruken av bygninger og anlegg innenfor planområdet. Bestemmelsen må 

derfor leses som en begrensning i hvilke typer bygninger og anlegg som kan settes opp 

innenfor planområdet, og ikke som en regulering av høyden på disse bygningene og 

konstruksjonene. Da planen ikke inneholder en regulering av høyden på bygninger og anlegg 

innenfor planområdet, gjelder høydebegrensningene i pbl. § 29-4. Tiltaket er derfor avhengig 

av dispensasjon fra denne bestemmelsen. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak høydebestemmelsen i pbl. er å sikre at vurderingen av særlig høye bygninger 

skjer i reguleringsplanprosessen, og ikke i den enkelte byggesak. Det er også viktig å sikre at 

bygninger ikke får en for dominerende plassering i terrenget, og at nye bygg blir tilpasset 

omgivelsene. 

 

I dette tilfellet vil betongblandeverket være klart mindre enn eksisterende bygg og anlegg i 

området. Søknaden er også vedlagt en synlighetsberegning som viser at betongblandeverket i 

liten grad vil være synlig for omkringliggende bebyggelse. Pukkverket ligger også i et 

spredtbebygd område, med lite annen bebyggelse rundt, noe som gjør at området tåler høyere 

bygg. Det er også relativt vanlig med høye bygg i tilknytning til industrivirksomhet. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak høydebestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Rådmannen kan ikke se noen klare ulemper ved å gi dispensasjon fra høydebestemmelsen i pbl. 

§ 29-4. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det kan etableres et betongblandeverk for videreforedling 

av pukk på eiendommen. Eksisterende bebyggelse i pukkverket er høyere enn 

betongblandeverket, og det vil derfor ikke få en spesielt fremtredende plassering. 

Betongblandeverket vil også bidra til næringsutvikling i pukkverket, noe rådmannen vurderer 

som et svært positivt moment.  

 

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

samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler HMA å innvilge 

dispensasjon fra pbl. § 29-4. 

 

Dispensasjon fra tillatte driftstider i reguleringsplanbestemmelsene punkt 5.6 nummer 6 
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Etter reguleringsplanen skal drift av anlegget normalt foregå mandag til fredag fra 07.00-16.00. 

I sommerhalvåret tillates det drift fra 07.00-21.00. 

Det er søkt om dispensasjon for normal drift av anlegget fra 06.00-18.00, med mulighet til 

inntil 4 døgnkontinuerlige perioder per år. Periodene vil foregå døgnkontinuerlig 7 dager i uka. 

Søker skriver at berørte naboer skal varsles om perioder med døgnkontinuerlig drift i forkant, 

og setter opp minimumskrav til innholdet i varselet. 

 

Kommunen har bedt søker om å si noe nærmere om begrensningene for perioder med 

døgnkontinuerlig drift. Søker ga følgende forslag til begrensninger: 

- Maksimal lengde på hver døgnkontinuerlige periode er 30 døgn. 

- Det skal være minimum 30 døgn ordinær drift før neste døgnkontinuerlige periode kan 

iverksettes. 

- Utenfor normal driftstid 06.00-18.00 skal tillatt aktivitet begrenses til å produsere og 

transportere ut maksimalt 4 billass betong. Det tillates ingen transport inn til 

betongblandeverket. Påfylling av siloer for tilslag og annen klargjøring av produksjonen 

skal så langt det lar seg gjøre skje innenfor normal driftstid. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne gi en dispensasjon, er at hensynene bak bestemmelsen det søkes 

om dispensasjon fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene i lovens formålsbestemmelse, pbl. § 1-1, ikke vil bli 

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak bestemmelsen om tillatt driftstid er å begrense ulempene omkringliggende 

eiendommer får som følge av driften av pukkverket. Dette dreier seg blant annet om ulemper 

knyttet til støy og støv fra anlegget. 

 

I dette tilfellet viser støyrapporten at støyen fra anlegget vil bli relativt langt under gjeldende 

retningslinjer i veilederen for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Ingen av 

boligene blir ifølge beregningene liggende i gul eller rød støysone. Rådmannen viser også til at 

søkers forslag til begrensninger i hvilken aktivitet som kan foregå på natt i perioder med 

døgnkontinuerlig drift, vil bidra til å begrense støyen fra produksjonen. Tillatte driftstider i 

reguleringsplanen er satt med utgangspunkt i primærdriften av anlegget som pukkverk, og det 

er ikke tatt en spesifikk vurdering av driftstider for videreforedling til betong i 

reguleringsplanen. 

 

Når det gjelder ulemper knyttet til støv, viser rådmannen til at det vil være mindre avgjørende 

når på døgnet anlegget støver. Tiltakshaver har også rutiner for støvhåndtering som skal 

minimere støvbelastningen fra betongblandeverket. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om driftstid ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne gi dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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Ulempene ved å gi dispensasjon til utvidede driftstider for betongblandeverket er at det vil 

medføre støy, støv og trafikk fra anlegget i en lengre tidsperiode enn i dag. Disse ulempene 

pekes også på av flere av naboene i deres nabomerknader. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det legger til rette for en fornuftig drift av 

betongblandeverket. For å kunne ha ferdigprodusert betong klar for levering på byggeplass 

tidlig på en vanlig arbeidsdag, er betongblandeverket avhengig av å starte produksjonen 06.00. 

Døgnkontinuerlig drift vil være aktuelt i perioder med store samferdselsprosjekter, f.eks. ved 

bygging av Ringeriksbanen/E16. Rådmannen ser det som positivt for dispensasjonen at driften 

kan gjennomføres på en hensiktsmessig måte, som sikrer best mulig samordning mot riktig 

leveringstidspunkt av ferdig betong til byggeplass. Plasseringen av betongblandeverket på 

området for pukkverket bidrar også til å redusere transportbehovet i forbindelse med 

produksjonen. I trafikkberegningen legger søker til grunn at det vil være 6 ansatte på anlegget, 

og rådmannen ser arbeidsplassene som et positivt moment ved søknaden. 

 

Videre viser rådmannen til at selve betongblandeverket er tillatt å etablere uten dispensasjoner. 

Det betyr at trafikkmengden, støv- og støyproduksjonen som anlegget medfører, er i tråd med 

plan. Det er dermed bare for driften i den perioden det trengs dispensasjon fra driftstidene at 

disse forholdene er relevante for dispensasjonsvurderingen. 

 

Når det gjelder støv, viser rådmannen til søkers informasjon om at anlegget vil medføre en 

marginal økning i forhold til primærdriften av pukkverket. Anlegget har også rutiner for å 

minimere støvbelastningen. Rådmannens vurdering er at det er den totale støvmengden fra 

anlegget som er den mest aktuelle ulempen, og at det har mindre betydning når på døgnet det 

støver fra anlegget. Siden støvproduksjonen fra anlegget som sådan er i tråd med 

reguleringsplanen, finner rådmannen at tidspunktet for når det vil støve fra anlegget ikke vil 

være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Rådmannen mener at det samme vil gjelde når det kommer til den økte trafikken fra anlegget. 

Selve trafikkmengden vil være i tråd med plan så lenge det skjer innenfor de regulerte 

driftstidene. Det betyr at ved å gi dispensasjon for utvidede driftstider av anlegget vil trafikken 

kunne fordele seg utover et større tidsrom. Dersom all produksjon av betong skulle foregått 

innenfor regulerte driftstider, ville dette ført til en større økning i timestrafikken på fylkesvegen 

enn ved at trafikken fordeles utover en lengre periode. Rådmannen vurderer dermed at 

trafikken ikke vil være en særlig ulempe med dispensasjonen. 

 

Støy fra anlegget vil gjennom dispensasjon bli mer langvarig. Rådmannen presiserer at i 

perioden det er søkt om dispensasjon for, vil det ikke være annen drift i anlegget, og støyen vil 

da utelukkende komme fra betongblandeverket. Støyberegningene viser at støybelastningen på 

natt for omkringliggende boliger vil ligge på mellom Lnatt 25,0-32,1 dBA. Rådmannen viser til 

at beregningene tilsier støynivå på natt langt under retningslinjene som setter Lnatt 45 dBA som 

grense for gul støysone. I tillegg presiserer rådmannen at det etter annet regelverk, som 

forskrift for miljørettet helsevern, er krav til internkontrollsystemer som dokumenterer forhold 

knyttet til en rekke forhold, blant annet støy. 

 

Rådmannen viser også til sitt forslag til vedtak, hvor det er satt nærmere vilkår for 

dispensasjonen. Dette er for å redusere og kontrollere de negative følgene av dispensasjonen. 

 



- 

Rådmannen vurderer at fordelene knyttet til hensiktsmessig plassering og driftsform på 

anlegget, samt knyttet til nye arbeidsplasser samlet sett vil være klart større enn ulempene 

knyttet til trafikk, støv og støy. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter fra nabomerknadene er tatt med som en del av 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon til tiltaket som 

beskrevet av søker, er oppfylt, og anbefaler hovedutvalget at dispensasjonen innvilges på 

nærmere vilkår. 

 

Rådmannens forslag til støygrenser i vilkårene er satt etter gjeldende retningslinjer for støy i 

NS 8171:2012 og T-1442/2016. For utendørs støy er det foreslått en skjerping av støykravet 

på 3 dB på bakgrunn av at det er flere støykilder i området. Dette i tråd med prinsippet i T-

1442/2016 punkt 3.2.3. 
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Tilbakemelding på søknad om utslippstillatelse for etablering av 
betongblandeverk på Vestsiden pukkverk i Ringerike kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken viser til mottatt henvendelse fra Norbetong AS datert 16.05.2019, der 
dere spør om veiledning rundt søknadsprosessen til etablering av betongblandeverk på Vestsiden 
pukkverk (gbnr 52/59 og 52/60) i Ringerike kommune. Vi viser også til deres søknad etter 
forurensningsloven datert 17.06.2019 samt ettersendt tilleggsinformasjon datert 27.06.2019.  
 
Tiltaksbeskrivelse  
Norbetong AS planlegger å etablere permanent betongverk på Vestsiden pukkverk. Gjennomsnittlig 
produksjonsmengde er opplyst til å være 20.000 m3/år. Tiltaket vil medføre en støy- og 
støvbelastning, men det oppgis at støybidraget fra betongverket vil være minimal i forhold til 
primæraktiviteten på området som er pukkverket. Hovedstøykildene fra betongverket vil være fra 
hjullaster og betongtransport. Vedlagt støyberegning i søknaden viser at det er mulig å etablere 
betongverket uten å overstige grenseverdiene for støy for støyfølsom bebyggelse, også når man 
legger til støybelastningen fra eksisterende pukkverk og veitrafikk.  
 
Når det gjelder støv vil det bli installert systemer som hindrer overblåsing av sementsiloer, og 
dermed hindre flukt av sementstøv. Det vil tas i bruk vanning og kosting for å begrense spredning av 
støv. Virksomheten innehar et lukket vannbehandlingsanlegg bestående av 3 separate 
sedimenteringsbassenger. Anlegget er planlagt utformet slik at det vil tilfredsstille miljøstandarden 
til Norsk fabrikkbetongforening og vil ikke ha utslipp av vann til ytre miljø. Det vil tas prøver av 
sedimentert slam for innhold av tungmetaller.  
 
Avfall som oppstår fra betongproduksjonen vil være slam og restbetong. Disse planlegger 
virksomheten å levere til Hensmoen grusuttak hvor de kan benyttes til istandsetting av området. På 
grunn av avstand til vannforekomst, grunnforhold, bruk av lukket vannbehandlingsanlegg og lokalt 
overvannsanlegg, vurderer virksomheten at det er svært liten risiko for forurensning til vann ved 
ordinær drift. 
 
 
Fylkesmannens vurdering av tiltaket  
Betongproduksjon 
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Fylkesmannen vurderer på grunnlag av tiltaksbeskrivelsen at omsøkt tiltak ikke vil kreve særskilt 
tillatelse etter forurensningsloven ettersom det ikke medfører nevneverdig fare for forurensning, jf. 
forurensningsloven § 8, 3. ledd. Vi forutsetter at tiltaket gjennomføres i det omfang, og med de 
avbøtende tiltak som er beskrevet i redegjørelsen. 
 
Fylkesmannen vil allikevel minne om at det ikke er tillatt å gjøre eller sette i verk tiltak som kan 
medføre fare for forurensing uten at det foreligger en tillatelse etter forurensingsloven. Det legges til 
grunn at forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 gjelder fullt ut. Virksomhetens egen 
kontroll og overvåkning skal derfor være innrettet for å underbygge at betongblandeverket ikke 
medfører skade eller ulempe på miljøet.  
 
Vi henviser til vedlagte faktaark M-600|2016 «Miljøkrav for betongvirksomheter» og M-14/2013 
«Disponering av betong- og teglavfall» for informasjon. 
 
Ved en eventuell økning eller endring i betongproduksjon kan det bli nødvendig med en ny 
vurdering etter forurensningsloven, og det må sendes inn en melding om endringene til 
Fylkesmannen. 
 
Bruk av næringsavfall til terrengregulering 
Det oppgis i søknaden at slam og restbetong fra betongproduksjonen planlegges levert til 
Hensmoen grusuttak hvor de kan benyttes til istandsetting av området. Det følger av 
forurensningsloven § 32 første ledd at næringsavfall i utgangspunktet skal bringes 
til lovlig avfallsanlegg. Bestemmelsen åpner imidlertid også for at avfall kan "gjenvinnes eller 
brukes på annen måte". Med alternativet "brukes på annen måte" menes bruk der avfallet tjener 
et nyttig formål ved å erstatte anvendelsen av andre materialer som ellers ville blitt benyttet. 
Dette innebærer at betongavfall kan erstatte pukk eller lignende i forbindelse med bygge- og 
anleggstiltak. En forutsetning når næringsavfall skal «brukes på annen måte» enn å gå til lovlig 
avfallsanlegg, er at det går til nyttig bruk. For å tilfredsstille dette kriteriet må behovet for masser 
være tilstede uavhengig av tilgangen på masser, i tillegg til at massene må være egnet for 
formålet. For å vite at bruken ikke forurenser må man blant annet ha kunnskaper om betongens 
kjemiske sammensetning. 
 
Når avfallsprodusenter leverer avfall til aktører som ønsker å nyttiggjøre avfallet uten å være 
lovlige avfallsanlegg, har de et selvstendig ansvar for å påse at avfallet ikke disponeres på en 
måte som bryter med krav gitt i eller i medhold av forurensningsloven. Dersom virksomheten 
ønsker å levere næringsavfall til et anlegg uten tillatelse etter forurensningsregelverket, må det 
både kunne dokumenteres at tiltaket innebærer en nyttiggjøring, og at det ikke medfører fare for 
forurensning eller forsøpling. Når avfallsprodusenter leverer avfall til et lovlig avfallsanlegg, for 
eksempel et deponi med tillatelse etter forurensningsloven, skjer dette derimot med befriende 
virkning. 
 
Dersom Norbetong AS ønsker å levere næringsavfall til annet enn lovlig avfallsanlegg etter 
forurensningsloven, må det dokumenteres at tiltaket innebærer en nyttiggjøring. Dersom en 
miljørisikovurdering viser at nyttiggjøringen medfører fare for forurensing eller kan virke 
skjemmende kreves det en tillatelse etter forurensningsloven. Fylkesmannen kan ikke på bakgrunn 
av innsendt dokumentasjon se at det er foretatt en miljørisikovurdering knyttet til bruken av avfallet 
til terrengregulering. Fylkesmannen presiserer videre at nyttiggjøring av betongslam som inneholder 
armeringsfiber ikke er akseptabelt dersom det foregår på en måte slik at fibrene spres til ytre miljø. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen tar henvendelsen til etterretning og forutsetter at blandeverket driftes etter krav i 
forurensningsloven, i tråd med reguleringsbestemmelsene etter plan- og bygningsloven og for øvrig 
som beskrevet i søknaden. Ettersom omsøkt tiltak ikke vil medføre nevneverdig forurensning, vil det 
ikke kreve en tillatelse etter forurensningsloven § 11.  Fylkesmannen har ikke tatt stilling til om 
planlagt bruk av slam og restbetong er å anse som nyttiggjøring. Norbetong AS står ansvarlig for å 
håndtere avfall fra virksomheten i henhold til forurensningslovens bestemmelser. 
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OPPSU M M ERI NG OG VU RDERI N G AV N ABOM ERKN ADER OG
HØRI N GSU TTALELSER TI L DI SPENSASJON SSØKN AD

Saksnummer 19/2246

Semi m obilt betongblandeverk –
gnr.52, bnr.59 og 60, Vestsiden Pukkverk

Liste over uttalelser og merknader

Nr . Navn Dato

Offentlige myndighe ter
1 Ringerike kommune, kommuneoverlegen 23 .0 8 .19
2 Statens vegvesen 29 .0 8 .19
3 Fylkesmannen i Oslo og Viken 12 .0 9 .19

Private naboer
4 Helge Kihle 08 .0 7 .19
5 Jørgen Bergsund 0 8 .0 7 .19
6 Johan Aasen 0 9 .0 7 .19
7 Asle Oppen 11 .0 7 .19
8 Olav Aasen 31. 08.19

Oppsummering av uttalelser Tiltakshavers kommentar Rådmannens
kommentar

Offentlige myndigheter:

1. Kommuneoverlegen , 23 .0 8 .19 :

Beregnede støynivåer ligger godt under
grenseverdier for utendørs støy i
støyretningslinjen. Det anbefales å fastsette
støygrenser for både utendørs og innendørs
støy, i henhold til gjeldende retningslinjer og
normer, i vedtaket.

Det anbefales å fastsette grenser for
maksimal lengde på perioder med
døgnkontinuerlig drift, samt minste lengde
på mellomperioder, i
dispensasj onsvedtaket. For periodene med
døgnkontinuerlig drift må det også
spesifiseres type støy som ikke kan tillates
på kveld, natt og helgedager, samt krav til

Det er uproblematisk at
grenseverdiene for utendørs - og
innendørs støy i gjeldende normer og
retningslinjer eventuelt innarbeides i
selve vedtaket.

Det vil i praksis være vanskelig å
forhånds - bestemme eventuelle
perioder med døgnkontinuerlig drift.
Pr d . d . er det ingen prosjekter som vil
kreve døgnkontinuerlig drift .

Sannsynlig drift på natt vil kunne skje
dersom Ringeriksbanen/E16
igangsettes i 2021/2022 .
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bruk av støysvakt utstyr og støydempende
tiltak.

Det anbefales å sette krav om at avdrift av
støv ti l boligområder og nærliggende
friområder blir holdt på et så lavt nivå som
mulig.

Det anbefales å sette krav om at
tiltakshaver har et internkontrollsystem som
dokumenterer hvordan det arbeides for å
etterleve folkehelselovens bestemmelser
om miljø og hel se.

Vilkår om å begrense støvavdrift til
boligområder og nærliggende
friområder er uproblematisk.

Tiltakshaver har allerede et
internkontrollsystem som
tilfredsstiller krav blant annet i
forskrift om miljørettet helsevern.

2. Statens vegvesen , 29 .0 8 .19:

For vegvesenet er det viktig å unngå økt
trafikk i krysset fv.2872 x E16 før dette er
utbedret til p lanskilt kryss. Forlenget daglig
driftstid vil kunne gi økt totaltrafi kk i
døgnet, samtidig som det vil kunne spre
trafikken over flere timer og dermed ikke gi
økt timetrafikk.

Vegvesenet forutsetter at timetrafikken ikke
vil økes utover det som tidligere er tillatt.
Det forutsettes at tillatelse til
betongblandeverk ikke f ører til økning i
regulert, årlig masseuttak på 200.000 m3

fast fjell pr år.

Vegvesenet vil ikke motsette seg
dispensasjon dersom over nevnte
forutsetninger innarbeides som vilkår i
ved taket.

Tiltakshavers utgangspunkt er at
etablering av betongblandev erk er
omfattet av gjeldende
reguleringsplan jf.
reguleringsbestemmelse pkt.5.6,
underpunkt 7. Mertrafikken som
betongblandeverket generer innenfor
de i reguler ingsplanen gitte
åpn ing s tider er derfor allerede tillatt .

I søknadsbrevet av 26.09.19 er
trafikkmengden detaljert beregnet.
Som det framgår av ber egningene er
det i all hovedsak
produksjonsmengden som er
bestemmende for trafikkmengden, og
ikke driftstidene. Et vilkår om uendret
timetrafikk, slik vegvesenet
forutsetter, vil derfor være
akseptabelt. Det er fra tiltakshavers
side lagt til grunn at
beto ngproduksjonen vil skje innenfor
regulert ramme for årlig
uttaksmengde.

3. Fylkesmannen , 12 .0 9 .19 :

Det vises til at vilkårene for å innvilge
dispensasjon i plan - og bygningslovens
kap.1 9 må være oppfylt.

I den grad det er relevant må det gjøres
rede for hvordan de miljørettslige
prinsippene for offentlig beslutningstaking i
§§ 8 - 12 i naturmangfoldloven er fulgt opp.

Det er utarbeidet støyanalyse som
dokumenterer at det ikke er noen
stø yfølsomme bruksformål i nærheten av
anlegget hvor grenseverdiene for s tøy blir
overskredet som følge av virksomheten. Det
er kort vei til hovedveinettet (E16) , og

Vilkårene for å innvilge dispensasjon i
plan - og bygningslovens § 19 - 2 er
grundig drøftet i søknadsbrevet av
26.06.19. Tiltakshaver mener
vilkår ene er oppfylt.

Betongblandeverket vil bli lokalisert
med sentral beliggenhet i et
eksisterende pukkverks - og
industriområde. Relevante miljøtema
er avrenning til grunn / vassdrag,
støy , støv og synlighet. Dette er det
gjort rede for i søknadsbrevet. Ette r
tiltakshavers vurdering er hensynene
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boligområder eller andre støyfølsomme
bruksformål blir ikke berørt på strekningen.

Håndterin g av overvann og avrenning må
sikres slik at tiltaket ikke medfører
fo rurensning til omgivelser og vassdrag.

Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle
natur - , landskaps - eller friluftsinteresser
som blir direkte berørt og har ingen
spesielle merknader ut fr a nasjonale eller
regionalt viktige miljøinteresser. Det er
positivt å styre etablering av et
betongblandeverk til et regulert
industriområde med kort avstand til
hovedveinettet.

bak naturmangfoldlovens §§ 8 - 12
ivaretatt. Tiltakshaver har ikke
innvendinger til at disse vurderingene
eventuelt knyttes mer direkte til
ordlyden i §§ 8 - 12 i den kommunale
saksbehandlingen .

Håndtering av produksjons vann og
overvann er gjort grundig rede for i
søknadsbrevet av 26.06.19. Det vil bli
etablert et lukket behandlingsanlegg
for produksjonsvann med null - utslipp
til ytre miljø. Overvann fra
produksjonsarealet for betong vil gå
til eksisterende, lukket samlegr øft,
slik overvannet gjør med dagens
produksjon på arealet (pukkverk).

Naboer :

4. Helge Kihle , 0 8 .0 7 .19 :

Fv.2 8 7 2 (Vestre Ådal) kan av hensyn til
trafikksikkerhet ikke belastes med mer
trafikk. Det stilles spørsmål ved hvorfor
vegvesenet ikke har fått na bovarsel.

Betongverket må holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket.

Det er etablert betongfabrikk på Hen, der
det ikke er nødvendig å belaste eller krysse
offentlige veier.

Når det gjelder trafikksikkerhet vises
det til vå r kommentar til innspill nr. 6
(fra Johan Aasen).

Vegvesenet er varslet som berørt
offentlig myndighet, jf. høringsbrev
fra Ringerike kommune 04.07.19.
Tiltakshaver har besørget varsling av
private naboer, Ringerike kommune
har besørget høring til berørte,
offentlige instanser.

Synspunktet om driftstider tas til
orientering. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Ringeriksregionen står foran
gjennom føring av betydelige
infrastrukturprosjekt i mange år
framover. Prosje ktene vil gi bedre
kommunikasjon til Osloregionen og
føre til økte utbyggingsbehov på
Ringerike. Det vil være behov for flere
betongverk som kan sikre framtidige
utbyggingsbehov.

5. Jør gen Bergsund , 08 .0 7 .19:

På grunn av ferietid bes det om mulighet for
å fremme supplerende merknader innen
01.08.19.

Bergsund har bekymringer knyttet til støy,

Bergsund er pr. telefon 06.08.19
informert om at ko mmunen har
sendt saken på høring med uttalefrist
31.august.
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støv, driftstid, plassering og
massebehandling, synlighet, infrastruktur,
trafikksikkerhet, samt oppvekst - og
nærmiljø (livskvalitet).

Den største bekymringen er knyt tet til støy.
Det oppleves allerede en del støy fra dagens
pukkverk.

Betongverket må holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket.

Det stilles spørsmål ved gru nnlaget for å
etablere betongverket .

Siloene på 16 meter vil bli synli ge for
omgivelsene. Det er ikke tatt høyde for at
omkringliggende skog skal kunne drives på
ordinær måte.

Fv.2 8 7 2 (Vestre Ådal) og Follumkrysset kan
av hensyn til trafikksikkerhet ikke belastes
med mer trafikk. Fylkesvegen er allerede
sterkt belastet med trafikk og deler av
fylkesvegstrekningen brukes som skolevei.
Det stilles spørsmål ved hvorfor vegvesenet
ikke har fått nabovarsel.

Støyvurde ringen vedlagt søknaden
viser at omsøkte tiltak medfører støy
som med god margin er innenfor
gjeldende grenseverdier.

Synspunktet om driftstider tas til
orientering. Tiltakshavers argum enter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Når det gje lder det samfunnsmessige
grunnlaget for å etablere
betongverket, vises det til
kommentar til innspill nr.4 (fra Helge
Kilhle).

I gjeldende reguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk (2005) e r det
regulert et skjermingsbelte rundt
uttaksområdet. I skjermingsbel tet er
flatehogst ikke tillatt, og
skjermingsbeltet skal skjøttes slik at
vegetasjonen gir best mulig skjerming
mot innsyn. Syd for området der
betongblandeverket er søkt etablert
er bre dden på det regulerte
skjermingsbeltet størrelsesorden 50
meter. Med b akgrunn i dette
fastholdes tiltakshavers vurdering om
at det er synlighet med vegetasjon og
bebyggelse som gir mest realistiske
situasjon (jf. søknadsbrevet).

Når det gjelder trafikksik kerhet vises
det til vår kommentar av innspill nr.6
(fra Johan Aasen). Varsling av
vegvesenet er gjort rede for i
kommentaren til innspill nr.4 (fra
Helge Kihle).

6. Johan Aasen , 09 .0 7 .19:

Fv.2872 (Vestre Ådal) kan av hensyn til
trafikksikkerhet ikke bel astes med mer
trafikk før det er etablert gangvei og lavere
fartsgrens e. Myke trafikanter ferdes langs
fylkesvegen på strekningen fra undergang
ved E16 til Vestsiden Pukkverk . På grunn av
veibredde, stigning, autovern og andel
tungtrafikk er trafikksituasj onen pr. i dag
ikke sikker.

Det er i dag et problem at massetransport en
ut av pukkverket drar med seg steinmelstøv
ut på fylkesvegen når det regner. En økning i
trafikkmengde vil forverre situasjonen, og
det kan være fare for at det også kommer

På strekningen fra kryss med Fv.2870
(Kilealleen) og sørover til undergang
under E16 har Vestre Ådal i dag en
trafikkmengde på 1000 kjøretøy, og
en andel på 6 % tunge kjøretøy
(Nasjonal vegdatabank, lagt til grunn
for støyutre dning vedlagt søknaden).
Hverken trafikkmengde eller
tungtrafikkandel kan betegnes som
spesielt høy. Betongblandeverket
medfører en trafikkøkning på 34 ÅDT.
Dette tilsvarer den genere lle
trafikkøkningen i en periode på 2 - 3 år
(se framskrivning av trafik ktall i
vedlagte støyutredning) , og må derfor
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sementstøv ut på veien. Det må etableres
bedre rutiner for renhold av fylkesvege n.

Lydbasert ryggevarsling på anleggsmaskiner
har vært opplevd som et problem, spesielt
på kvelds - og nattestid, og bør ikke tillates.

Støy fra kompressorutstyr på bulkbiler,
spesielt i form av overtrykkutblåsinger og
tømming av lufttanker, kan bli et pr oblem.
Det bør reguleres når på døgnet denne type
leveringer kan skje.

Bruk av vibrator for å løsne masser i
matekasser medfører støy. Det bør vurderes
om det er nødvendig å bruke vibra tor, og
om matekassene i så tilfelle må isoleres
ekstra.

Når det gjel der oppstart om morgenen må
betongverket holde seg innenfor de
driftstider som allerede gjelder for
pukkverket (kl.07.00).

Med tanke på perioder med
døgnkontinuerlig drift, må silokapasi teten
dimensjoneres slik at det er tilstrekkelig å
transportere inn ti lslag og sement på dagtid.

kunne betegnes som en marginal
økning.

På den samme strekningen er det 3
politirapporterte trafikkulykker
( www.vegkart.no ). Samtlige av
ulykkene har medført lettere
person skade. For to av lykkene har
det vært dyr innblandet, den tredje
ulykken er utforkjøring med enslig
kjøretøy. To av ulykkene har skjedd
på helg. Med bakgrunn i dette kan
strekningen ikke anses for å være
spesielt utsatt for ulykker.

Hverken undergangen un der E16 eller
den aktuelle strekningen av Vestre
Ådal er tilrettelagt eller egnet for
myke trafikanter. Det sokner svært få
boliger til strekningen, som eller s
tjener som atkomst til
nær ingsområder og forbindelse til
nedre del av Ådalen, vest for Begna.
Det finnes alternativ rute til sentrum
via Kilealleen, som også blir benyttet
som skoleveg av boligene i
nærområdet. Se skisse bakerst i
dokumentet. På bakgrunn av dette
mener tiltakshaver det ikke er riktig
at den aktuelle strekningen er mye
benyttet av myke trafikanter, samt
benyttet som skoleveg.

Vi minner for øvrig om at den
ber egnede økningen på 34 ÅDT blir
ge nerert av virksomhet som allerede
er tillatt i he nho ld til
reguleringsbestemmelsene . Det er
kun den andelen av de 34 ÅDT som
kan tilskrives økte åpningstider som
teoretisk sett er en følge av at det
innvilges dispensasjon. I praksis vil
den omsøkte end ringen i åpnin gstider
ikke medføre økt trafikk, da de t er
produksjonsvolumet og ikke
driftstidene som er bestemme nde for
trafikkmengden. Jf. vår kommentar til
vegvesenets uttalelse.

Det er pr. i dag etablert rutiner for
feiing og renhold av fylkesvegen ved
avkjørselen til pukkverket . Dette fordi
massetransporten ut fra pu kkverket
kontinuerlig medfører tilgrising av
fylkesvegen . Graden av til grising
varierer med blant annet værforhold,
og rutinene for renhold er tilpasset
dette. Betongverket medfører en
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marginal trafikkøkning og marginalt
økt tilgrising av fylkesvegen.
Økni ngen er fullt ut håndterbar
innenfor gjeldende rutiner.

Lydbasert rygg evarsling,
kompressorutstyr på bulkbiler og
bruk av vibrator i matekasser er kilder
til lyd som kan virke forstyrrende
spesielt på natt. Kompressorer på
bulkbiler vil sjeldent være spes ielt
støyende. Li k eledes vibrator i
matekasser som i de fleste tilfeller
ikke er nødvendig. Dessuten er
vibratorene montert i
tilslagscontainer som er isolert og
støydempet. Ryggesignal på biler vil
kunne være det mest forstyrrende,
men av veldig kortvarig natur.

Synspunktet om driftstider tas til
orienter ing. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden.

Fabrikken har kapasitet til ca . 200
tonn med tilslag på silo, og 240 tonn
med sement. Sement vil blåses på
normal dagtid. Tilslagssiloene fylles
opp på slutten av arbeidsdagen for å
unngå fylling på kveld dersom det er
aktivitet.

7. Asle Oppen , 11 .07 .19:

Etablering av betongblandeverk er en
relevant og naturlig videreutvikling av
eksisterende næringsvirksomhet på
Vestsiden, s om utnytter synergieffekte ne av
at gjensidig avhengige virksomheter
samlokaliseres. Med tanke på støy og
miljøhensyn er det lite aktuelt å etablere slik
virksomhet andre steder.

Etableringen er i tråd med gjeldende
reguleringsplan, med unntak av at det må
søkes om dispensasjon fra bestemmelsen
om driftstider. Det er ikke rettslig grunnlag
for de to andre dispensasjonsforholdene.
Betongblandeverk må klart kunne anses
som videreforedling av pukkverksprodukter,
i samsvar med reguleringsbestemmelsene.
Reguleri ngsbestemmelse pkt. 5.6.7 tillater
«nødvendige bygninger og anlegg» for
pukkverksdrift og videreforedling , og
omsøkte bygninger er innenfor hva som

Innspillet tas til orientering. Det
framgår av kommunens høringsbrev
av 04.07.19 at kommunen vil gjøre en
ny vurdering av om det må
dispenseres fra bestemmelsen om
videreforedling. Tiltaksh aver antar
kommunen også vil gjøre en ekstra
vurdering av forholdet til plan - og
bygningslovens § 29 - 4 om høy der,
knyttet til en konkret fortolkning av
gjeldende reguleringsbestemmelser.
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normalt må regnes for nødvendig for denne
typen anlegg . Det foreligger dermed
hjemmel i plan, og det er ikke grunnlag for å
kreve disp ensasjon fra pbl`s § 29 - 4 første
ledd . Å kreve dispensasjonsbehandling uten
hjemmel medfører en uhjemlet og
rettsstridig innskrenking av
reguleringsplanen.

Oppen har både nabointeresse og
partsinteresse som grunneier i pukkverket ,
og stiller seg positiv t il etablering av
betongblandeverk.

8. Olav Aasen, 31.08.19:

Tiltaket vil føre til økt trafikk på Fv.2872
(Vestre Ådal), som allerede er sterkt
belastet med tungtrafikk og er l ite trygg for
gående og sykl ende. Kapasiteten i krysset
mellom fylkesveien og E16 er sprengt. Det
bør vurderes om det skal stilles krav om at
tiltakshaver må bidra til utbedring av
krysset.

Det stilles spørsmål ved om vegvesenet er
informert.

Av hensyn t il støy og trafikk kveld, na tt og
helg bør det ikke gis dispensasjon for
endrede åpningstider. Det fryktes at en slik
dispensasjon vil føre til endrede driftstider
også for pukkverksdriften.

Det stilles spørsmål ved om
støvreduserende tiltak fungerer i pr aksis.
Støvbelastningen for nærområdet er særlig
synlig vinterstid.

Når det gjelder trafikksikkerhet vises
det til vår kommentar til innspill nr.6
(fra Johan Aasen).

Varsling av vegvesenet er gjort rede
for i kommentaren til innspill nr.4 (fra
Helge Kihle).

Synspunktet om drif tstider tas til
orientering. Tiltakshavers argumenter
for utvidet driftstid er gjort rede for i
søknaden. Vi mener antagelsen om at
utvidede driftstider vil føre til
endrede driftstider også for
pukkverksdriften er ubegrunnet.
Dis pensasjonen er kun knyttet t il drift
av betongblandeverket og vil ikke
medføre endrede driftstider for
pukkverksdriften.

Det vises til vår vurdering av støv i
søknadsbrevet av 26.06.19.
Betongverket vil medføre en
støvbelastning som er marginal i
forhold til primærdriften av
pukkverket. Tiltakshaver opplever at
stø vreduserende tiltak virker o g er
effektive.
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FN Ø/ph,
25.09.19

Kilealleen er aktuell
skoleveg fram til Veien
barneskole og
Veienmarka
Ungdomsskole. Det er
ca. 3,5 km fr a
Kilebakken til Veien
skole.



Jørgen Bergsund 8.juli 2019
Kile Gård , 3516 Hønefoss
Telefon: 92427533 / 95741516
E-post: bergsund@mac.com

Feste Nordøst AS v/ Petter Hermansen
Norbetong v/ Oddbjørn Erlien
Ringerike kommune v/ Kristina Grønlund

Merknader vedr. Søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk v/ Vestsiden
Pukkverk.

Som nærmeste nabo, Kile Gård (gnr.51bnr.1), har vi mottatt varsel om etablering av semi - mobilt
betongblandeverk hos Vestsiden Pukkverk m/ Norbetong som tiltakshaver v/ Oddbjørn Erlien.
Vi ber med dette om en utsatt frist med å komme med innspill.
Dette gjøres på grunnlag av at vi er på ferie t.o.m 21.juli. Har også hatt kontakt med tiltakshaver
Norbetong V/ Erlien som be nner seg på ferie i Spania. Han kunne ikke svare utfyllende på
spørsmål før etter ferien.

Vi ber derfor om muligheten til å komme med mer utfyllende merknader innen 1.august 2019.

Vil i denne omgang komme med følgende merknader / innspill til søknaden utarbeidet av Feste
Nordøst as.

Naturlig nok dukker det opp en del bekymringer vedr. søknaden om etableringen av et
betongverk. Dette bunner spesielt i nærheten til det området som er foreslått i søknaden.
Dårlig erfaring med dagens virksomhet (Vestsiden Pukkverk), det er støyplager, og støvplager
allerede fra dagens drift. For oss er dette pt. innenfor et akseptabelt nivå, men for andre beboere i
Kilealleen er plagene allerede for store.
En etablering av et betongblandeverk på foreslått område vil øke belastningen betraktelig for
tilstøtende naboer/ bebyggelse.
Det vil føre til en vesentlig økning av støy/støv-plager, og vi er bekymret for fremtidige bo - /
leveforhold her, og i nærmiljøet.

Konkrete bekymringer / utfordringer :

• Støy
• Støv
• Å pningstid / arbeidstid
• Plassering av betongverk / behandling av masser
• Høyde på betongverk / synlighet
• Krysset v/ E16 – infrastruktur
• Skolevei og oppvekstmiljø
• Boforhold og livskvalitet

Støy / støv
Dette er nok vår største bekymring, da vi pt. allerede opplever en del støy fra dagens anlegg som
ligger ca. 1km i luft linje fra gården. Støvet har stort sett ”lagt seg” før det når ned hit, men ikke
lyden. Derimot er det et betydelig støvproblem oppe på Kilebakken og beboelsen der.

Å pningstid / arbeidstid vil være meget viktige forhold for oss som nærmeste nabo. Dette er direkte
knyttet til de andre nevnte punktene, og bør ikke gå utover normal arbeidstid. (kl.07 - 16 (13)
stengt søndag) At det her søkes om dispensasjon for å gå utover åpningstidene gitt i reg.plan nr.



308 for «Vestsiden Pukkverk» (VP) er ikke akseptabelt for bebyggelsen rundt, og bør derfor ikke
innvilges.

Tiltaket er i søknaden knyttet direkte opp mot bygging av Randselva bru, på parsellen Eggemoen
- Olimb, ny E1 6. Den kontrakten har nå gått til en annen leverandør, og grunnlaget for etablering
av nytt betongverk er vesentlig svekket. Ringerike kommune (RK) bør derfor se nærmere på
behovet for en slik etablering, og alle dispensasjonforhold fra eksisterende reguleringsplan for
VP / nr.308 bør ikke innvilges uten grundigere vurderinger av RK.

Synlighet/ plassering
Betongverkets høyde på 1 6-meteren vil gjøre tiltaket synlig for omgivelsene rundt.
Det vil ruve over eksisterende vegetasjon i nærområdet. Høyden vil i tillegg gi fri bane for støy /
lydbølger som forplanter seg i selve siloen.
Det er i beregningene ikke tatt høyde for at skogen rundt skal kunne tynnes og/eller avvikles på
sikt. Skogen skal kunne drives på en forsvarlig, og bærekraftig måte etter gjeldende
skogbruksplan. Den foreslåtte plasseringen av betongverket vil hindre nettopp dette.

Krysset v/E1 6, skolevei.
Et allerede sterkt belastet kryss. Etter innføringen av ”full stopp” opplever man stadig kødannelser
og farlige situasjoner. Veien er allerede nok belastet med eksisterende industri på Nedre Kilemoen
+ Vestsiden Pukkverk. I tillegg er fv172 eneste innfartsvei til Vestre Å dal, samt avkjørsel til
Begnamoen, Hofsfoss og Follum.
Deler av denne strekningen er også i bruk som skolevei for ere av barna som bor i området. En
allerede livsfarlig veistrekning som kommunen mener skal fungere som skolevei for våre barn. Økt
tungtransport vil selvsagt utgjøre en større risiko for barn, og voksne, som ferdes langs
veistrekningen.
Påpeker at Statens Vegvesen ikke har blitt varslet i denne sammenheng, og stiller spørsmål om
hvorfor ikke en nabovarsel er sendt ut til alle berørte parter. Ber om at dette blir gjort.

Oppvekstmiljø/ boforhold
En naturlig bekymring for oss som bor så tett på er tap av livskvalitet. En rekke forhold her kan
påvirke det i større eller mindre grad.
Det bor ere barn på Kile - gårdene, Follum, og i nærmiljøet forøvrig.

Reguleringsbestemmelser.
Stiller spørsmål om tiltaket faller innenfor eksisterende reguleringsplan for VP/ nr.308., og ber om
at RK kommune ser nærmere på dette og gir en utdypende tilbakemelding.

Mvh
Marthe Kihle og Jørgen Bergsund
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Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for etablering av et semi-mobilt betongblandeverk ved 
Vestsiden Pukkverk 

Ringerike kommune har i brev av 4. juli 2019 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk for oppføring av et semi-mobilt betongblandeverk. 
 
Beklageligvis er oversendelsen journalført feil i vårt sakssystem og vi har derfor ikke fått svart innen 
fristen. 
 
Det går frem av oversendelsen at det blant annet er behov for dispensasjon fra planens krav til 
driftstid, byggehøyder og til bestemmelsen om at bygninger må være knyttet til drift av uttaket og 
framtidig videreforedling av produkter. 
 
Vi viser til at kommunen bare kan 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.  
 
I den grad det er relevant for tiltakene må det også redegjøres for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i 
denne saken. 
 
Som det går frem av oversendelsen omfattes området av reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk 
som ble vedtatt i 2005. Totalt regulert uttaksområde er på om lag 900 daa, og totalt uttaksvolum er 
anslått til 29 mill m3. Årlig uttaksvolum er begrenset til 200 000 m3 med fast fjell. 
 
Det er utarbeidet støyanalyse for betongblandeverket som dokumenterer at det ikke er noen 
støyfølsomme bruksformål i nærheten til anlegget hvor grenseverdiene for støy blir overskredet 
som følge av virksomheten. Videre er det kort vei til hovedveinett. Det er ca. 2 km til E16 og veien 
frem til motorveien berører ikke noen boligområder langs strekningen eller andre støyfølsomme 
bruksformål. 
 



  Side: 2/2 

 
Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte 
berørt av tiltaket og har følgelig ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale 
miljøinteresser. Vi mener det er positivt å styre et slikt betongblandeverk til et område som er 
avklart og regulert til industriområde med kort vei til hovedveinettet. 
 
Håndtering av overvann og avrenning fra virksomheten må sikres slik at tiltaket ikke medfører til 
forurenset avrenning til omgivelsene og spesielt vassdrag i området. Tiltaket er avhengig av 
utslippstillatelse etter forurensningslovverket. Vi har mottatt søknad på dette som er til behandling 
hos oss. Håndtering av overvann og avrenning fra virksomheten vil være en viktig del av denne 
behandlingen.  
 
Utover dette har vi ingen spesielle merknader til saken. Vi har tillit til at kommunen vurderer alle 
relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier og lokale interesser i tilstrekkelig grad blir 
ivaretatt.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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M ERKNADER TIL NABOVARSEL DATERT 27. JUNI 2019

VEDR . SØKN AD OM ETABLERIN G AV SEMI - M OBI LT BETON GBLAN DEVERK

1. INNLEDNING

Tiltaket bidrar til en økning i antall arbeidsplasser i regionen. Dette er en svært relevant og naturlig
videreutvikling av eksisterende næring/industri på Vestsiden og som supplerer denne godt. Det er
lite hensiktsmessig å etablere slik virksomhet andre s teder enn i selve pukkverket med tanke på
miljø, støy og de positive effektene og synergiene som oppstår når disse gjensidig avhengige
virksomhetene samlokaliseres slik også gjeldende reguleringsplan nettopp er utformet for å tillate.

Som grunneier av gnr 52 bnr 59 og 60 stiller jeg meg positiv til tiltaket om etablering av
betongblandeverk.

Etablering av virksomheten er i tråd med gjeldende reguleringsplan, og betongblandeverket er
dermed i utgangspunktet en kurant sak som kan vedtas av administrasjonen etter delegert
myndighet.

Med dette som utgangspunkt ser vi at det er omsøkt tre dispensasjoner:

a) D en første gjelder åpningstidene som angitt i reguleringsplanbestemmelsene punkt 5.6.6 .

b) Den andre gjelder anleggets høyde.

c) D en tredje knytter seg til vider eforedling av produkter fra pukkverket jf. regulerings -
bestemmelsenes punkt 5.6.7.

2. PARTSINTERESSE

Foru ten å være positive til tiltaket som følge av de gode effekter dette har for distriktet har vi også
interesse av denne saken på et prinsipielt nivå.

Ba kgrunnen for dette er at søknaden knytter seg til Vestsiden og gjeldende reguleringsplan hvor også
John Myrvang AS har sin pukkverksdrift. Dette tiltaket og saksbehandlingen for dette har prinsipiell
betydning for fremtidig videreutvikling av lokalsamfunne t.

På denne bakgrunnen har vi, også for så vidt John Myrvang AS, ikke bare en alminnelig nabointeresse
– men også en særlig sterk partsinteresse spesielt med tanke på dispensasjonene.

Vi ber derfor om å bli holdt orientert med kopi på lik linje med parte r.

3. NÆRMERE OM DISPENSASJONENE

3.1. Overordnede rammer iht. reguleringsbestemmelsene

Vi er opptatt av at det skal oppnås forutberegnelighet og skje en likebehandling av tiltak som
lokaliseres innenfor reguleringsplan 308 «Vestsiden Pukkverk». Herunder at vedtak nå og særlig med
tanke på fremtiden er saklig tuftet og at de ikke innskrenker det som er tillatt i
reguleringsbestemmelsene med den urettmessige virkning det kan få for fremtidige mulige
søknadsprosesser.



Reguleringsplanen utgjør rammen for vurderingene. Bestemmelsene fastslår at det her er snakk om
et steinbrudd og masseuttak (pun kt 5.6), og med reguleringsformålet
«steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1).

Et «steinbrudd» og «pukkverksindustri» innebærer som kjent at grunnfjell som råvare sprenges ut ,
og som deretter foredles til produkter ved at bruddsteinen knuses ned i mindre fraksjoner (grus,
pukk, steinmel, etc.).

Punkt 5.6.7 fastslår at det kan tillates «nødvendige bygninger og anlegg». Dette gjelder «for driften
av uttaket», og for « fremtidig videreforedling av produkter».

Dette innebærer rammene for hva som er till att, foruten også konkrete bestemmelser i punkt 5.6.6
om åpningstider. Når det gjelder høyder på bygg og anlegg er reguleringsplanen taus foruten punkt
5.6.7 som innebærer en begrensning til «nødvendige» bygninger og anlegg. I dette ligger det for så
vidt en ramme for hva som er nødvendig for pukkverksdrift, og hvor dette nødvendigvis må ses opp
imot hva som er alminnelig pukkverksdrift i denne bransjen.

3.2. Åpningstider

Vi ser at Norbetong ønsker at driften går ut over de åpningstider som følger av gjeldende
reguleringsplan. Denne dispensasjonen er derfor nødvendig, og vi ser tiltakshavers redegjørelse og
begrunnelse som solid. Vi slutter oss til dett e men vi også understreke noen momenter:

Norbetong har mulighet til å søke om tiltaket uten dispensasjon innenf or de åpningstidene som er
fastslått i reguleringsbestemmelsene. Når det gjelder dispensasjonen så er det viktig å ha klart for seg
at det ikke er grunnlag for å ta trafikken innenfor de tillatte åpningstider med i betraktning. Grunnen
er åpenbar ved at de tte nettopp er tillatt.

Norbetong søker om drift fra mandag til fredag fra kl 0600 til 1800 gjennom hele året samt 4
perioder pr år med døgnkontinuerlig drift.

Norbetong vil uansett ha rett til å drive mellom 0700 og 1600 i vinterhalvåret, hvilket betyr at det er
den ene timen fra 0600 til 0700 og fra 1600 til 1800 som skal vurderes i dispensasjonen.

I sommerhalvåret er det uansett rett til drift mellom 0700 og 2100, hvilket betyr at det i dette
halvåret kun er den ene timen fra 0600 til 0700 som skal vu rderes i dispensasjonen.

Foruten dette er det 4 døgnkontinuerlige drifter, og det betyr at det i disse 4 tilfellene for mandag –
fredag vil være timene fra 1600 til 0700 som skal vurderes i dispensasjonen for vinterhalvåret, og
tilsvarende fra 2100 til 07 00 i sommerhalvåret. Faller dette på helge/helligdager vil det være hele
døgnet som vurderes i dispensasjonen, bortsett fra lørdager mellom 0700 til 1300 i vinterhalvåret
hvor det tillates salg og uttransport.

Når det gjelder ÅDT og innvirkningen på trafi kk bemerker vi at trafikkøkningen i det aller vesentligste
vil falle inn under de åpningstider som allerede er tillatt i reguleringsplanen , og det er i disse tidene
trafikken på vegnettet typisk er mets intensiv.

Den trafikken som faller utenfor regulerin gsplanens åpningstider skjer derimot på tider hvor det
typisk er lav intensitet i trafikken på vegnettet.

Når det gjelder støy mv. så har tiltakshaver vist til at dette vil være begrenset tilknyttet dette tiltaket.

3.3. Høyde



V i ser at Norbetong ønsker å etab lere et bygg som er høyere enn plan - og bygningslovens alminnelige
utgangspunkt. Dermed vil også denne dispensasjonen som utgangspunkt være nødvendig i fravær av
nærmere konkrete rammer gitt i reguleringsbestemmelsene .

Pbl § 29 - 4 første ledd fastslår at b yggehøyde over 9 meter bare kan føres opp hvor det foreligger
hjemmel etter kapittel 11 eller 12. Kapittel 12 gjelder reguleringsplaner, og i dette tilfellet foreligger
det en reguleringsplan som gir hjemmel til bygging av bygninger og anlegg som er «nødve ndige»:

Som nevnt er det snakk om steinbrudd og masseuttak (punkt 5.6), med reguleringsformålet
«steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1). Altså alminnelig pukkverksdrift med uttak av fjell og
foredling av fjellet til nærmere bestemte produkter slik som gru s, pukk, mv.

I følge reguleringsbestemmelsene punkt 5.6.7 kan det godkjennes «nødvendige bygninger og anlegg
for driften av uttaket». Altså nødvendige bygg og anlegg for å drive pukkverksindustri med foredling
av fjell til pukkverksprodukter.

Slike bygnin ger er nødvendigvis langt høyere enn den alminnelige byggehøyden som følger av plan -
og bygningsloven. Begrensningen i reguleringsplanen går følgelig først og fremst ut på hva slags type
bygg som kan etableres (type formål), men hvor tillatt reguleringsfor mål etter sin natur nødvendigvis
medfører høye bygg. Dette er tuftet på bransjenormen og det som der anses som alminnelig for
pukkverk.

Her har administrasjonen lagt til grunn at det i fravær av en konkret høydeangivelse i
reguleringsplanen må søke om dis pensasjon. Dette har også skjedd tidligere vedrørende bygningen
på ca. 32 meter. Spørsmålet i § 29 - 4 første ledd er imidlertid ikke om det er «angitt en annen konkret
høyde», men snarere at bygg/anlegg over 9 meter bare kan føres opp «hvor det har hjemmel» i
reguleringsplan.

Som vist ovenfor er det her snakk om en pukkverksdrift som nødvendiggjør særlig høye bygninger.
Dette ligger i pukkverkets natur med siloer, sikteverk mv.

Vi mener derfor at det ikke er grunnlag for å kreve dispensasjon ettersom det i ht. pbl § 29 - 4 første
ledd foreligger «hjemmel i plan».

Her viser vi til at dette kun gjelder spørsmålet om høyde. Den konkrete utformingen vil alltid være
gjenstand for konkret vurdering i den enkelte byggesak, og hvor støy, innsyn/siktlinjer, plassering mv.
uansett kommer inn i vurderingen.

Selv om det er tillatt med bygg og anlegg som er så høye som alminnelig pukkverksdrift og
videreforedling tilsier, så kan dette likevel måtte vurderes nærmere av kommunen. For eksempel vil
et 50 meter høyt tårn med e t svært støyende knuseverk på toppen likevel kunne bli nektet, selv om
selve høyden i seg selv er tillatt i henhold til reguleringsplanen.

Det er alminnelig og nødvendig med høye bygg i anledning pukkverk og videreforedling av
pukkverksprodukter. Slike by gg og anlegg er tillatt i reguleringsplanen, men samtidig sier kommunen
at dette ikke er tillatt på grunn av høyden.

På denne bakgrunn mener vi at dispensasjonen ikke er relevant og at det ikke er grunnlag for å kreve
dette. I hvert fall må dette være åpenbart når det eksisterer bygg på 32 meter i pukkverket pr i dag ,
hvor det heller ikke på det tidspunkt var relevant å kreve dispensasjon .



Det konkrete byggetiltak vil kunne vurderes av kommunen i det konkrete tilfellet og hvor andre
forhold også kan komme inn i helhetsvurderingen, slik som f.eks. et svært høyt bygg som er
unødvendig støyende, etc.

3.4. Videreforedling

Igjen viser vi til utgangspunktet om at det her er snakk om steinbrudd og masseuttak (punkt 5.6) me d
reguleringsformålet «steinbrudd/pukkverksindustri» (punkt 1). Altså alminnelig pukkverksdrift med
uttak av fjell og foredling av fjellet til nærmere bestemte produkter slik som grus, pukk, mv.

Ifølge reguleringsbestemmelsene punkt 5.6.7 kan det godkjenn es «nødvendige bygninger og anlegg
for driften av uttaket». Altså nødvendige bygg og anlegg for å drive pukkverksindustri med foredling
av fjell til pukkverksprodukter.

I tillegg til alminnelige bygg og anlegg som er nødvendige for å drive masseuttak og
p ukkverksvirksomhet (foredling av fjell til produkter som grus og pukk), åpner også reguleringsplanen
i punkt 5.6.7 for oppføring av nødvendige bygninger og anlegg for «fremtidig videreforedling av
produkter».

Her inntar administrasjonen et synspunkt på re guleringsbestemmelsene som mangler hjemmel og
saklig forankring. Dette betyr at administrasjonen her oppkonstruerer en begrensning som i praksis
innskrenker den retten som reguleringsplanen gir tiltakshavere til å bygge innenfor planen. Slike
restriksjoner har ikke administrasjonen anledning til å nedfelle, og dette er derfor rettsstridig.

For å gjøre dette svært tydelig er det nødvendig å fremstille historikken:

I 2005 drev pukkverket med alminnelig pukkverksdrift med foredling av fjell til produkter som grus og
pukk. På dette tidspunktet fantes det ingen videreforedling av de foredlede produktene i selve
pukkverket; produktene ble kjørt til andre steder i distriktet for videreforedling f.eks. til betong eller
asfalt ( i alminnelighet benytter bransjen svæ rt varierende grad av innblandingsforhold til slike
produkter, herunder vann, sand, grus, betong, pukk, sement, tilslag i form av finere masser fra enten
grustak eller pukkverk, mv.).

Derfor ble det skrevet «fremtidig» videreforedling; altså en viderefore dling av produkter som selve
pukkverket allerede hadde foredlet fra fjellet men som ikke fantes på dette tidspunktet . Det pågikk
åpenbart en ordinær pukkverksdrift på området med foredling, men det står ikke noe om at
«eksisterende foredling eller viderefo redling». Pukkverkets foredling faller naturlig inn under
begrepet «driften av uttaket» ref. også formålsbestemmelsen angitt i punk 1
(«steinbrudd/pukkverksindustri»).

Nærmere bestemt tillater altså gjeldende reguleringsplan at det i fremtiden – slik som nå er tilfellet –
etableres bygg og anlegg for videreforedling av pukkverkets produkter.

Når pukkverket foredler fjellet for å lage produkter benyttes naturligvis 100 % fjell fra
reguleringsplanens planområde. Denne foredlingen består i å knuse utsprengt fjell ned til mindre og
mindre fraksjoner til bruk som det er (grusing av gater, pukking av fundamentering til bygninger eller
veier/grøfter, etc.), eller til videreforedling (mørtel, betong, asfalt, etc.).

Slik videreforedling går naturligvis ikke ut på å benytte 100 % av masser fra fjellet. Videreforedlingen
innebærer tilsetting av slikt som vann, sand, bindemidler/herdemidler slik som betong, tilslag slik
som svært finkornede masser).



Reguleringsplanen fastslår altså rammer for hva som kan etableres i pukkverket. Det er selve
pukkverksdriften med uttak og foredling av fjell til diverse steinbaserte produkter. I tillegg er det
tillatt med videreforedling av disse produktene. Det er altså ikke tillatt med næring/industri slik som
tømmer basert foredling / videreforedling, salg av motorvogner, e.l . Det må gjelde uttak og
produksjon av fjellprodukter, eller drift som videreforedler fjellbaserte produkter.

Her må vi understreke at det ikke settes noen form for begrensninger på videreforedlingen, med ett
vikti g unntak; det må bruke produkter fra pukkverket som en del av videreforedlingen.

Det er imidlertid avgjørende å ha klart for seg at det ikke er nedfelt begrensninger som sier at man
krever benyttet en angitt minimum andel/ prosentsats produkter fra pukkverk et ved denne
videreforedlingen.

Her vil vi særlig peke på to punkter:

1) Etter samtale med saksbehandler forstod vi at administrasjonen reiste spørsmålet om
dispensasjon på følgende grunnlag: Når videreforedling av produkter fra pukkverket er tillatt
kan det tenkes en mulig grense for hvor mye eller lite av produkter fra pukkverket som må
inngå i videreforedlingsprosessen for at man skal være innenfor reguleringsplanens rammer.
Altså at det på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering skal tas stilling til om ma n er over
eller under et eller annet forholdstall. Dette er imidlertid en uforutberegnelig vurdering som
ikke er hjemlet og som ikke på noen måte er en begrensning som følger av
reguleringsbestemmelsene. Reguleringsplanen fastslår klart at videreforedling av produktene
er tillatt. Administrasjonen har ikke hjemmel til å innskrenke dette.

2) Når reguleringsplanen åpner for videreforedling – slik også Ringerike kommune i et formøte
avklarte at var innenfor reguleringsbestemmelsene når det gjelder betongblandeve rk (h vilket
som kjent benytter bl.a. nettopp produkter fra pukkverk i betongproduksjonen ) – er det ikke
grunnlag for å kreve dispensasjon nettopp for etablering av slik videreforedling. All
videreforedling innebærer nødvendigvis bruk av andre produkter enn fjell. Dersom en slik
forvaltningspraksis tillates i denne saken vil det kunne få presedens for fremtidige saker, og
hvor effekten er at man i praksis gjør bestemmelsen i reguleringsplanen innholdsløs. Dette er
en uhjemlet innskrenking av reguleringsbeste mmelsene og er derfor rettsstridig.

3.5. Oppsummering

Åpningstider

Vi er enige i at åpningstidene er et forhold som må behandles som en dispensasjon. Det er imidlertid
kun de omsøkte tidsrom utenfor allerede tillatt åpningstid jf. reguleringsplanen som skal vurderes, og
i disse tidsrommene er det svært liten aktivitet og intensitet i trafikken på vegnettene for øvrig.

Byggehøyde

Vi viser til at det foreligger «hjemmel i plan» til å bygge «nødvendige bygninger og anlegg» tilknyttet
p ukkversdrift og videreforedling, jf. pbl § 29 - 4 første ledd. Vi mener at dette gir hjemmel til å bygge
høyere bygninger enn 9 meter ettersom nødvendige bygninger og anlegg i et pukkverk forutsetter
svært høye bygg og anlegg – slik som også er tydelig både før og etter gjeldende reguleringsplans
vedtakelse.



Dersom kommunen måtte mene at det må kreves en konkret høydeangivelse i antall meter for at
reguleringsbestemmelsene er å anse som «hjemmel i plan» jf. § 29 - 4 første ledd vil vi understreke
følgende:

T id ligere gitt dispensasjon og byggetillatelse , samt eksisterende høyde på dagens bygg og anlegg ,
medfører at det ikke er saklig grunnlag for å nekte slik dispensasjon.

Selve spørsmålet om høyde er ikke et forhold som berører hvorvidt videreforedlingen av be tong er
tillatt; virksomheten og byggetiltaket til Norbetong er innenfor reguleringsplanens rammer.

Vi til plan - og bygningslovens § 29 - 4 første ledd og Ot.prp. nr 45 (2007 - 2008) s. 231 hvor det fastslås
at godkjenningen her er begrenset til å gjelde bygg verkets høyde, og at det ikke er hjemmel til å
nedlegge forbud mot bygging på eiendommen.

Spørsmålet om byggets høyde er derfor ikke et relevant forhold vedrørende økning i trafikk og
betydningen for trafikkbelastning / ÅDT på øvrig veinett. Trafikkøkningen kommer som en følge av at
videreforedling er en tillatt virksomhet i henhold til vedtatt reguleringsplan . Dette bringer oss også
v idere til spørsmålet om videreforedling nedenfor.

Videreforedling

Vi fremholder at det ikke er hjemmel eller saklig grunnlag for å kreve dispensasjon for videreforedling
av produkter som er foredlet fra fjell i pukkverket. Krav om dispensasjon på dette pu nktet er derfor
rettsstridig.

Reguleringsplanen tillater i punkt 5.6.7 bygg og anlegg som er nødvendige for drift av uttaket, hvilket
i henhold til vedtatt reguleringsformål jf. punkt 1 g jelder «steinbrudd/pukkverksindustri». Pukkverket
tar ut bruddstein f ra fjellet som råstoff og foredler dette til produkter ved å knuse det i mindre
fraksjoner.

Produktene har hittil blitt fraktet ut fra pukkverket til eksterne plasser bl.a. for videreforedling til
betong, asfalt, mørtel, etc. I 2005 fantes ingen viderefor edling; det foregikk på det tidspunktet kun
alminnelig foredling av fjell til produkter som grus, pukk mv. Dette er grunnen til at det i
bestemmelsene står «fremtidig» videreforedling. Dette endres nå ved at det etableres
videreforedling i selve pukkverket .

Selv om det i søknaden vises til at det meste av betongen vil bestå av produkter fra pukkverket –
altså at ferdig produkt består av mer enn 50 % av produkter fra pukkverket - så er dette ikke relevant.
Det fremstår som uklart om administrasjonen mener a t videreforedling kun er tillatt etter vedtatt
reguleringsplan dersom enten produksjonen eller ferdig produkt benytter en bestemt andel
produkter fra pukkverket. Det er uklart hvilken prosentsats som administrasjonen i tilfellet mener må
gjelde. Det er ogs å uklart på hvilket grunnlag administrasjonen skal ha kommet frem til en slik
andelsangivelse. Til sist er det uklart hvorvidt administrasjonen mener at enhver videreforedling må
benytte 100 % produkter fra pukkverket, og hvordan administrasjonen skal ha k ommet frem til et
slikt konkret krav ut ifra pukkverksreguleringens ordlyd.

Det er ifølge reguleringsbestemmelsene kun ett vilkår som skal oppfylles: Betongblandeverk benytter
produkter fra pukkverket i produksjonen av betong , hvilket er en «videreforedli ng» av «produkter»
slik som pukk, grus, steinmel.

Følgelig er det ikke grunnlag for å behandle dette som en dispensasjon.



R eguleringsplanens krav om at dette må være en virksomhet med nødvendig bygg/anlegg som går ut
på videreforedling av produkter fra pukkverket er oppfylt. Tiltaket er tillatt iht. vedtatt
reguleringsplan.

4. VIDERE SAKSGANG OG KLAGEINTERESSE

Under henvisning til den sterke partsinteressen vi har i relasjon til dispensasjonsspørsmål og slikes
presedens tilknyttet reguleringsplanen ber vi o m å bli inkludert i adresselisten på lik linje med parter.

Vi ber om at kommunen sender oss kopi av korrespondanse, saksfremlegg, vedtak mv. og at vi gis
anledning til å vurdere klage. Dette for å ivareta våre rettslige interesser.

Hønefoss 11.07.19

Mvh

Asle Oppen



Merknader til NorBetong AS sin søknad om etablering av betongverk i
Vestsiden pukkverk

Tra kksikkerhet langs fylkesvei 172

Myke tra kanter ferdes langs fylkesvei 172, fra undergang ved E16 til Vestsiden pukkverk,
med livet som innsats. Det er helt nødvendig å få på plass gangvei og lavere fartsgrense
før det kan tillates etablering av virksomheter som øker tra kkmengden. Det oppgis et tall
for antall biler pr time i søknaden, men det er viktig å få frem at tra kken vil ha topper
rundt morgen, lunsj og ettermiddag. I tillegg kommer tungtra kken til og fra pukkverket,
som gjennom årene har utvidet produksjonskapasiteten og antall tonn som fraktes ut.

Søknaden om etablering av betongverk må også sees i sammenheng med søknaden om
etablering av massedeponi, som kan føre til enorm økning i tra kk hvis planene blir
godkjent. For nedre del av fylkesveien så kommer all tra kk til og fra Kilemoen
industriområde i tillegg. Der har det også vært en sterk økning i tra kk etter hvert som
rmaer har etablert seg der. Det er tungtra kk til og fra Svelviksand grustak, Asak

belegningssteiner, Veidekke asfalt og Brakar bussparkering bl.a. Alt dette har skjedd uten
at tra kksikkerheten har blitt bedret. Gangvei burde ha vært på plass allerede, spesielt
med tanke på at pukkverket har tenkt å holde til på vestsiden i ere hundre år.

For å beskrive hvordan det er å være gående eller syklende langs veien i dag så kan vi
eksempli sere med en situasjon som oppleves til stadighet. Lastebil med henger, kommer
i 80km i timen, oppover bakken. Bilen legger seg ut for å passere en syklist midt i bakken
før svingen. Nedover kommer en fullastet bil, 50 tonn, i stor hastighet. De ser ikke
hverandre pga svingen og har ikke mulighet til å stoppe. Lastebilen på vei oppover
passerer syklisten med få centimeter margin, syklisten har ikke mulighet til å komme seg
lenger ut på grunn av autovernet. En dag kan syklisten være et barn som ikke klarer å
holde seg helt på kanten, da er dødsulykken et faktum. Tilsvarende situasjon oppstår hvis
en gående på venstre side får en lastebil imot seg samtidig med en lastebil på vei opp
bakken. Lastebilen nedover ser ikke den gående pga svingen, og må presse den gående
mot autovernet for å unngå kollisjon. At man ferdes med livet som innsats langs veien er
ingen overdrivelse. Det er alt for mange som ikke klarer eller vil vise hensyn til myke
tra kanter. Dette kan sees i sammenheng med utviklingen av lastebiler med stadig ere
hestekrefter og hjelpebremser (retardere) som gjør at de kan holde høye hastigheter både
oppover og nedover bakker.

Et betongverk vil bety ere tungbiler med sand og sement oppover bakken. Disse vil være
lite interessert i å stoppe bak en syklist, for å vise hensyn, fordi det er krevende å ta i gang
med fullt lass i en bakke. Vi opplevde dette da fullastede biler gikk til et massedeponi
lenger opp langs fylkesvei 172. Det er helt nødvendig at Statens vegvesen kommer på
banen og bygger gangvei til opp forbi pukkverket, før det kan tillates noen økning i
tra kkmengden. Vegvesenet må få nabovarsel hvis de ikke har fått det allerede.
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Støv

Situasjonen i dag er at lastebilene fra pukkverket drar med seg steinmelstøv ut på veien
når det regner. Dette kan bli dratt med halvveis ned bakken mot E16. Det gjør veien
klinete og biler møkkete. Når veien tørker opp blir det til svevestøv som virvles opp av
tra kken. En økning i antall biler til og fra pukkverkets område vil forverre situasjonen. Det
er også bekymringsfullt om det skulle komme sementstøv ut på veien, da dette er ennå
mer helseskadelig. Det er nødvendig med bedre rutiner og utførelse av kosting og spyling
for å kunne etablere betongverk. Ikke minst trengs det utstyr for spyling da det ne
støvet, og eventuelt sementstøv, ikke lar seg fjerne med vanlig kostebil. Planer og rutiner
for renhold på fylkesveien må også dekke periodene med døgn- og helgedrift i anlegget,
samt hva som skal gjøres ved lengre perioder med regn eller tørke.

Støy

Vi har opplevd støy fra lydbasert ryggevarsling på anleggsmaskiner som et problem
tidligere, spesielt på kvelds og nattestid. Det er viktig at dette ikke tillates brukt.

Støy fra kompressorutstyr på bulkbiler kan bli et problem. Spesielt kan
overtrykkutblåsinger og tømming av luft fra tankene gi støy. Det kan være nødvendig å
støyskjerme og begrense tider på døgnet for denne typen leveringer.

Vibratorbruk for å løsne masser i matekasser gir støy. Matekassene på dette anlegget vil
komme høyt over bakken og derfor må det vurderes om det er nødvendig å bruke vibrator
og om matekasser må skjermes bedre for støy en det som er standard fra leverandør.
Spesielt med tanke på drift nattestid.

Når det gjelder støy fra økning i tungtra kken så er det den som kommer på kveld og natt
som vil være særlig belastende. Vegvesenet må kontaktes for å få satt ned fartsgrensen
slik at støy reduseres. I tillegg søkes det om å starte en time før dagens drift i pukkverket,
noe som vil gi tungtra kk på veien tidligere enn det er nå. Uttransport må begrenses til
oppstart kl 0700, hvis ikke vil det komme betongbiler inn til anlegget fra kl.0500-0530,
noe som vil være en klar forverring fra dagens situasjon. Lastebiler med sand og sement
oppover bakken vil gi mer støy enn det er nå hvor bilene bare har last nedover.
Silokapasiteten må dimensjoneres stor nok til at det er tilstrekkelig å transportere sement
og tilslag på dagtid, selv med døgnkontinuerlig drift.

Merknader fra

Johan Aasen
Kilealleen 4
3516 Hønefoss
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Petter Hermansen <ph@feste.no>

Betongfabrikk

HELGE KIHLE <h-kih@online.no> 8. juli 2019 kl. 13:04
Til: ph@feste.no

Hei.
Henviser til nabovarsel angående betongfabrikk i Vestsiden pukkverk. Det er merkelig å legge dette til
Vestsiden Pukkverk som belaster veien til Vestre Ådal nok som de gjør. Denne veien har forholdsvis
stor trafikk og som ikke har gangvei fra Follum og til pukkverket. Nå skal det kanskje komme enda mer
tungtransport denne strekningen. Må det skje en dødsulykke før Statens Vegvesen gjør noe. I tillegg er
påkjøringen ved E 16 sprengt nok som det er i dag, noe vegvesenet sier selv da de nektet Byggmakker
å bygge på Kilemoen. Har vært i kontakt med kommunen og de sier vegvesenet som nabo ikke har får
nabovarsel noe de skal ha, noe kommunen også er enig i. Statens Vegvesen skal ha det samme
nabovarsel som oss andre.
Det neste meget viktige punktet er driftstiden på betongfabrikken. All virksomhet ved pukkverket skal
ikke drives ut over kl. 17.00 fredag til mandag morgen. Dette er et ufravikelig krav.
Det er betongfabrikk på Hen i dag, der ligger massen rett ved uten å kjøre på eller krysse vei.
Med vennlig hilsen
Helge Kihle.



Fra: olav@kilegaard.no [olav@kilegaard.no] 

Til: ph@feste.no [ph@feste.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.08.2019 12:19:17 

Emne: Nabovarsel til søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk. 

Vedlegg:  

Hei. 
Vi mottok nabovarsel i sommer og rakk ikke å svare p.g.a ferieavvikling. 

Vi fikk gjennom Jørgen Bergsund vite at fristen var utsatt til 31.08.19. 

 

Som nabo til pukkverket og grunneiere på nedre Kilemoen har vi noen 

kommentarer til planene: 

 

- Økt trafikk. Fylkesvei 172 er i dag sterkt belastet med tungtrafikk. Å 

bevege seg langs denne veien som gående eller syklende er i dag med livet 

som innsats. Før man øker trafikken fra pukkverket ytterligere bør det 

stilles krav om gangsti. Vi har barn som ønsker å bruke dette som 

skolevei, men uten gangsti er dette uaktuelt. Er statens vegvesen 
informert? Kapasiteten i krysset mellom fylkesveien og E16 er i dag 

sprengt ,og veivesenet har allerede kommet med innsigelser/stoppet planer 

på Nedre Kilemoen pga krysset. Kanskje det bør stilles krav til at 

tiltakshaver må bidra til utbedring av krysset? Dette bør koordineres med 

andre planer i området. 

 

- Det bør ikke gis dispensasjon fra gjeldende reguleringsbestemmelser om 

drift/åpningstider. For oss som naboer er det viktigs å slippe støy og 

trafikk på natt/kveldstid, helger og helligdager. Vi frykter at 

dispensasjon fra reglene kan smitte over på pukkverksdriften, siden det 

kan være vanskelig å skille mellom disse på samme området. 

 
- Støy og støv problematikken er økende med økt trafikk. Vi ser at det 

iverksettes tiltak for å hindre støv, men er usikker på hvor godt dette 

blir gjort i praksis. Vi har tydelige tegn til støv i snøen om vinteren og 

på bygninger. Mistenker at dette stammer fra pukkverket. På avstand ser 

man støvskyen over pukkverket og lastebiler fra pukkverket støver til 

tider mye. 

 

Vi ønsker en tilbakemelding på at denne mail er mottatt. 

 

Hilsen 

Olav Aasen og Liv Marie Langlien. 
Kilealleen 22. 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
Kommuneoverlegen  

 

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

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

 

 

 

Ringerike kommune 

Byggesakskontoret 

23.08.2019 

Vår ref.: 2019/2246  

Uttalelse til søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk 

Vi viser til deres anmodning av 05.07.2019 om uttalelse til søknad om etablering av semi-

mobilt betongblandeverk på Vestsiden pukkverk, Gnr./Bnr. 52/59 og 52/60. 

 

Beskrivelse 

Byggesakskontoret anmodet 05.07.2019 Kommuneoverlegen om uttalelse til Feste NordØst 

as’s søknad av 26.06.2019 om etablering av semi-mobilt betongblandeverk på Vestsiden 

pukkverk, Gnr./Bnr. 52/59 og 52/60. Bygesakskontoret ber Kommuneoverlegen gi særskilt 

uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 308 «Vestsiden pukkverk». 

Byggesakskontoret vurderer at det på bakgrunn av informasjon om tilkjørte mengde produkter 

sammenlignet med produksjonsvolumet er innenfor det som reguleringsplanen tillater at 

Byggesakskontoret gi dispensasjon for.   

 

Eksisterende tillatelse omfatter 

Vestsiden pukkverk as har i bestemmelsene for Reguleringsplan 308, tillatelse til å ta ut inntil 

200.000 fm3 fra steinbruddet i året. Reguleringsplanen har blant annet bestemmelser om 

skjermbelte, pleie av vegetasjon i skjermbelte, godkjent driftsplan, avrenning av overflate-

vann, sikring av uttaket, åpningstider samt om bygg for anlegg og drift. Driftsperioden for 

anlegget er på hverdager fra 07.00 – 16.00 og på lørdager frem til kl. 13.00. I sommerhalvåret 

har anlegget tillatelse til drift frem til kl. 21.00 på hverdager. Sprengning er tillatt mellom kl. 

07.00 og 16.00 på hverdager. Det skal normalt ikke foregå aktiviteter i anlegget på høytids- 

og helgedager. 

 

Søknad om utvidet drift omfatter 

Feste NordØst as søker 26.06.2019 på vegne av Vestsiden pukkverk as om å etablere 

permanent betongblandeverk med et semi-mobilt anlegg med en årlig produksjonsmengde på 

20.000 m3. Søker opplyser at i de to første årene vil leveransen i all hovedsak gå til bygging 

av Randselva bru på parsellen Eggemoen – Olimb for ny E16.  

 

Søknaden omfatter utvidelse av driftstiden til fra 06.00 til 18.00 på hverdager og fra to til fire 

perioder med døgnkontinuerlig drift sju dager uka i sommerhalvåret.  

 

Det er opplyst at trafikkmengden vil øke med inntil 20 lastebiler med henger til og fra 

anlegget om dagen tilsvarende 14 ÅDT kjøretøy.  

 

Feste NordØst as har lagt ved en støyrapport som viser at beregnet støynivåer fremskrevet til 

2029 viser at ingen boliger eller uteoppholdsplasser ligger i gul støysone (> 55 dB) eller rød 

støysone (>65 dB) for industri- og veitrafikkstøy. Lydnivået målt ved nærmeste boliger fra 



Vestsiden pukkverk, varierer mellom 28,6 og 32,1 dB fra betongblandeverket og mellom 39,2 

og 44,4 dB fra trafikk. Gjennomsnittlig lydnivå ved nærmeste boliger er beregnet til mellom 

35,0 og 38,5 dB fra betongblandeverket og til mellom 47,9 og 53,1 dB fra veitrafikk.  

Feste NordØst as opplyser at de ikke har planlagt spesielle støydempende tiltak i 

støyberegningene.   

 

Kommuneoverlegens vurdering og uttalelse 

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. Forskrift om miljørettet helsevern § 4. 

Miljørettet helsevern omfatter faktorer i miljøet som direkte eller indirekte kan virke inn på 

helsen. Disse er fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer, jf. Folkehelseloven § 8. 

Støy og støv er blant disse miljøfaktorene. 

 

Forskrift om miljørettet helsevern omfatter helsekrav til miljøfaktorer som kan få innvirkning 

på virksomhetene, og miljøfaktorer som virksomheter kan påføre omgivelsene, jf. § 7 

Overordnede krav. Forskriften gjelder for de fleste typer virksomheter og eiendommer og 

gjelder ved planlegging, drift og avvikling av disse. Ved planlegging av ny eller endringer i 

eksisterende eiendommer eller virksomheter, gjelder bestemmelsene i § 8. Beliggenhet.  

Vestsiden pukkverk kommer inn under forskrift om miljørettet helsevern og må innrette 

virksomheten etter denne. Det vises spesielt til virksomhetenes krav til å etablere skriftlig 

internkontrollsystem for å dokumenter hvordan de arbeider får å etterleve folkehelselovens 

bestemmelser om miljø og helse. 

 

Lokal luftforurensning - støv 

God lokal luftkvalitet i boligområder er en forutsetning for god helse. Vi forutsetter at 

Vestsiden Pukkverk sikrer at avdrift av støv til boligområder og nærliggende friområder blir 

holdt på et så lavt nivå som mulig, jf. Forskrift om miljørettet helsevern § 9b og 10a.   

 

Støygrenser for Vestsiden pukkverk med betongblandeverk 

Beregnede støynivåer ligger godt under Retningslinje for behandling av støy i arealplan-

legging (T-1442/2016) for «industristøy» og «veitrafikkstøy». Ettersom retningslinjene ikke 

er juridisk bindende, anbefaler Kommuneoverlegen at Byggesakskontoret fastsetter 

støygrenser i vedtaket. Videre at det fastsettes at støynivåer for innendørs støy ikke 

overskrider anbefalte normer i NS 8171:2012.  

 

Utendørs støygrenser 
Støykilde  

 
Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og utenfor 
vinduer til rom 
med 
støyfølsom 
bruksformål 

 

Støynivå 
utenfor 
soverom, 
natt 
kl. 23 – 07 

 

Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og utenfor rom 
med støyfølsom 
bruksformål, dag 
og kveld, kl 7 - 23 

 

Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og utenfor rom 
med støyfølsom 
bruksformål, 
lørdager 

 

Støynivå på 
uteoppholdsareal 
og 
utenfor rom med 
støyfølsom 
bruksformål, 
søn- 
/helligdag 

Industri med 
Hel-
kontinuerlig 
drift 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB 
Med impulslyd: 
Lden 50 dB 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 
dB 

   

Øvrig 
industri 

Uten impulslyd: 
Lden 55 dB og 
Levening 50 dB 
Med impulslyd: 

Lnight 45 dB 
LAFmax 60 
dB 

- Uten impulslyd: 
Lden 50 dB 
Med impulslyd: 
Lden 45 dB 

Uten impulslyd: 
Lden 45 dB 
Med impulslyd: 
Lden 40 dB 



Lden 50 dB og 
Levening 45 dB 

Tabell 1 Kilde: T-1442/2016, Tabell 3 

 

Innendørs støygrenser 

Tabell 2 kilde: NS 8175:2016, tabell 4 

Begrepsforklaring 

Lden A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for et helt døgn korrigert for dag-, kveld- og 

nattperioder, henholdsvis 0 dB, 5 dB og 10 dB.   
Levening   =Lydnivå kveld 

Lp,A,24 h  =A-veid tidsmidlet lydtrykknivå for døgnet  

Lp,AF,max  =A-veid maksimalt lydtrykknivå (med tidsveiing Fast (F)) 

 

Vilkår for døgnkontinuerlig drift 

Søknaden omfatter utvidelse av driftstiden til fra 06.00 til 18.00 på hverdager og med to til 

fire perioder med døgnkontinuerlig drift sju dager i uka i sommerhalvåret. Det fremgår ikke 

av søknaden hvor lange perioder av gangen det vil være døgnkontinuerlig drift. 

 

Kommuneoverlegen tilrår Byggesakskontoret å fastsette grenser for maksimal lengde på 

perioder med døgnkontinuerlig drift og minste lengde på perioder mellom hver periode med 

døgnkontinuerlig drift, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2016) 

 

Konklusjon 

Kommuneoverlegen anbefaler at Byggesakskontoret ved en eventuell dispensasjon, fastsetter: 

1. Maksimal lengde på periodene med døgnkontinuerlig drift, jf. T-1442/2016 

2. Minimums lengde på perioder mellom perioder med døgnkontinuerlig drift, jf. T-

1442/2016 

3. Utendørs støynivåer for dag-, kveld- og nattperioder ved nærmeste bolig under 

døgnkontinuerlig drift og under ordinære driftsperioder, jf. T-1442/2016 

4. Innendørs støynivåer i boliger, jf. NS 8175:2012 

5. Type støy (støy med impulslyd, fra sprengning, pigging o.l.) som kan/ikke kan tillates 

på kveld, natt og på helgedager, jf. T-1442/2016  

6. Krav om bruk av støysvakt utstyr, jf. T-1442/2016 

7. Krav om støydempende tiltak, jf. T-1442/2016 

8. Sikre lavest mulig avdrift av støv fra steinbruddet og tilhørende virksomheter, jf. 

forskrift om miljørettet helsevern  

9. Internkontroll for etterlevelse av miljø- og helsekravene, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern. 

 

 

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

Forskrift om miljørettet helsevern 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) 

 

Type brukerområde Målestørrelse Lydnivå 

I oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilde 

Lp,A,24h  30 dB 

I soverom fra utendørs lydkilder LpAF,max  natt, kl. 23.00-07.00 45 dB 



 

 

 

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

Postboks I 23 Sentrum

3502 HØNEFOSS

Behandlende enhet:

Region sør

Saks behand ler/telefon :

Arne Tovslid I 32214332

Telefon: 22 07 30 00

fi rmapost-sor@vegvesen.no

Org.nr: 971 032081

Vår referanse:

19 I 1 80434-2

Kontoradresse

Tollbugata 2

3044 DRAMI/EN

Statens vegvesen
RINGERIKE KOMMUNE

0 2"5EPT 2019

Dokumcntsenteret

Deres referanse:

3r 887/r 9

Vår dato:

29.08.20r 9

ffi
q
9
l.)-

Søknad om etablering av semi-mobilt betongblandeverk Gnr/bnr 52lSg,
521 00 Vestsiden Pukkverk - uttale

Vi viser til brev fra dere datert 04.07.201 9

Spørsmålet berører fylkesveg fv.2872 (tidligere fv. 172) og potensielt også krysset mellom
fylkesvegen og riksveg El6 på Kilemoen.

Saksopplysn inger:

Det søkes om etablering av semi-mobilt betongblandeverk, som da trenger dispensasjon fra
tillatt byggehøyde i reguleringsplan for Vestsiden pukkverk samt dispensasjon fra tillatte
driftstider. Kommunen har vurdert tilkjøring av masser til å være beskjedent, og innenfor
rammene i gjeldende regulerigsplan.

Våre vurderinger:
Vi har ikke merknader til en dispensasjon fra byggehøyden på betongblandeverket.

For oss er det viktig å unngå økt trafikk i krysset fv.2872 x El6 før dette er utbedret til
planskilt kryss. En forlenget daglig driftstid vil kunne gi økt totaltrafikk i døgnet, samtidig
somdetvil kunnespretrafikkenoverfleretimerogdermedikkegiøkningitimetrafikkeni
krysset fv.2872 x El6. Vi forutsetter at timetrafikken ikke økes utover det som tidligere er
tillatt.

Vi forutsetter også at tillatelse til betongblandeverk ikke fører til at det tillates noen økning
av det årlige masseuttaket som er tillatt inntil 200 000 m2 fast fjell pr. år.

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL

rt I

Dokid:
1 91 03230
(1 et2246-1 4)
Uttalelse

I



2

Konklusjon:

Statens vegvesen viser til ovennevnte, men vil ikke motsette oss at det gis dispensasjon

dersom kommunen finner grunn til å gi dispensasjon, og at ovennevnte betingelser

innarbeides i vedtaket.

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning

Med hilsen

Anders-O.T. Hagerup

Seksjonsleder Arne Tovslid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer,

Kopi

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, POSIbOKS 3563, 3OO7 DRAMMEN

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, POSIbOKS 325, I5O2 MOSS



R ingerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Dato: 2 6 . 0 6 .201 9
Vår ref.: 3 9785 /ph
Deres ref.:

R I NGERI KE KOMMUN E:
- Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk , Vestsiden Pukkverk .

Det vises til foreløpig notat fra Feste Nordøst a/s datert 16.05.19 om behandlingsmåte og dokumentasjonskrav
og svarbrev fra Ringerike kommune datert 22.05.19 . Tiltakshaver har 17.06.19 søkt om utslippstillatelse hos
Fylkesmannen i Os lo og Vike n . På bakgrunn av dette søkes det om tillatelse og dispensasjon for å etablere
semi - mobilt betongverk i Vestsiden Pukkverk.

Tiltakshaver:
Nor B etong AS, Region Stor - Oslo, Lilleakerveien 2B, postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO .
Kontaktperson: Oddbjørn Erlien , mobiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no

Planstatus:
Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike 15.12.05. Regulerin gsplanen
medfører sikring av en geologisk forekomst til råstoffutvinning mange hundre år fram i tid. Totalt regulert
uttaksområde er på om lag 900 daa, og total uttaksmengde var i 2005 anslått til 29 mill. m3.

Oversiktskart som viser pukkverkets beliggenhet og avgrensning av tilhørende reguleringsplan.

Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk
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Vestsiden pukkverk kan levere godkjente masser egnet til ulike byggeformål, herunder betong - og asfalttilslag.
Kvaliteten på massene er kjent og kan dokumenteres. Årlig, tillatt uttaksmengde er 200.000 m2 fast fjell pr. år.

Følgende reguleringsbestemmelser vil ha særlig relevans for tiltaket:

Bestemmelse 5.6, underpunkt 6:
«Drift av anlegget skal normalt foreg å mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Lørdager fra kl. 07.00 til kl.
13.00 tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra 07.00 til kl. 21.00, mandag til
fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i
anlegget på høytids - og helgedager».

Bestemmelse 5.6, underpunkt 7:
«Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige bygninger og anlegg for driften av
uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres.
Byggegrense er 15 meter målt fra midtlinje Fv. 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører,
og senest to år etter siste uttak av masser fant sted».

Utsnitt av
r eguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk,
plankart. Vedtatt
15.12.2005.
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Tiltakets beliggenhet:
Tilta ket vil som nevnt bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk, på gnr.52, bnr.59 og bnr.60.

Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet.

S ituasjonsplan skisse , område for etablering av betongverk , ca. 5 daa. Sort pil angir oppstillingsretningen for
betongverket. Området er i dag benyttet til midlertidig mellomlager for pukkverksprodukter .
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Beskrivelse av t iltaket:
Det søkes om etablering av et permanent betong verk, selv om anlegget er semi - mobilt og dermed flyttbart. De
to første årene vil leveransen fra anlegget i all hovedsak gå til bygging av Randselva bru , på parsellen Eggemoen
– Olimb for ny E16. Det tas høyde for at det vil bli behov for betongverket til andre utbyggings - og
samferdselsprosjekt etter at Randsel va bru er ferdig bygd . D e rfor søkes det om etablering av et permanent
anlegg.

Situasjonsplan M=1:1000, Feste Nordøst datert 25.06.19.

Anlegget vil kreve et areal på ca. 5 daa, se situasjonsplanskisse på forrige side. Anlegget har en len g de på
34 meter og total bredde med sementsiloer på 18 meter. De tre sementsiloene utgjør den høyeste delen av
anlegget, og har en høyde på 16 meter. Ute n siloer er høyeste del av anlegget 10,8 meter.

Foto av tilsvarende betongverk, montert annet sted i Norge.
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Synlighet:
Det er beregnet synlighet ut fra terrengdata, både med og uten vegetasjon / bebyggelse. Det er synlighet med
vegetasjon og bebyggelse som gir den mest realistiske situasjonen, og som legges til grunn for
synlighetsvurderingen. Beregningen viser at betong blandeverket i liten grad blir synlig. Anlegget blir synlig fra
selve pukkverksområdet / uttaksom rådet, samt i noen grad fra østre del av Oppenåsen og nordre del av
Kilemoen.

Synlighetsberegning, Feste Nordøst 17.06.19.

Foto, Vestsiden Pukkverk fra fv.172. Bygninger i nordre del av produksjonsområdet med høyde på ca. 30 meter.
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De høyeste og mest synlige delene av anlegget består av tre smale sementsiloer / tårn. Når avstanden blir stor,
vil disse visuelt sett bli mindre dominerende.

Et annet forhold er at anlegget vil bli plassert sentralt i produksjonsområdet for Vestsiden Pukkverk, hvor det
fra før er eksisterende bygninger og anlegg av betydelig omfang. Til sammenligning er bygningene i nordre del
av produksjonsområd et på om lag 30 meter (jf. bilde på forrige side). Betongblandeverket har en størrelse og
høyde som er vesentlig mindre enn eksisterende bygninger og anlegg i pukkverket.

På bakgrunn av dette er tiltakshavers vurdering at betongblandeverket i liten grad blir synlig , og at graden av
synlighet er uproblematisk.

Produksjonsvolum:
Det legges til grunn en årlig, gjennomsnittlig produksjonsmengde på 20.000 m3 betong. Estimatet er teoretisk
og antageligvis noe høyt.

Driftstid:
Normalt 06.00 – 18.00, mandag til fredag.
Det kan bli perioder med større støper på brua, hvor det er behov for at betongleveransen skjer
døgnkontinuerlig 7 dager i uka (24/7). Påregn elig omfang av de døgnkontinuerlige periodene er 2 - 4 ganger i
løpet av ett driftsår , og begrenses oppad til 4 perioder pr. år.

Perioder med døgndrift skal varsles berørte naboer i forkant. Varslingen skal minimum inneholde:
- Henvisning til regelverk.
- Arb eidets art.
- Begrunnelse for at de støyende arbeidene er nødvendige.
- Stipulert periode for støyende aktivitet.
- Arbeidstid over døgnet og type aktivitet til ulike tider.
- Hvem som er ansvarlig, inkl. tlf. og arbeidssted.

Estimat over trafikk mengder :
En mo derne b etongbil tar 8 m3 betong pr. lass . Dersom det legges til grunn 250 virkedager pr. år, vil et årlig
produksjonsvolum på 20.000 m3 medføre et volum på 80 m3 pr. virkedag. Dette gir 10 lass pr. dag, hvilket
tilsvarer 20 turer medregnet returtransporten.

For betongproduksjonen i Vestsiden Pukkverk forutsettes det at inntil halvparten av sandfraksjonen som går
med til betongproduksjon erstattes med fraksjonen 0 2/04 fra pukkverket. Fraksjonen 02/04 er et
overskuddsprodukt fra pukkverksproduksjon (knusing), som er en utfordring for bergverksindustrien å få
benyttet. Med denne forutsetningen vil det med et årlig produksjonsvolum på 20.000 m3 betong være behov
for 9 .000 tonn tilkjørt sand.

Et lastebillass bestående av lastebil og henger utgjør i snitt 30 tonn. Imidlertid brukes ikke henger på samtlige
lass. Det legges derfor til grunn at et lastebillass i snitt utgjør 20 tonn. Med en total årlig mengde på 9000 tonn
gir dette 450 lass pr. år. Med 250 virkedager pr. år gir dette en transportmengde på 1,8 lass eller 3,6 turer pr.
virkedag. Siden mengden sandtilslag som erstattes av fraksjonen 02/04 kan være noe lavere enn 50 %, rundes
transportmengden av til 4 turer pr . virkedag.

Et årlig produksjonsvolum på 20.000 m3 betong krever videre 7800 tonn sement som må transporteres inn til
anlegget. Bilen som leverer sement tar 36 tonn pr. lass, hvilket gir 217 lass pr. år. I tillegg medgår det noe Silika,
estimert til ett l ass pr. mnd. Avrundet gir dette 230 lass pr. år. Med 250 virkedager pr. år gir dette en
transportmengde på 0,9 lass eller 1,8 turer pr. virkedag.

Det legges til grunn at det vil være 6 ansatte på anlegget. Som grunnlag for turproduksjonen disse generere r er
det brukt håndbok V713 «Trafikkberegninger» fra Statens vegvesen. På grunn av mindre sentral beliggenhet i
forhold til servicefunksjoner (butikk, etc.), velges tall for turproduksjon som ligger i øvre del av
variasjonsområdet i håndboka. Det legges ti l grunn at en ansatt vil generere 3,5 turer med bil pr. døgn
(virkedag) . Med 6 ansatte gir dette en turproduksjon på 21.
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Trafikkmengden beskrevet over kan oppsummeres som følger:
- transport av ferdig produsert betong ut fra anlegget: 20 turer pr. virkedag.
- transport av tilslag (sand) inn til anlegget: 4 turer pr. virkedag.
- transport av sement / silika / tilsetningsstoffer inn til anlegget: 2 turer pr. virkedag.
- ansatte: 21 turer pr. virkedag.
- SUM: 47 turer pr. virkedag.

Omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT) medfører produksjonen en økning i ÅDT på om lag 32 kjøretøy
(( 47 x250)/365).

Utslipp til luft:
Betongblandeverket medfører utslipp til luft hovedsakelig som resultat av forbruk av diesel. Diesel brukes til
varmeanlegget, hjullaster og betongbiler. Varmeanlegget er nødvendig for drift i vinterhalvåret, og brukes til
oppvarming av vann og tilslag før det blandes med de andre råmaterialene. Utover dette er blandeverket
drevet med elektrisitet. Årlig energibehov er i søknaden om utslippstillatelse oppgitt til 20.000 liter diesel og
150.000 kWh.

Støy:
Støyen fra selve blandeanlegget er minimal. Hovedkildene til støy ved et betongverk er fra hjullaster og
betongstransport. Betongverket vil medføre en støybelastning som er mar ginal i forhold til primærdriften av
pukkverket.

Det er utført støyberegning for etablering av betongblandeverket. Beregningen viser at det er mulig å etablere
betongverk uten å overstige grenseverdiene for støy for støyfølsom bebyggelse (boliger) i næro mrådet til
betongblandeverket. Dette gjelder også sumvirkningen for drift av betongblandeverk, pukkverk og
vegtrafikkstøy.

S tøysonekart dag - kveld - natt , Feste Nordøst 20 .06.19.

Støyberegningen viser at ingen støyfølsom bebyggelse får støybelastning som overskrider grenseverdiene for
GUL eller RØD støysone som følge av interntransport og drift av betongverket. Det er heller ingen støyfølsom
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bebyggelse som får støyverdier over gren severdiene som følge av sumvirkning for drift av betongverk, drift av
pukkverk og vegtrafikkstøy.

Støv:
Betongverket vil medføre en støvbelastning som er helt marginal i forhold til primærdriften av pukkverket. Det
vil bli installert systemer (silosafe) som hindrer overblåsing av sementsiloer , hvilket er et viktig tiltak for å
hindre flukt av sementstøv . Norbetong har videre rutiner for vanning på tørre dager for å begrense spredning
av støv . Rutinene innebærer vanning av trafikkarealer, vanning ved innm ating av tilslag, samt vanning og
kosting av alle støpte overflater. Støv belastning kan måles , men i dette tilfellet vil det ikke være mulig å skille
støv fra betongverket og støv fra pukkverksdriften.

Utslipp til vann:
Betongproduksjon foregår med mask iner som må rengjøres etter endt arbeidsdag. Dette utføres med vann , og
omfatter både blandemaskinen i fabrikken og innsiden av trommelen på betongbilene. Partikler fra sand, pukk
og sement frigjøres fra utstyret. Vann er en ressurs som vil bli gjenbruk t i betongproduksjonen og til rengjøring
av transportenhetene.

Det vil bli etablert et lukket vannbehandlingsanlegg som vil tilfredsstille miljøstandarden til Fabeko (Norsk
fabrikkbetongforening) og ha null - utslipp til ytre miljø . Anlegget vil bestå av 3 se parate
sedimenteringsbassenger, og en tett vaskeplate (betongplate) i tilknytning til basseng nr.1. Basseng 1 er et
grovbasseng der det tas imot vann etter vasking av betongmikseren i selve fabrikken, samt vasking av tromler
på betongbilene. Vannet sedimen terer gjennom natten når anlegget står i ro, og pumpes over til basseng nr.2
for videre klarning / sedimentering. Vannet pumpes fra basseng 2 til basseng 3 når det er tilstrekkelig klarne t .
Vannet i basseng 3 gjenbrukes primært som vaskevann, sekundært som supplerende produksjonsvann.

Sedimenteringsbasseng nr.1 tømmes når det når et gitt nivå. Sand - og sementslam fra bassenget legges til
tørking på en avrenningsplate, som har avrenning tilbake til sedimenteringsbassenget.

Avfall:
Pr. i dag er slammet fra betongproduksjonen klassifise rt som næringsavfall (forurensningslovens §27a).
Næringsavfall skal enten gjenvinnes eller bringes til lovlig avfallsanlegg (forurensningslovens §32). Normalt vil
slammet kunne kategoriseres som inert avfall, og kan deponeres på godkjente avfallsdeponier i kategori 3
(inert avfall og lett forurensede masser). Aktuell gjenbruk av slammet er å bruke det som fyllmasse i bygge -
eller samferdselsprosjekter.

Den andre typen avfall fra produksjonen er restbetong. Restbetong er i likhet med slammet klassifisert s om
næringsavfall som tilfredsstiller kravene til inert avfall og lett forurensede masser . Dersom en byggeplass
bestiller mer betong enn de faktisk bruker, tar betongbilen restbetongen med tilbake til betongstasjonen og
tømmer den på bakken (såkalte flak). Dagen etter er betongen herdet, og kan knuses og gjenbrukes som
fyllmasse i bygge - eller samferdselsprosjekter.

Inert avfall er avfall som ikke vil gjennomgå noen betydelig nedbryting eller oppløsning eller annen betydelig
endring som kan medføre foruren sning av miljøet eller være til skade for menneskers helse. Inert avfall er
definert på følgende måte i avfallsforskriftens § 9 - 3, første ledd pkt. g):

) inert avfall: avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning.
In ert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annen måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke
biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan
medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menne skers helse. Avfallets totale
utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være
ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller
grunnvann,

Restmassene og restbetongen som oppstår på blandeverket til NorBetong AS skal leveres til Hensmoen
grusuttak. I henhold til detalj reguleringspl an for Hensmoen grusuttak (vedtatt 31.05.18) kan det benyttes
masser i tiltaksklasse 1 og 2 (TA 2553/2009) til istandsetting av området. Både restbetongen og restmassene
møter grenseverdiene oppgitt for klasse 1 og 2 i TA 2553/2009. I tråd med reguler ingsbestemmelsene vil dette
dokumenteres ved levering av masser.



Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk S i d e | 9
Vestsiden Pukkverk

R esipientvurdering :
Betongblandeverket vil bli liggende innenfor nedbørsfeltet 012 F23 – Ådalselva. O verflatevann fra området vil
dre neres østover og sørover mot Ådalselva. Sørvest for blandeverket, gjennom pukkverksområdet, går det en
åsrygg som danner skille mot et annet nedbørsfelt i sørvest.

Betongverket vil ligge innenfor nedbørsfeltet 012 F23 – Ådalselva. Overflatevann vil dreneres østover og sørover
til Ådalselva.

Kilebekken er nærmeste bekk til betongblandeverket, men ligger i et annet nedbørsfelt. Derfor er det
avstanden til Ådalselva, som er nærmeste vassdrag i samme nedbørsfelt , det er rele vant å vurdere.

Korteste avstand til vassdrag innenfor tilhørende nedbørsfelt = 1250 meter (Ådalselva). Avstanden til Kilebekken
i sør = 325 meter, men overflatevann fra betongverket vil ikke drenere i den retningen.
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Kartutsnittet på forrige side viser at betongblandeverket vil bli liggende i betydelig lang avstand til vassdrag.

Blandeverket vil videre bli liggende i kanten en stor sand - og grusforekomst av nasjonal betydning (Kilemoen).
Den geologiske forekomsten omfatter selve isranddeltaet Kilemoen, samt elveterrassen Begnamoen. På
Begnamoen ligger det et relativt grovt 5 - 10 meter mektig elveavsatt topplag over finkornet sand tilhørende
det opprinnelige isranddeltaet (kilde: grusdatabasen, N GU).

Utsnitt fra grus - og pukkdatabasen, NGU. Fiolett = pukkforekomsten Vestsiden, mørk oransje = isranddeltaet
Kilemoen, lys oransje = elveterrassen Begnamoen.

In ne på pukkverksområdet er det et lokalt anlegg for håndtering av overvann, i form av en lukket samlegrøft i
østre del av området. Samlegrøfta går langs fylkesvegen Vestre Ådal og har fall til en kum i nordenden av
produksjonsområdet for pukkverket, før ove rvannet ledes inn i isranddeltaet Kilemoen. I kummen blir
overvannet ytterligere sedimentert, og det blir tatt jevnlige prøver av vannet.

Avstand (1250 meter) , grunnforhold (grus - og sandforekomst med stor mektighet) , lukket
vannbehandlingsanlegg og lokalt overvannsanlegg i pukkverksområdet tilsier at det vil være svært liten risiko
for forurensning til vann ved ordinær drift. Faren for forurensning er først og fremst knyttet til driftsuhell som
f.eks. diesellekkasje. For denne type uhell vil det være fordelaktig at forurensningen vil konsentreres i grunnen
under betongblandeverket, og ikke bli spredd på samme måte som om den hadde blitt ført ut i vassdrag. Dette
gjør det mulig å sanere eventuell uforutsett forurensnin g, og innebærer at konsekvensen dersom det skulle
skje uhell blir redusert.
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Dispensasjonsvurderinger :

Tiltaket medfører at det må søkes om dispensasjon fra følgende forhold:
1. Reguleringsbestemmelse pkt.5.6, underpunkt 6 om åpningstider.
2. Reguleringsbest emmelse pkt.5.6, underpunkt 7 om anlegg for videreforedling av produkter.
3. Plan - og bygningslovens § 29 - 4 om byggehøyder.

Dispensasjonsforhold nr.1:
Reguleringsbestemmelsen tillater drift i pukkverket mandag til fredag fra kl. 07.00 – 16.00 i vinterhalvår et og
mandag til fredag fra kl. 07.00 – 21.00 i sommerhalvåret. I tillegg tillates salg og uttransport lørdager fra
kl. 07.00 – 13.00.

For betongverket søkes det om drift mandag til fredag fra kl. 06.00 – 18.00 gjennom hele året, samt 4 perioder
pr. år med døgnkontinuerlig drift. De døgnkontinuerlige periodene vil bli styrt av betongbehovet ved bygging av
større konstruksjoner, og omfatter også drift lørdager, søndager og andre helligdager.

Dispensasjonsforhold nr. 2 :
Reguleringsbestemmelsen tillater oppføring av bygninger og anlegg for videreforedling av produkter fra
pukkverket. Betongblandeverket vil i hovedsak benytte tilslagsprodukter fra pukkverket, men sand, sement og
silika må transporteres inn til området, og b etinger dermed dispensasjon fra bestemmelsen (jf. brev fra
Ringerike kommune datert 22.05.19) .

Dispensasjonsforhold nr. 3 :
Gjeldende reguleringsplan for pukkverket har ikke bestemmelser om maksimal byggehøyde. Dermed er det de
generelle bestemmelsene i lo vens § 29 - 4 om maksimal mønehøyde på 9 meter som blir gjeldende. Siden
betongverkets totale høyde er 16 meter, må det søkes om dispensasjon fra § 29 - 4.

Dispensasjonsvilkår:
I plan - og bygningslovens § 19 - 2 stilles det opp to vilkår for at dispensasjon k an innvilges:

- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan - og bygningslovens
formålsbestemmelse, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.

- Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen e det dispenseres fra :
Med unntak av at det må tas høyde for inntil fire perioder pr. år med døgnkontinuerlig drift, medfører omsøkt
dispensasjon sforhold nr.1 om driftstider i hovedsak at aktivitet i pukkverksområdet vil starte en time tidligere
på hverdag. Dette er nødvendig for å kunne ha ferdigprodusert betong klar til levering på byggeplass tidlig på
en vanlig arbeids dag . Støyvurderingen viser at støy fra betongverket blir relativt lav. Dispensasjonsforholdet
vurderes med bakgrunn i dette ikke for å medføre vesentlig tilsidesettelse av reguleringsbestemmelse n om
driftstider.

Dispensasjonsforhold nr.2 er knyttet til at no en innsatsfaktorer må transporteres inn til betongblandeverket.
Ringerike mener dette utløser krav om at det må dispenseres fra bestemmelsen. Sett bort fra dette, vil
betongproduksjonen i hovedsak basere seg på produkter fra pukkverket og være en type prod uksjon som er
beslektet med pukkverksdriften. Tiltakshaver stiller spørsmål ved om det er faktisk og saklig grunnlag for å
hevde at forutsetningen om videreforedling blir brutt dersom noen i innsatsfaktorer må transporteres inn til
området. I alle fall er det ikke grunnlag for å hevde at bestemmelsen om videreforedling blir vesentlig
tilsidesatt.

Dispensasjonsforhold nr.3 er knyttet til at den gjeldende reguleringsplanen fra 2005 mangler detaljerte
bestemmelser om byggehøyde, og at lovens generelle høydeb estemmelse i § 29 - 4 dermed trer inn.
Betongverket har imidlertid en høyde som er litt over halvparten av høyden på eksisterende bygg og anlegg i
pukkverksområdet, og er for øvrig i en annen og langt mindre skala enn eksisterende anlegg i
pukkverksområdet. Det er også utført en synlighetsvurdering som viser at anlegget blir synlig i hovedsak fra
pukkverksområdet , og at synlighet er uproblematisk . Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at lovens § 29 - 4
blir vesentlig tilsidesatt.
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Hensynet bak lovens formåls bestemmelse:
Formålet med plan - og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner, samordning, samt å gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Omsøkte
dispensasjoner er resultat av at det søkes om å etablere betongblandeverk i et pukkverksområde. Lokalisering
av betongverk i tilknytning til pukkverks - eller masseuttaksområder er regnet for å være den mest gunstige
plasseringen en kan tenke seg med tanke på å oppfylle viktige samfu nnsmål om bærekraftig utvikling og
folkehelse. Denne typen samlokalisering reduserer transportbehov, og medfører at produksjonsanlegg blir
samlet til ett område som normalt er egnet og avklart for denne type produksjons - og industrivirksomhet og
som ikke m edfører forurensning, støy og støv for nærområdet . Samlokalisering en bidrar derfor snarere til å
oppfylle enn å tilsidesette lovens formålsbestemmelse.

Klar overvekt av fordeler:
Fordelene ved tiltaket er knyttet til å kunne samlokalisere et betongblande verk med et pukkverk. Da
produksjon av betong i hovedsak vil benytte produkter fra pukkverket, vil slik samlokalisering medføre
reduserte transportbehov og dermed reduserte utslipp til luft.

Videre er Vestsiden pukkverk lokalisert til et område hvor det er få andre brukerinteresser eller brukshensyn.
Dette ved at det er relativt lang avstand til boliger, fritidsboliger eller øvrig bebyggelse, og at det ikke er
særskilte natur, kulturminne - eller friluftsinteresser i nærområdet. Vestsiden pukkverk har derm ed en gunstig
lokalisering med tanke på å redusere ulemper for naboer og andre brukerinteresser.

Videre har Vestsiden pukkverk en gunstig lokalisering med kort avstand til det overordnede veinettet (E16).

Med bakgrunn i dette er vurderingen at det foreligger en klar overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon.

Konklusjon:
Etter tiltakshavers vurdering er vilkårene for å innvilge dispensasjon i plan - og bygningslovens § 19 - 2
tilfredsstilt, jf. foregående redegjørelse og drøfting.

Spørsmål vedrørende dispensasjonssøknaden kan rettes til:
NorBetong AS, v/Oddbjørn Erlien , m obiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no
Feste Nordøst AS, v/Petter Hermansen , tlf.: 90729347/ e - post: ph@feste.no

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger

Vedlegg:
1 – T egning semi - mobilt blandeverk (SBM euromix 2000/3000/modul) , M=1:100.
2 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 , Feste Nordøst datert 25.06.19.
3 – Søknad om tillatelse til tiltak (blankett 5174)
4 – Opplysninger om tiltakets ytre rammer (blankett 5175)
5 – Gjennomføringsplan (blankett 5185)
6 – Erklæringer om ansvarsrett for ansvarlig søker, prosjekterende og utførende (blankett 5181)
7 – Kvittering for nabovarsel, rekommandert sending xx.06.19.
8 – Synlighets beregning, Feste Nordøst datert 17.06.19.
9 – Støyberegning, Feste Nordøst datert 20 .06.19.
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1 . Innlednin g
Feste NordØst as har foretatt beregninger av støy i forbindelse med etablering av
Betongverk ved Vestsiden pukkverk . Oppdragsgiver er Norbetong AS.
Rapport og støyberegninger er utfør t av Knut - Ola v Torkildsen.

2. Sammendrag
Beregningene viser at det er mulig å etablere og drifte betongverk uten å overstige
grenseverdien for støy for støyfølsom bebyggelse. Dette gjelder også i sumvirkning med drift av
pukkverket og vegtrafikkstøy fra offentlig veg.
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Det er utført beregning er av s tøy fra drift av betongverket , samt støy fra framskrevet vegtrafikk
iberegnet økt vegtrafikk på grunn av drift av betongverket. Støybelastning er også vurdert i
sumvirkning med støy fra eksisterende pukkverk .
Grunnlaget for beregningene er søknad om drift av betongverket. Opplysninger om driften er
innhentet hos tiltakshaver . Driftstider og t rafikk er basert på årlige mengder produsert betong .
Vegtrafikkstøy er beregnet med grunnlag i framskrevet årsdøgntrafikk , samt økt trafikk som følge
av d rift av betongverket . Vurderinger av sumvirkning med støy fra pukkverk er basert på
støyrapport for pukkverket, utarbeidet i 201 3.

Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningen e , med plassering, driftstider og
betongvolum som skal produsere s , viser s tøy beregningene at ingen støyfølsom bebyggelse får
støybelastning som overskrider grenseverdiene for GUL eller RØD støysone som følge av
interntransport og drift av betongverket . Det er heller ingen støyfølsom bebyggelse som får
støyverdier over grenseverdiene som følge av sumv irkning for drift av beton g verk , drift av
pukkverk og vegtrafikkstøy. Ett av de aktuelle boligbygg ene ligger i G UL støysone på grunn av
dagens vegtrafikkstøy.

3. Retningslinjer
Det er støyretningslinjen T - 1 442/201 6 , ” behandling av støy i arealplanlegging ” som benyttes for
å vurdere resultatene fra støyberegningene . I retningslinjene er støynivåer inndelt i to støysoner

• Rød sone:
Angir område r som ikke er egnet til støyfølsomme formål og etablering av ny støyfølsom
bebyggelse skal unngås.
• Gul sone:
Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan etableres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjene T - 1 442/201 6 gir følgende kriterier for soneinndeling .

Støykilde
Gul sone Rød sone

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 - 07

Utendørs
støynivå

Utendørs støynivå i
nattperioden kl. 23 - 07

I ndustri
uten impulslyd

Lden 5 5 dBA Lnatt 45 dBA Lden 6 5 dBA Lnatt 5 5 dBA

Vegtrafikk Lden 5 5 dBA L5AF 70 dBA Lden 6 5 dBA L5AF 8 5 dBA

Lden er det ekvivalente støynivået for dag - kveld - natt med 1 0 dB og 5 dB tillegg på henholdsvis
natt og kveld.
L5AF er det statistiske maksimale støynivået som overskrid e s av 5 % av hendelse ne .
Lnatt er A - veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra 23 - 07 som er definert i EUs
rammedirektiv for støy.
Lden og L natt (L night ) nivåe ne skal i kartlegging etter direktivet beregnes som årsmiddelverdi,
det vil si som gjennomsnittlig støybelastning over et å r

Dersom prosjektet kan betraktes som miljø - og sikkerhetstiltak , sier T - 1 442 /201 6 at utbygging
som ikke endrer støysituasjonen som hovedregel skal kunne gjennomføres uten utbedring av
støyforholdene. Det er gjeldende praksis at støyfølsomme bygninger i området kun har krav til
tiltaksvurdering dersom:

• De blir liggende i rød støysone etter utbygging.
• De blir liggende i gul støysone etter utbygging og får en økning av støynivå på mer enn 3 dB.

For støyfølsomme bygninger i rød støysone bør innen dørs støynivå tilfredsstille kravene i Tek nisk
forskrift/NS 81 75 Klasse C . I tillegg skal støyfølsomme bygninger , som er tiltaksvurderte ha
tilgang til et egnet uteareal med et støynivå lavere enn Lden 5 5 dBA (lavere enn grenseverdien for
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gul sone). Som eg net uteareal for skoler og barnehager anses som hovedregel hele arealet som
brukes til aktivitet. Det stilles i ngen krav til utendørs støynivå for hus til religiøst bruk eller
hotell /overnatting .

4. Beregning s forutsetninger

4.1 . Omgivelser

Planområdet ligger ca. 3 km nordvest for kommunesenteret Hønefoss, mellom hovedveiene E16
mot Valdres og Rv.7 mot Hallingdal. Planområdet ligger ca. 1 km nordøst for grenda
Heradsbygda . Innenfor en avstand på 7 50 meter fra betongverket , er det 6 støyfølsomme bygg.
To av byggene er nærmere enn 500 meter.

4.2. Kartgrunnlag og metode

Det er benyttet eksisterende 3D - kart grunnlag for området . Programmet som er benyttet er
NoMeS versjon 4.5 .4 , som simulerer støy etter nordisk metode for støyberegning .
I ndu strimetoden er benyttet både for transport og for drift i deponiet .
Vegtrafikkmetoden er benyttet for beregning av trafikkstøy.
Lydeffektnivå er er hentet fra lydbibliotek utarbeidet av Kilde Akustikk as .

Beregningene er utført , med grunnlag i en digital terrengmodell for området , med eksisterende
veg , geometri og bebyggelse . Terrengmodellen er oppdatert med plan skisse for drift og
adkomst til betongverket . O pplysninger om utstyr og driftstider er basert på plan skisse for drift
og produksjonsvolum .

• Eksisterende vegetasjon inngår i kke i beregningen e .
• Overflater i pukkverket og ved betongverket er definert som harde, øvrige overflater

som myke.
• Beregningshøyden for st øysoner og beregningspunkt er 4 meter.

5. Inngangsverdier for støykilder

5.1 . Vegtrafikkstøy

Grunnlaget for beregning av vegtrafikkstøy, er årsdøgntrafikk (ÅDT)
hentet fra Nasjonal vegdatabank. Verdiene er framskrevet i samsvar med prognoser i nasjonal
transportp lan. Transport til og fra betongverket er lagt til framskrevet ÅDT . Som grunnlag for
transport til og fra betongverket er det benyttet tall fra egen trafikk estimering i
s øknadsdokumentet . Grunnlaget er basert på antall ansatte og planlagt produksjonsvolum av
betong . Dette omfatt er ansatte reiser, tilkjørte masser og tilsetningsstoffer til
betongproduksjonen og leveranse av betong.

Trafikktal fra Nasjonal vegdatabank , tall oppgitt for 2018 og framskrevet til 2019 og 2029.

Ved framskriving er det benyttet g runnprognoser for
Nasjonal transportplan 2016 - 2050, tall for Buskerud

Veg parsell
ÅDT - 201 9

% - store kjøretøy
ÅDT - 202 9

% - store kjøretøy
ÅDT - 202 9 med betongproduksjon

% - store kjøretøy

Fv2872, sør for x fv2870 1000 - 6% 1148 – 6.5% 1195 – 8%

Fv2872, nord for x fv2870 og
sørover fra betongverket

800 – 6% 919 – 6.5% 966 – 9%

Fv2872, nord for betongverket 800 – 6% 919 – 6.5% 919 – 6.5%

Fv 2870 150 – 6% 172 – 6.5% 172 – 6.5%
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5.2. Grunnlag for industristøy fra betongverket

Tabellen nedenfor viser inngangsverdiene for transport bidraget til industristøy i
støyberegningen .

Støykilder transport

Årlig volum
Turer og retur pr.
virkedag

Lastebiltransport av tilslag (sand) 9000 tonn 4

Transport av sement og tilsetningsstoffer 7800 tonn 1.8

Leveranse av betong 20000 tonn 20

Ansatte 6 ansatte 21

5.3. Drift i betongverket

Som g runnlag for utstyr og driftstid er på utstyr er det benyttet opplysninger fra tiltakshaver og
erfaringstall fra tilsvarende virksomhet . I støyberegning en inngår transport ut og inn av
området (se pkt. 5.2 og transport av tilslagsmaterialer fra pukkverket som vil foregå med
hjullaster ) . Dette er transport av noe over 25000 tonn tilslagsmaterialer i form av pukk og
finere masser. De t er i støyberegningen benyttet erfaringstall for hjullaster som arbeider med
h enholdsvis stein og med løsmasser. Betongproduksjonen vil foregå i semi - mobilt blandeverk
(SBM euromix 2000/3000/modul).

Det er i beregningene forutsatt gjennomsnittlig årlig drift på 25% av dag, kveld og nat t.

5.4. Eksisterende pukkverk

Som grunnlag for vurdering av sumvirkningen av støy fra eksisterende pukkverk er det benyttet
støyrapport utarbeidet i 2013 for Vestsiden pukkverk .
Det er driftsituasjon 2, arbeid på dagtid med aktivitet som er benyttet .
Beliggen heten til aktuelle beregningspunkt er vist på kartutsnittet. Det er ikke mulig å hente ut
nøyaktige støyverdier for aktuelle beregningspunkter og oppgitt maksimalverdi fra rapporten er
derfor benyttet i beregning av sumvirkning. Kartet nedenfor er hentet f ra denne støyrapporten.
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6. Foreslåtte støytiltak for området
Det er ikke forutsatt spesielle støydempende tiltak i beregningene .

6.1 . Om s tøydempende tiltak , generelt

Aktuelle støydempende tiltak kan være støyskjermer,
jordvoller og bevisst plassering av ikke støyfølsom
bebyggelse. Reduksjon av fart vil også bidra til å
reduser e støybelastningen.

For å oppnå støyreduserende effekt må siktlinjen
mellom støykilde og mottaker brytes av støyskjermen, se figurene.

Det støynivået som høres på mottakers side består dels av støy som passerer over skjermen og
dels av støy som går gjennom den. En støyskjerm demper normalt 5 - 1 2 dB, avhengig av høyde,
konstruksjon og avstand mellom støykilde, skjerm og mottaker.
I beregningen skilles ikke mellom støyskjermer av uli ke materialer, da effekten er tilnærmet
lik.

Støyskjermens lyddempende effekt er avhengig av
skjermens effektive høyde ( He ). He er den delen av
skjermen som rager over en rett linje mellom støykilde
og mottaker. For å få best mulig effekt av en støyskjerm
bør den som hovedregel plasseres så nært støykilden som
mulig. I noen situasjoner kan dette gi liten effekt og en
annen plassering må vurderes. Dersom mottakspunktet ligger høyere eller lavere i terrenget vil
den effektive høyden forandre seg. En gang - og sykkelveg på innsiden av støyskjermen – i
samme plan, vil få god effekt ved en skjermhøyde på 2 - 3 m. Boliger eller uteområder
beliggende i en sk r åning på et høyere punkt enn vegen, vil få langt mindre effekt av slik
skjerming. Her er det bedre å plassere skjermen nær mottaker.
Det er mange hensyn som påvirker valg av skjermtype, materialbruk, teknisk utforming og
plassering. Byggdetaljblad 51 7.522 (SINTEF Byggforsk 1 997) gir en oversikt hva som bør legges
til grunn.

7. Beregninger
Det er beregnet støysoner for betongverket for drift på dag, kveld og natt (Lden)
og for natt (Lnatt) i samsvar med retningslinjene i T1 442/201 6
For et utvalg av støyfølsom bebyggelse er det utført beregninger i beregningspunkt for
industristøy og vegtrafikkstøy . Alle beregninger utført i 4 meters høyde.

Transportstøy og punktkildestøy er beregnet etter samme metode («Industrimetoden») og det er
sumvirkningen som framgår av tabeller og kart. Trafikkstøy fra offentlig veg er ber egnet etter
«vegtrafikkmetoden». Metoden for beregning av vegtrafikkstøy er annerledes enn for
industristøy( industri / steinbrudd), og bidragene fra vegtrafikk og støy fra betongverk og
steinbruddet bør derfor ikke summeres direkte.
For likevel å kunne vurd ere den samlede støybelastningen har vi benyttet logaritmisk summasjon
på resultatene i beregningspunktene, etter en modell utgitt av KLIF (Klima - og
forurensningsdirektoratet). Resultatene fra d isse summeringen e er vist i tabell .



Støyberegning Betongverk Vestsiden pukkverk , prosjektnr: 39785
Side 7 av 8 / Dato 20.06.2019

7.1 . Resultater beregningsp unkt .

I tabellen e nedenfor er støy belastningen i de ulike beregningspunktene vist for vegtrafikkstøy
og støy fra drift av betongverket . I tillegg vises logaritmisk summering av støy verdi f ra
betongverket med vegtrafikkstøy og støy fra eksisterende pukkverk.
Det er ikke mulig å hente ut nøyaktige støyverdier for beregningspunktene fra eksisterende
pukkverk . O ppgitt maksimalverdi for boligbygg er derfor benyttet for alle beregningspunktene.

Beregningspunktene e r plassert ved støyfølsom bebyggelse , på støyutsatt side , 4 meter over
terreng . Plassering av beregningspunktene er vist på vedlagte støysonekart .

Støynivå i beregningspunkt
Resultater av støyberegning fra trafikkstøy og støy fr a drift av betongverk.
Sumvirkningene er beregnet med logaritmisk summasjon av vegtrafikkstøy , pukkverk
og betongverk . Alle støyverdier i dBA (Lden) , betongverk natt er beregnet Lnatt

Beregningspunktenes plassering er vist på vedlagte støysonekart.
Beregnings -
punkt

Vegtrafikk Drift av
betongverk

Natt
Lnatt

Vestsiden pukkverk
«maksimalverdi fra
rapport»

Sumvirkning:
Vegtrafikk, deponi og
pukkverkÅr:20 19 År:2029

m1 45,8 47,9 35,0 28,6 45,0 49,84

m2 46,6 48,5 37,2 30,8 45,0 50,32

m3 52,0 53,1 38,5 32,1 45,0 53,85

m4 46,9 48,2 37,0 30,6 45,0 50,12

m5 56,3 57,2 35,9 29,5 45,0 57,48

m6 50,4 51,2 32,6 26,2 45,0 52,18

m7 43,4 44,3 31,4 25,0 45,0 47,78

7.2. Beregning av vegtrafikks tøy fra offentlig veg .

Støy fra vegtrafikk er beregnet med grunnlag i framskrevet årsdøgntrafikk etter vegtrafikk -
metoden. Resultatene viser at ett av beregningspunktene ligger i GUL støysone uten bidrag av
støy fra betongverk og eksisterende steinbrudd. Sumvirkningen med støy f ra vegtrafikk og
steinbruddet gir en liten økning i støybildet, men ingen beregningspunkt kommer i GUL eller
RØD støy sone på grunn av sumvirkningen.

7.3. Beregning av støy fra drift av betongverket .

Ingen støyfølsom bebyggelse kommer i GUL eller RØD støy sone på grunn av drift i betongverket
eller i sumvirkning med andre støykilder i området.

Resultatet av beregningen forutsetter oppgitt produksjonsvolum og plassering av utst yr som er
vist på vedlagte kart. S tøybilde v il kun ne endres noe ved annen plassering , annet uts t yr og
endret produksjonsvolum .

7.4. Oppsummering av beregningsresultater

Under de forutsetninger som er lagt til grunn for beregningene, med plassering, driftstider og
betongvolum som skal produseres, viser s tøy beregningene at ingen støyfølsom bebyggelse får
støybelastning som overskrider grenseverdiene for GUL eller RØD støysone som følge av
interntransport og drift av betongverket. Det er heller ingen støyfølsom bebyggelse som får
støyverdier over grenseverdien e som følge av sumvirkning en for drift av betongverk, drift av
pukkverket og vegtrafikkstøy. Ett av de aktuelle boligbyggene ligger i GUL støysone på grunn av
dagens vegtrafikkstøy.
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8. Lydstyrke
Lydstyrke måles som lydtrykknivå målt i dB (desiBel). På grunn av det
enormt store variasjonsområdet mellom høyeste og laveste hørbare
lydtrykk, er det ikke praktisk å bruke en lineær skala for lydstyrke.
I stedet brukes en logaritmisk skala, dB skalaen.
Eksempler på hvilke lydnivåer denne skalaen gir :
- En vanlig samtale vil gi et lydnivå på ca . 60 dB.
- Stor gatetrafikk gir et lydnivå rundt 80 dB.
- Vår smertegrense for støy er ved ca . 1 25 dB.

Når det gjelder endringer av lydstyrke, er en endring på 1 dB knapt
me rkbar, en endring på 2 - 3 dB er merkbar, 4 - 5 dB oppfattes som
tydelig endring og en endring på 6 - 7 dB er vesentlig.
En forandring på 8 - 1 0 dB vil oppfattes som en halvering eller fordobling
av lydstyrken .

9. Støykart
Det er utarbeidet 2 støy sone kart for områ det .

9.1 . Kartvedlegg

Kart 1 , Støysonekart Lden, drift dag - kveld og natt

Kart 2, Støysonekart Lnatt, drift natt
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Svar - søknadsprosess for betongblandeverk 

Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

Viser til deres notat datert 16.05.2019 hvor dere spør om fremgangsmåte for etablering av et 

semi-mobilt betongblandeverk i Vestsiden Pukkverk.  

 

1. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven 

Vår vurdering er at tiltaket slik som beskrevet vil kreve dispensasjon for byggehøyder og for 

driftstider. 

Etter pbl. § 30-4 jf. § 29-4 er maksimal byggehøyde 9 meter for denne konstruksjonen. 

Prinsipptegningen som er sendt inn har ikke fullstendige mål, men det ser ut til at 

betongblandeverket vil bli høyere enn 9 meter. Reguleringsplanen fastsetter ikke andre 

byggehøyder, og det må søkes om dispensasjon fra dette kravet. For å vurdere denne 

dispensasjonen vil det være særlig relevant med tegninger som viser fjernvirkningen av 

betongblandeverket, i tillegg til eksakte høyder på betongblandeverket. 

Dere har oppgitt at driftstiden av betongblandeverket skal være 06.00-18.00. I 

reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 6 er normal driftstid i anlegget regulert til mandag-

fredag 07.00-16.00, med mulighet for drift fram til 21.00 i sommerhalvåret. Siden planlagt 

driftstid for betongblandeverket overskrider disse åpningstidene, krever det dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 6. For å vurdere en dispensasjon her, må vi vite mer om 

støy, støv og trafikkbelastning fra betongblandeverket både for tidsperioden det er drift i 

anlegget ellers, og for periodene det kun vil være drift av betongblandeverket. 

Dersom deler av betongproduksjonen skal basere seg på tilkjørte masser, må det også søkes 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene § 5.6 punkt 7, hvor det åpnes for «nødvendige 

bygninger og anlegg for driften av uttaket og fremtidig videreforedling av produkter.»  

 

2. Krav til søknad 

For å kunne behandle dispensasjonssøknad eller byggesøknad om betongblandeverk, trenger vi 

mer dokumentasjon knyttet til støy, støv og utslipp fra anlegget, samt hvilke avbøtende tiltak 

som er tenkt gjennomført for å minimere eventuelle ulemper. 

Vi ber om at dere utarbeider en støyrapport som viser hvilket støynivå som er forventet fra 

anlegget og fra transporten i forbindelse med betongproduksjonen. Det bør fremgå hvilken 
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ekstra støybelastning anlegget vil medføre i perioden det er drift i pukkverket for øvrig, og 

hvilken støybelastning betongblandeverket vil medføre når det ikke er annen drift i anlegget. 

Det bør i tillegg lages et støysonekart som viser utbredelsen av støyen, særlig med tanke på 

påvirkningen av boligene sør for pukkverket.  

Når vi mottar en eventuell dispensasjons- eller byggesøknad, vil det være aktuelt for oss å 

sende søknaden til uttalelse hos berørte sektormyndigheter. Vi må ta en vurdering på hvilke 

myndigheter som blir berørt når vi mottar en komplett søknad. Basert på opplysningene vi har 

nå tenker vi at Fylkesmannen, Statens Vegvesen, kommunelegen og bergverksmyndigheten 

kan være aktuelle uttalemyndigheter i denne saken. 

Sammen med søknaden må dere også sende inn gjennomføringsplan og erklæringer om 

ansvarsretter, dokumentasjon på at berørte naboer er varslet, kart som viser plassering av 

betongblandeverket og tegninger som viser tiltaket. I tillegg bør dere redegjøre mest mulig 

konkret for driften og omfanget av dette, herunder hvor stort omfanget av døgnkontinuerlig 

drift vil bli og transportbelastningen på ulike deler av døgnet. 

 

3. Utslippstillatelse 

Vår vurdering er at tiltaket sannsynligvis vil kreve utslippstillatelse. Det er fylkesmannen som 

er forurensningsmyndighet i dette tilfellet. Vi kan ikke gi byggetillatelse før det er gitt 

utslippstillatelse for anlegget. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Norbetong AS, Postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO 

 



R ingerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no
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R I NGERI KE KOMMUN E:
- Søknad om etablering av semi - mobilt betongverk , Vestsiden Pukkverk .

Det vises til telefonsamtale med Arne Hellum i Ringerike kommune 30.04.19, samt e - post med foreløpig
informasjon. For å innlede dialogen med Ringerike kommune og klargjøre behandlingsopplegg og
dokumentasjonskrav for en søknad om etab lering av betongverk, mener vi det er hensiktsmessig å oversende
et notat om saken. Tilta ket vil bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk

Tiltakshaver:
Nor B etong AS, Region Stor - Oslo, Lilleakerveien 2B, postboks 203 Lilleaker, 0216 OSLO .
Kontaktperson: Oddbjørn Erlien , mobiltlf. 9 77 89 595 , e - post: oddbjorn.erlien@norbetong.no

Planstatus:
Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk ble vedtatt av kommunestyret i Ringerike 15.12.05. Reg uleringsplanen
medfører sikring av en geologisk forekomst til råstoffutvinning mange hundre år fram i tid. Totalt regulert
uttaksområde er på om lag 900 daa, og total uttaksmengde var i 2005 anslått til 29 mill. m3.

Oversiktskart som viser pukkverkets beliggenhet og avgrensning av tilhørende reguleringsplan.

Reguleringsplan for Vestsiden Pukkverk
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Vestsiden pukkverk kan levere godkjente masser egnet til ulike byggeformål, herunder betong - og asfalttilslag.
Kvaliteten på massene er kjent og kan dokumenteres. Årlig, tillatt uttaksmengde er 200.000 m2 fast fjell pr. år.

Følgende reguleringsbestemmelser vil ha særlig relevans for tiltaket:

«Innen det regulerte området kan det godkjennes oppført nødvendige by gninger og anlegg for driften av
uttaket og fremtidig videreforedling av produkter. Det forutsettes godkjent byggetillatelse før bygg oppføres.
Byggegrense er 15 meter målt fra midtlinje Fv. 172. Bygninger og installasjoner må fjernes når driften opphører,
og senest to år etter siste uttak av masser fant sted».

«Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Lørdager fra kl. 07.00 til kl.
13.00 tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret tillates drift fra 07.00 til kl. 21.00, mandag til
fredag. Sprengning tillates mandag til fredag fra kl. 07.00 til kl. 16.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i
anlegget på høytids - og helgedager».

Utsnitt av
r eguleringsplan for
Vestsiden Pukkverk,
plankart. Vedtatt
15.12.2005.
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Tiltakets beliggenhet:
Tilta ket vil som nevnt bli liggende inne på driftsområdet for Vestsiden Pukkverk, på gnr.52, bnr.59 og bnr.60.

Oversiktskart som viser tiltakets beliggenhet.

Foreløpig situasjonsplan, område for etablering av betongverk , ca. 5 daa. Sort pil angir oppstillingsretningen for
betongverket. Området er i dag benyttet til midlertidig mellomlager for pukkverksprodukter .
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Beskrivelse av t iltaket:
Det søkes om etablering av et permanent betong verk, selv om anlegget er semi - mobilt og dermed flyttbart. De
to første årene vil leveransen fra anlegget i all hovedsak gå til bygging av Randselva bru , på parsellen Eggemoen
– Olimb for ny E16.

Det tas høyde for at det vil bli behov for betongverket ti l andre utbyggings - og samferdselsprosjekt etter at
Randsel va bru er ferdig bygd . D erfor søkes det om etablering av et permanent anlegg.

Driftstid:
Normalt 06.00 – 18.00, mandag til fredag.
Det kan bli perioder med større støper på brua, hvor det er behov for at betongleveransen skjer
døgnkontinuerlig 7 dager i uka (24/7).

Produksjonsvolum:
Det legges til grunn en årlig, gjennomsnittlig produksjonsmengde på 20.000 m3 betong. Estimatet er teoretisk
og antageligvis noe høyt.

Generering av trafikk:
En moderne b etongbil tar 8 m3 betong pr. lass . Dersom det legges til grunn 250 virkedager pr. år, vil et årlig
produksjonsvolum på 20.000 m3 medføre et produksjonsvolum på 80 m3 pr. virkedag. Dette gir 10 lass pr. dag,
hvilket tilsvarer 20 turer medregnet returtransporten.

Omregnet til årsdøgntrafikk (ÅDT) medfører produksjonen en økning i ÅDT på noe i underkant av 14 kjøretøy
((20x250)/365).

Støy:
Støyen fra selve blandeanlegget er minimal. Hovedkildene til støy ved et betongverk er fra hjullaster og
betongstransport. Betongverket vil medføre en s tøybelastning som er marginal i forhold til primærdriften av
pukkverket.

Støv:
Betongverket vil medføre en støvbelastning som er marginal i forhold til primærdriften av pukkverket. Det vil
blir installert systemer som hindrer overblåsing av sementsiloer . Støv belastning kan måles , men i dette tilfellet
vil det ikke være mulig å skille støv fra betongverket og støv fra pukkverksdriften.

Utslipp til vann:
Det tas sikte på å e tabler e et sedimentasjonsbasseng for betongverket , der vannet gjenbrukes til pro duksjon og
bilvask. Tiltakshaver har et m ål om å ikke slippe ut vann til resipient . Avrenning fra vaskeplass vil skje til
sedimentasjonsbassenget. Det vil bli tatt prøver av sedimentert slam (innhold av tungmetaller), og slammet vil
blir forskriftsmessig d eponert ut i fra hvilken avfallskategori det tilhører.

Arealkrav:
Betongverket vil kreve et areal på c a. 5 daa , se foreløpig situasjonsplan på forrige side.
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Foto av tilsvarende betongv erk, montert annet sted i Norge.

Avklaringer :

1. Saksbehandling etter plan - og bygningsloven. Vil en etablering som beskrevet kreve dispensasjon fra
gjeldende reguleringsbestemmelser, eller kan det søkes om tiltak direkte?

2. Hvilke krav vil Ringerike stille til en søknad? (dokumentasjon, beskrivelse , etc . ).
3. Kommunens syn på om tiltaket vil kreve utslippstillatelse, u t fra skissert driftsopplegg hva gjelder

vann, støv og støy, og hvilken instans som i så tilfelle er forurensningsmyndighet.

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger

Vedlegg: Pr insipptegning semi - mobilt blandeverk.



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3993-34  Arkiv: GNR 255/60  

 

Sak: 76/19 

 

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

Haga bru 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
«Saken utsettes til befaring.» 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

T. Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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 
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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 
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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 
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behandles av utslippsavdelingen i egen sak. Bygningen har et bebygd areal på cirka 8 m2. Dette 

bygget har erstattet en gammel utedo på eiendommen. Den gamle utedoen står fortsatt nord 

for bygning nr. 1 på eiendommen, men vises ikke på kartet. 

 

Bygning 2 – vedbod 

Denne bygningen er et takoverbygg for lagring av ved, med tre vegger og åpent foran. 

Vedskjulet er i følge søker bygget i cirka 2010, og har et bebygd areal på 12 m2. Søker skriver 

at bygningen var et forsøk på å forskjønne, da de mente det var penere enn å legge 

bølgeblikkplater eller presenninger over vedstabelen.  

 

Bygning 3 – verktøybod 

Søker har anslått at bygget ble oppført i cirka 2010. Det er omtrent 6 m2 BYA. Søker skriver 

at boden dekker et behov han har. 

 

Bygning 4 – hytte 

Hytta er i sin helhet godkjent. Den har et bebygd areal på 45,5 m2. 

 

Bygning 5 – uthus/bod 

Bygningen er godkjent. Den har et bebygd areal på 19,2 m2. 

 

Bygning 6 – båthus med bod 

Denne bygningen står i sin helhet på gnr/bnr 255/60. Her har det tidligere stått et båthus med 

samme fotavtrykk. Rådmannen kjenner ikke til eksakt alder på det opprinnelige båthuset, men 

bygningen vises på flyfoto fra 1948. I følge søker er båthuset fra cirka 1945. Søker har opplyst 

at utbedringene er gjort fordi det opprinnelige båthuset var falleferdig og råteskadet. I tillegg 

skriver søker at sist det var storflom var vannet så høyt inne i båthuset at båten ble skadet, og 

at det opprinnelige båthuset var bygget for en robåt. Båthuset er nå tilpasset 200-årsflom og en 

normal fritidsbåt. Det er bodarealer lengst nord i båthuset.  

I tillegg er det bygd et tilbygg på båthusets østre side. Dette er en bod med bebygd areal på 

10,5 m2. Søker har opplyst at denne boden brukes til å oppbevare diverse utstyr, blant annet 

trillebårer, sementmikser og kompressor. Selve båthuset har et bebygd areal på 45,8 m2, totalt 

56,3 m2. 

 

Tiltak 7 – platting og båtopplagringsplass 

Denne er cirka 30 m2 og brukes til å lagre båt på. På befaring med byggesaksavdelingen 

fortalte søker at plattingen var bygd i 2018, og også ble brukt til å sette opp telt for overnatting 

om sommeren. 

 

Bygning 8 – lekestue 

Dette er en trehytte/lekestue. Denne kan ikke brukes til annet formål enn lekestue, og ligger 

mellom hytta og uthuset. Bebygd areal er cirka 5 m2. 

 

Plattinger/terrasse utenfor hytta og terrengtrapper 

Det er bygget plattinger utenfor hytta og terrengtrapp ned mot fjorden og mot båthuset. 

Plattingene har et totalt areal på cirka 77 m2. Plattingene er bygget for cirka 20 år siden. 

Terrengtrappene er bygget for henholdsvis 10 og 20 år siden. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Området er uregulert, og i kommuneplanens arealdel er det avsatt til LNF-område. 

Eiendommen ligger i tillegg mindre enn 100 meter fra vannet. Kommuneplanen har et 

byggeforbud i LNF-områder, jf. § 10-1. I tillegg er det et særlig strengt byggeforbud i 100-

metersbeltet, jf. § 11-1, hvor alle tiltak er forbudt. 

 

 

Juridiske forhold  

Det følger av bestemmelsene til kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019, § 11.1 at det er et 

generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. Det betyr at tiltak ikke kan 

gjennomføres uten at det er søkt om, og gitt, dispensasjon fra byggeforbudet. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Eiendommene ligger i området hvor det ble gjennomført strandsonetilsyn i juli 2019. Fordi 

administrasjonen var på befaring på gnr/bnr 255/60 og 255/25 6. mai 2019, ble det ikke gjort 

nytt tilsyn med disse eiendommene i forbindelse med det generelle strandsonetilsynet i området. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

i denne saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinspiell karakter, fordi den omhandler bygging større enn 

retningslinjene i strandsonen, og om dette kan tillates der man fjerner lovlige plattinger med en 

mer privatiserende effekt på strandsonen. 

 

Eiendommen ligger også i samme område som byggesaksavdelingen har gjennomført tilsyn i 

strandsonen sommeren 2019, og kan dermed ha betydning for hvordan eventuelt tilsvarende 

saker i samme område behandles. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil nedenfor vurdere dispensasjonssøknadene separat for hver av tiltakene.  

 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det andre må «fordelene ved å 

gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven at det normalt ikke vil være anledning til 

å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 
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gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart større» 

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

19-2 første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å gi 

dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres innenfor 

rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge dispensasjoner. En utstrakt 

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Plattingene og terrengtrappene 

Det er søkt om dispensasjon for terrengtrapper, plattinger rundt hytta og annekset, og for en 

platting på høyde med verktøyboden. Bakgrunnen for at det er søkt om dispensasjon for disse 

er at byggesaksavdelingen ba om at de ble tatt med i søknaden, da man var usikre på når 

byggeforbudet i 100-metersbeltet ble utvidet til også å omfatte plattinger. Rådmannen har 

undersøkt gamle kommuneplaner, og kommet frem til at det er først ved kommuneplanen som 

ble vedtatt 31.01.2019 at det ble et genrelt forbud mot plattinger og terrengtrapper i 

strandsonen. Etter de eldre kommuneplanene var det som utgangspunkt tillatt å bygge 

plattinger, men det kunne kreve dispensasjon dersom tiltaket var «til vesentlig ulempe for 

gjennomføring av planen», jf. pbl. 1985 § 20-6. 

 

Rådmannen viser til at formålet med byggeforbudet i 100-metersbeltet er er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

At noe må være til «vesentlig ulempe» er en ganske høy terskel, og det vil bare være plattinger 

som er spesielt privatiserende og som kan stenge for allmennhetens mulighet til å ferdes og 

bade langs sjøen som kan nå opp til «vesentlig»-terskelen. Rådmannen mener at dette først og 

fremst kan gjelde plattinger som ligger helt i vannkanten. Det er ikke tilfellet for disse 

plattingene. 

 

Plattingene og terrengtrappene er bygget før nåværende kommuneplan ble vedtatt 31.01.2019. 

Rådmannen konkluderer derfor med at plattingene og terrengtrappene på eiendommen er 

lovlige. 

 

Utedo/dusjbod – bygning 1 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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I dette tilfellet ligger bygningen i et etablert hytteområde, og cirka 45 meter fra vannet. Den 

ligger ifølge kommunens kart også cirka 7 høydemeter høyere enn Tyrifjorden. Bygningen 

ligger også som en naturlig del av hyttetunet, og øker ikke den private sonen rundt hytta. Frn 

har cirka 8 m2 BYA. 

 

Rådmannen mener på denne bakgrunn at hensynene bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet 

ikke blir vesentlig tilsidesatt som følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen ved å innvilge dispensasjonen er at det tillates bygging større enn retningslinjene for 

fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet.  

 

Fordelene ved å innvilge dispensasjonen er at søker får en hensiktsmessig toalett- og 

dusjløsning på hytta si. Slike private fordeler skal normalt ikke tillegges avgjørende vekt. 

Rådmannen viser også til at søker har sagt seg villig til å fjerne plattingen nærmest vannet, 

markert som nr. 7 på kartet ovenfor. Plattingen er lovlig, og søker kan derfor som 

utgangspunkt ikke pålegges å fjerne denne. Rådmannen viser likevel til at når plattingen er 

klart nærmere vannet enn utedo/dusjbod-bygningen, vil den ha en mer privatiserende effekt for 

strandsonen enn det utedoen/dusjboden vil ha. Rådmannen mener derfor at hvis dispensasjonen 

for utedoen/dusjboden innvilges på vilkår om at platting (nr. 7) fjernes, så vil dette være en klar 

fordel. 

 

Selv om dispensasjonen vil føre til bebyggelse utover retningslinjene, er dette et etablert 

hytteområde hvor mange av eiendommene har mer bebyggelse enn 50 m2 hytte og 10 m2 uthus, 

som retningslinjene til kommuneplanen åpner for. Videre vil en dispensasjon føre til at en 

platting som ligger nærmere vannet fjernes, og dermed minske privatiseringen nærmest vannet. 

Rådmannen finner på denne bakgrunn at fordelene ved å innvilge dispensasjonen på vilkår om 

at plattingen fjernes, vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde utedoen/dusjboden, og at det settes som vilkår at plattingen 

nærmest vannet fjernes. 

 

Vedbod – bygning 2 og verktøybod – bygning 3 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 
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Vedboden og verktøyboden ligger mellom båthuset på naboeiendommen og hytta, og dermed i 

et område som allerede er privatisert. Det er ikke registrert noen truede arter i området.  

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak lovens formålsbestemmelse eller hensynene bak 

bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra vil bli vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Fordelen ved å gi dispensasjon er at søker får et sted å oppbevare ved og verktøy. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det tillates bygging utover retningslinjene i 

kommuneplanen. Bygningen vil også ligge nærmere vannet enn annen lovlig bebyggelse på 

gnr/bnr 255/25. Søker har også et uthus på 19 m2 BYA, slik at det er relativt store lagerarealer 

allerede. Dagens retningslinjer i strandsonen er maksimalt 10 m2 BRA uthus.  

 

Rådmannen viser også til at en innvilgelse av dispensasjonen her kan ha stor presedenseffekt 

for andre hytteeiere som ønsker svært mye areal for lagring av verktøy, ved eller annet utstyr i 

strandsonen, og dette taler mot at man bør gi dispensasjon for ytterligere lagerarealer på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at fordelene ved å innvilge dispensasjonen vil være klart større enn 

ulempene i dette tilfellet. 

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt i dette tilfellet, 

dispensasjonssøknaden for å beholde vedboden og verktøyboden må derfor avslås. 

 

Lekestue – bygning 8 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Lekestua ligger mellom hytta og uthuset, og er lite synlig fra vannet. Den vil ikke øke den 

private sonen på eiendommen. Det er ikke registrert noen truede arter på eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bygging i strandsonen blir vesentlig tilsidesatt som 

følge av dispensasjonen. 

 

Vilkår 2 
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Det andre vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må 

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Ulempen med å gi dispensasjon er at det tillates bygging utenfor retningslinjene i 

kommuneplanen. Rådmannen viser imidlertid til at retningslinjene er lagt opp for 

hyttebebyggelse med en hytte og ett uthus, og at lekestue ikke fanges opp i disse.  

 

Rådmannen viser til at på samme måte som for utedo/dusjboden, så kan lekestua godkjennes 

på vilkår om at plattingen nærmest vannet (nr. 7) fjernes. Dette vil være en positiv endring for 

graden av privatisering i strandsonen.  

 

Rådmannen viser også til at lekestua er beskjedent i størrelse, og at den ikke har rom for varig 

opphold.  

 

Konklusjon 

Rådmannen konkluderer med at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at det 

gis dispensasjon for å beholde lekestua, og at det settes som vilkår at plattingen nærmest 

vannet fjernes. 

 

Båthus med bod – bygning 6 

Det opprinnelige båthuset på eiendommen var lovlig. Denne dispensasjonssøknaden gjelder 

derfor høydeøkningen av båthuset og boden på båthusets østre side. 

 

Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

søkes dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Hensynene i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til 

beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er å sikre 

allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. 

 

Mønet på båthuset er hevet med 85 cm, samtidig som takvinkelen er redusert fra 42 grader til 

30 grader. Dette gjør at båthuset har fått et mer dominerende uttrykk sett fra sidene. Fra 

vannet og strandkanten er imidlertid båthuset relativt lite synlig, da det ligger bak flere store 

trær, og i tillegg er malt i en mørkegrønn farge. Det er ikke registrert truede arter på 

eiendommen. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra eller 

hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen 

innvilges. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å innvilge dispensasjon er at fordelene ved å gi dispensasjon må være 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  

 



- 

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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Ringerike Kommune
Byggesakskontoret.

postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode. Deres dato
17/ 3993 - 13 34960/18 GNR 255/60 28.09.18

20892/19 06.05.19
Tilbakemelding i henhold til Deres forespørsel i br e v av 28.09.18
Gnr./ bnr. 255/ 25, 60 - Haga Bru.
Likeledes henviser dette skriv et til referat et fra befaring med
Ringerike Kommune 06.05.19



Gir dere her en forklaring, status på bygningene jeg har på tomten e , som nå begge er eiet av
undertegnede.

Gnr. 255, bnr. 25. BYA
N r. 1 Utedo/ dusj - bod. 8,0 m2
Nr. 2 Vedbod, tak over ved 12 , 0m2
Nr. 3 Verktøy bod 6,0 m2
N r. 4 Hytte 45,5 m2

Terrasse ca.50,0 m2
Nr. 5 Bod/anneks 19,2 m2
Nr. 7 Platting, båtopplagring. 30,0 m2
Nr. 8 Trehytte. Lek for barn. 5,0 m2

Gnr. 255, bnr. 60 .
Nr. 6 Båthus m/ bod (45,8 + 10,5) 56,30 m2

Båthuset, annekset, hytta og tidligere utedo er bygd samtidig, rett føre krigen 1940.

Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod.

• Bygget inneholde r en forbrennings toalett, Cinderella. Alt avfall i denne blir brent til
ren aske. Har ikke noe utslip p.

• En dusj, hvor vannet med såperester går til eget renseanlegg. Se eget vedlegg på
beskrivelse av dette anlegget.

• Såpevann fra selve hytta går også ned til renseanlegget.
• Renseanlegget ble i sin tid levert av et Tyristrand - firma i 2005. Nå konkurs
• Vann fra Tyristrand vannverk. Ingen har brønner.



Tidligere stod det på eiendommen en gammeldags utedo. Vi mente at en forbedret løsning
med forbrenning av toalettavfall, rensing av gråvannet , var en mye bedre og tilfredsstillende
løsning enn den vi hadd e både for oss og omgivelsene. Da ble gråvannet tømt rett ut i naturen.
Vi må kun rense filteret . Det kreves ikke slamutsuging fra tanken

Det skal i samme åndedrag sies at jeg mener å hevde at vår eiendom er den eneste med
renseanlegg her ute på tangen.
Dessverre søkte vi ikke, noe vi helt klar t skulle og burde ha gjor t
Det er send en søknad for vei bak min hytte Når denne blir godkjent så vil det bli plass til 2
parkerings plasser helt oppi i hjørnet på tomten Jeg kan hvis det er ønskelig fra de res side og
installere e n tank under parkeringsplassen. Da vil Hønefoss Septi kkt ank AS tømme denne da
de har en liten bil som kan kjøre over broen .
Egen søknad sendes Ringerike Kommune ved Ingrid Strømme.

Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved

• Tak over veden. Ikke mulig å benytte til annet formål, enn ved lagring.
• Er ca. 1,50m høgt i framkant
• Mente dette var penere enn å legg på bølgeblikkplater eller presenninger over

vedstabelen .
• Et forsøk på å forskjønne mente vi det var.
• Vedboden strekker seg litt in n på nabotomten. Det var i sin tid ok for den andre eier

siden tomten var felles eie. Nå er de nne tomten kjøpt ut og er i sin helhet min.



Bygg nr. 3 Verktøy bod

Dette bygget er et verktøy bod . Helt klart en bod jeg har satt ulovlig opp. De andre kans kje
også, men denne har jeg ikke noe god forklaring til. Den dekker et behov jeg har.
Denne er på ca. 6,0 m2 og rommer verktøy jeg benytter meg av på hytta.
Et alternativ kan være å erstatte denne, la den få lov å være mot at jeg fjerner tilsvarende
overby gd areal på terrassen. Da bytter jeg et areal mot et annet. Alternativt må jeg rive denne.

Bygg nr. 4 Hytte .

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.
Gulvet i hytta var pil rotten og er blitt reparert .



Terrasse.
Dette er vår uteplass på tomten. 95% av tiden ute, tilbringer vi her.
Tilpasset etter terrenget.

Bygg nr. 5 Bod/anneks .

Benyttes som forutsatt til bod for hagemøbler.



Bygg nr. 6 Båthuset.
Opprinnelig båthus.
Nytt båthus med samme fotavtrykk.
Det var lite attraktivt for omgivelsene. Ei heller kunne det benyttes på tider av året hvor flom
herjet. Årsak til at vi bygget dette om var for å tilpasse oss nye vannstander nå som
Tyridfjorden i ettertid tid har blitt regulert.

Situasjonsplan for vannstand.



Vannstand i sammenheng med ny løsning.



Slik ble det.





Bygg nr. 7.
Platting og båtopplagringsplass.
Benyttes noe, tidvis som uteplass ved vannet.

Bygg nr. 8.
Trehytte. Barnelek.



Ny vei.
Det skal bygges , er planlagt ny adkomst til hyttene. Dette medfører at det blir opprettet
parkering, biloppstillingsplass på hver tomt med 2 p - plasser. Plassene er ikke overbygd. De
vil dermed kun gi økt bruksareal.

Sett fra vannkanten.
Skjermende veg e tasjon.

Buskene skjermer for både båthuset, ved - lager og verktøy bod . Ikke lett å få øye på.
Stranden på vår tomt er også tilgjengelig for våre nabo Solberg på G.nr 255 B.nr 63 .



Oppsummering.
Flere av disse tiltakene, kanskje alle sammen, er søknadspliktige. Hytte, båthus og gjestehus
har stått der hele tiden og går vel klar.
Slik har jeg i ettertid nå forstått det. Jeg b eklager at jeg har «tatt meg til rette».

• Men byggene , de ligger ute av syn et for allmenheten og mine naboer.
• Mine naboer har kommentert og sier at de synes tiltakene er fine og ikke generende.
• De ligger ei heller til hinder for allmenheten som fritt kan beva n dre strandsonen.
• De er beiset i farger som ikke «skriker» og tilpasser seg omgivelsene
• Mye vegetasjon gjør at de ikke synes så godt.
• Det er gjort i den beste mening.
• Dette er en f r itidsbolig med 4 - 6 uker liggedøgn pr. år.

Jeg er oppriktig lei meg for at saken har tatt denne vendingen sett ut ifra mine handlinger.
Håper og tror at det kan være mulig å få en tilgivelse for min byggeaktivitet som med dette,
nå vil ha en ende.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø
Sverre@tankmanagement.no



Svar til referat etter befaring 0 6.05.19
Forslag til løsninger.

Båthus på gnr. 255, bnr. 60. Bygg nr. 6.
Har ikke kjøp t noen fiskeskøy t e . Heller ingen annen båt foreløpig.
Omgjøringen har skjedd på bakgrunn av hva jeg har skrevet under bygg nr. 6, båthuset.
Hovedbegrunnelse , et mindre pent bygg samt regulert vannstand i Tyrifjorden.

• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Vedskjulet. Bygg nr. 2
• Vegg og tak til dette kan jeg fjerne i sin helhet.

Verktøyboden. Bygg nr. 3
• Dette by gget kan jeg fjerne i sin helhet.

Utedo/ dusj - bod. Bygg nr. 1
Bygget er omtalt tidligere. Dette bygget erstatter en tidligere, noe mindre utedo, som stod i
samme område.
Dagens do, forbrenningstoalett, forurenser ikke noe.
Dusjvann går til renseanlegg .
L ikeledes oppvaskvann fra kjøkkenbenk i hytta går til det samme renseanlegget.
Sender egen søknad om dette til Ingrid Strømme i Ringerike Kommune.

• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Alternativ løsning.
Videre, om adkomstv ei blir bygget, så vil jeg kunne søke om vannklosett samt en tett tank til
avløpsvannet og plassere denne tanken i bakken hvor nye parkeringsplasser på tomten er
tiltenkt. Dette må vi komme tilbake til når dette vi nå har , er avklart.

Lekestue / trehytte . Bygg nr. 8.
• Jeg ønsker og håper å kunne beholde dette bygget som det nå framstår .

Plattinger. Bygg nr. 7
• Platting, lagerplass for båt, fjernes i sin helhet.
• Øvrige terrengtrapper, uteplass ved hytta håper jeg å kunne få beholde.

Hytte og uthus. Bygg nr. 4 og 5.
Disse er lovlig oppført. Håper å kunne la disse få være.



Oppsummert kan det da se slik ut på tomtene.

Byggene 2, 3 og 7, er fjernet.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø
Sverre@tankmanagement.no
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Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Sverre Nordbø      Ofl § 24 

Rideveien 34 A 

 

1361 ØSTERÅS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/3993-15 43562/18 GNR 255/60  22.11.2018 

 
Tilbakemelding - videre saksgang 

Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

Vi viser til din tilbakemelding datert 13.11.2018. Vi ser det som aktuelt å legge saken frem for 

politisk behandling. For at vi skal kunne gjøre det, må du søke dispensasjon for bygningene som 

mangler tillatelse, og naboene må varsles om dispensasjonssøknaden.  

 

Du må søke dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2-1 og 5, som regulerer 

byggeforbud i LNF-områder og i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. Disse fire bygningene 

krever alle dispensasjon: 

1. Båthuset på gnr/bnr 255/60 

2. Utedo/dusj-bod på gnr/bnr 255/25 og 255/60 

3. Vedbod på gnr/bnr 255/25 

4. Verktøybod på gnr/bnr 255/25 

 

Du kan varsle naboer enten ved personlig overlevering, rekommandert sending eller ved å 

sende elektronisk. Dersom du sender på e-post, må du få en bekreftelse fra naboene på at de 

har mottatt e-posten. Naboene skal ha minst 14 dager på å komme med merknader til 

dispensasjonssøknadene. Dersom de har merknader, må du sende inn disse til kommunen 

sammen med dine kommentarer til merknaden.  

 

Vedlagt er et skjema du kan bruke for å søke dispensasjon, skjemaer for nabovarsling, naboliste 

og kommuneplanbestemmelsene for Ringerike kommune. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Kollstrøm for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Oslo 13 .1 1 .2018

Ringerike Kommune
Byggesakskontoret.

postmottak@ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode. Deres dato
17/ 3993 - 13 34960/18 GNR 255/60 28.09.18

Tilbakemelding i henhold til Deres forespørsel i brav av 28.09.18
Gnr./ bnr. 255/ 60 - Haga Bru.

Gir dere her en forklaring, status på de øvrige bygningene jeg har på tomten.
Båthuset er omtalt i egen søknad, utredning.

BYA
Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod. 8,0 m2
Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved 12.0m2
Bygg nr. 3 Verktøy bod 6,0 m2
Bygg nr. 4 Hytte 45,5 m2
Bygg nr. 5 Bod/anneks 19,2 m2



Bygg nr. 1 Utedo/ dusj - bod.

• Bygget inneholde r en forbrennings toalett, Cinderella. Alt avfall i denne blir brent til
ren aske. Har ikke noe utslipp.

• En dusj, hvor vannet med såperester går til eget renseanlegg. Se eget vedlegg på
beskrivelse av dette anlegget.

• Såpevann fra selve hytta går også ned t il renseanlegget.
• Renseanlegget ble i sin tid levert av et Tyristrand - firma i 2005. Nå konkurs
• Vann fra Tyristrand vannverk. Ingen har brønner.

Tidligere stod det på eiendommen en gammeldags utedo. Vi mente at en forbedret løsning
med forbrenning av to alettavfall, rensing av gråvannet , var en mye bedre og tilfredsstillende
løsning enn den vi hadde både for oss og omgivelsene. Da ble gråvannet tømt rett ut i naturen.
Vi må kun rense filteret . Det kreves ikke slamutsuging fra tanken

Det skal i samme ånde drag sies at jeg mener å hevde at vår eiendom er den eneste med
renseanlegg her ute på tangen.
Dessverre søkte vi ikke, noe vi helt klar t skulle og burde ha gjor t
Det er send en søknad for vei bak min hytte Når denne blir godkjent så vil det bli plass til 2
parkerings plasser helt oppi i hjørnet på tomten Jeg kan hvis det er ønskelig fra deres side og
installere e n tank under parkeringsplassen. Da vil Hønefoss Septi kkt ank AS tømme denne da
de har en liten bil som kan kjøre over broen



Bygg nr. 2 Vedbod, tak over ved

• Tak over veden. Ikke mulig å benytte til annet formål, enn ved lagring.
• Er ca. 1,50m høgt i framkant
• Mente dette var penere enn å legg på bølgeblik kplater eller presenninger over

vedstabelen .
• Et forsøk på å forskjønne mente vi det var.
• Vedboden strekker seg litt inn på nabotomten. Det var i sin tid ok for den andre eier

siden tomten var felles eie. Nå er de nne tomten kjøpt ut og er i sin helhet min.

Bygg nr. 3 Verktøy bod

Dette bygget er et verktøy bod . Helt klart en bod jeg har satt ulovlig opp. De andre kanskje
også, men denne har jeg ikke noe god forklaring til. Den dekker et behov jeg har.
Denne er på ca. 6,0 m2 og rommer verktøy jeg benytter meg av på hytta.
Et alternativ kan være å erstatte denne, la den få lov å være mot at jeg fjerner tilsvarende
overbygd areal på terrassen. Da bytter jeg et areal mot et annet. Alternativt må jeg rive denne.



Bygg nr. 4 Hytte .

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.

Denne er som sagt tidligere godkjent. Jeg bekrefter at den benyttes til det formålet som er gitt.
Jeg kan fjerne takket på overbygget dette utgjøt 9,5 m2. Da vil hytta ha et areal på 36m2
Gulvet i hytta var pil rotten og er blitt reparert, derfor er det materialer foran hytta.

Bygg nr. 5 Bod/anneks .

Benyttes som forutsatt til bod for hagemøbler.

• Båthuset, an n ekset , hytta og tidligere utedo er bygd samtidig, rett føre krigen 1940.

Ny vei.
Det skal bygges ny adkomst til hyttene. Dette medfører at det blir opprettet parkering,
biloppstillingsplass på hver tomt med 2 p - plasser. Plassene er ikke ov erbygd. De vil dermed
kun gi økt bruksareal.



Sett fra vannkanten.

Buskene skjermer for både båthuset, ved - lager og verktøy bod . Ikke lett å få øye på.

Oppsummering.
Flere av disse tiltakene, kanskje alle sammen, fra bygg 1 - 3 er søknadspliktige. Slik har jeg i
ettertid nå forstått det. Beklager at jeg har « tatt meg til rette».

• Men byggene , de ligger ute av synet for allmenheten og mine naboer.
• Mine naboer har komment ert og sier at de synes tiltakene er fine og ikke generende.
• De ligger ei heller til hinder for allmenheten som fritt kan beva n dre strandsonen.
• De er beiset i farger som ikke «skriker» .
• Mye vegetasjon gjør at de ikke synes så godt.
• Det er gjort i den beste mening.
• Dette er en f r itidsbolig med 4 - 6 uker liggedøgn pr. år.

Jeg er oppriktig lei meg for at saken har tatt denne vendingen.
Håper og tror at det kan være mulig å få en tilgivelse for min byggeaktivitet som med dette,
nå vil ha en ende.

Med vennlig hilsen
Sverre Nordbø

Vedlegg
Beskrivelse renseanlegg.















RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32117400 www.ringerike.kommune.no

Sverre Nordbø Ofl. § 24
Rideveien 34 A

1361 ØSTERÅS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17 / 3993 - 18 20892 / 19 GNR 255/60 07.05.2019

Referat etter befaring 06.05.2019
Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru

Til stede: Sverre Nordbø (for hjemmelshaver), Karine Granli (Ringerike kommune),
Kristine Grønlund (Ringerike kommune)

Viser til befaring på din hytteeiendom 06.05.2019.

Båthuset på gnr/bnr 255/60
Du fortalte at båthu set er bygget høyere for å få plass til en fiskeskøyte du kar kjøpt,
og på grunn av flomsikring. Mønehøyden på båthuset hadde blitt 85 centimeter
høyere enn opprinnelig båthus, og gesimsen var hevet slik at veggene var mellom
1,5 og 2 meter høyere enn oppr innelig båthus. I bakkant av båthuset var det et eget
rom til oppbevaring av fiskeutstyr. Vi forsto det som at båthuset ikke har blitt noe
lengre enn opprinnelig båthus. Du har også bygget et tilbygg på cirka 10 m2 til
båthuset, dette har du tidligere oppg itt at er en bod hvor du ønsker å lagre
sementmikser, trillebårer, kompressor etc. På befaringen anslo du at arbeidene med
båthuset ble gjort i cirka 2016.
Vi ber om at du sender inn opplysninger om totalt møne - og gesimshøyde for
båthuset.

Vedskjulet på gnr/bnr 255/60 og 255/25
Vedskjulet har du tidligere oppgitt til å være cirka 12,0 m2 og cirka 150 cm høyt i
fremkant. Vedskjulet står delvis på gnr/bnr 255/60 og delvis på 255/25, men brukes
for lagring av ved til hytta. På befaringen så det ut som at vedskjulet kunne være
høyere enn 150 cm i forkant, og vi ber om en bekreftelse på hva so m er riktig høyde.
Du anslo at vedskjulet var bygget i cirka 2010.

Verktøyboden på gnr/bnr 255/25
Denne boden har du tidligere oppgitt til å være cirka 6 m2. På befaringen så vi at den
var brukt til oppbevaring av verktøy. Du anslo at verktøyboden var bygget i cirka
2010.

Utedo/dusjbod på gnr/bnr 255/25
Dette bygget har du tidligere oppgitt til å være cirka 8 m2. Byg g et inneholdt et rom
med forbrenningstoalett og et rom med dusjbod og varmtvannstank på 300 liter. Du
anslo at bygget var fra cirka 2005.
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I tilknytning til dette hadde du også installert et gråvannsrenseanlegg. Dette skulle
vært søkt om ved hjelp av en nøytral fagkyndig. Vi ga deg en liste med oversikt over
nøytrale fagkyndige som kan benyttes, og informasjon om at du kan kontakte
utslippsav delingen v/ Ingrid Strømme (tlf. 409 19 777) for spørsmål om søknad om
avløpsanlegg. Du snakket også om at du vurderte mulighetene for å bytte ut
avløpsanlegget ditt med en annen type anlegg.

Bak utedo/dusjboden sto det en gammel utedo som ikke lenger var i bruk. Vi nevnte
at denne kanskje kan rives i forbindelse med søknaden om å få beholde noe annet
areal.

Lekestue på gnr/bnr 255/25
Mellom hytt a og uthuset var det en lekestue på cirka 5 m2, som du anslo til å være
bygd i cirka år 2000. Vi opplyste om at denne bygningen også krever godkjent
dispensasjon for å være lovlig.

Plattinger på gnr/bnr 255/25
Vi snakket om at plattingene og terrengtrappene som var bygget også er avhengig av
dispensasjonssøknad for å være lovlige. Du fortalte at den store platting en ved hytta
og uthuset, samt trappa ned til stranda var bygd for cirka 20 år siden. Trappa ned til
vedskjulet og verktøyboden var bygd for cirka 10 år siden, og plattingen nede på
gresset ved stranda var bygget i 2018.

Hytte og uthus på gnr/bnr 255/25
D isse bygningene er godkjent og lovlige, og du bekreftet at de brukes i tråd med hva
de er godkjent som. Du snakket også om at du hadde vurdert mulighetene for å rive
det overbygde arealet på hytta som et argument for å få beholde noe av de andre
bygningene .

Den videre prosessen
Vi ba deg om å oppdatere dispensasjonssøknaden du allerede har sendt oss, slik at
du også fikk med båthuset, plattingene og lekestua i samme søknad som du allerede
har sendt. I tillegg snakket vi om at du bør beskrive hvordan bruken av hytta og de
ulike bygningene er i dag, om det er areal du kan rive. Vi snakket om at
retningslinjene for bygging i strandsonen er 50 m2 BRA hytte og 10 m2 BRA uthus, og
at når bebyggelsen på eiendommen din langt overskrider dette, bør du gjøre noen
vur deringer av hvilke tiltak du primært ønsker å beholde, og om det er noen av
bygningen du kan vurdere å rive.

Vi snakket også om at du må ta kontakt med en nøytral fagkyndig for å få søkt
utslippstillatelse for avløpsanlegget ditt.

Vi snakket om at vi øn sket å legge fram saken til politisk behandling til hovedutvalget
for miljø - og arealforvaltning. De har sitt siste møte før valget 19. august. For at vi
skal rekke å forberede saken til dette møtet, må du sende inn en oppdatert
dispensasjonssøknad i løpet av juli. Vi forutsetter at du sørger for slik innsendelse i
tide.
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Bildene vi tok på befaringen er vedlagt i eget dokument, så du kan se gjennom og
eventuelt supplere dispensasjonssøknaden din med egne bilder. Vi ønsker i hvert fall
bilder av båthuset tat t fra øst.

Med hilsen

Arne Hellum
Avdelingsleder byggesak

Saksbehandler: Kristine Grønlund
E - post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no
Telefon: 475 19 116

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Vedlegg:
Bilder



























 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5018-47   Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er fremkommet 

nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak i sak 16/5018-39 bør endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 05.09.2019 om tvangsmulkt 

opprettholdes. 

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

 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 

  

Sammendrag 

Malvin Johan Vigdal har 01.11.2019 klaget på kommunens vedtak om tvangsmulkt av 

05.09.2019, som innebærer at han må betale tvangsmulkt, kr. 3000,- per måned, dersom han 

ikke oppfyller pålegget innen 01.01.2020. I pålegget er det stilt to krav: 1) om at det skal 

sendes inn dokumentasjon om at pålegget om opprydning og oversikt over antall kjøretøy er 

oppfylt, og 2) at det skal sendes inn en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensing skal 

motvirkes. 

 

Kommunens vurdering er at vilkårene for å gi tvangsmulkt er tilstede, og at det med hensyn til 

miljøet er nødvendig å ta i bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også 

at beløpet for tvangsmulkten er satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den 

reelle kostnaden for å utføre pålegget. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune ga Malvin Johan Vigdal to vedtak om pålegg 28.9.18 (se vedlegg 3), med 

frist henholdvis 1.12.18 og 1.6.19. Vedtakene ble påklagd av Malvin Johan Vigdal, og klagen 

var til behandling hos HMA 6.5.19. Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Fristen for 

gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 1.7.19. Etter tilbakemelding fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken, var kommunen selv er klageinstans. Klagen ble behandlet på nytt, og fremmet 

hos formannskapet 27.8.19. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Fristen for 

gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 1.1.20. Kommunen fattet vedtak om 

tvangsmulkt i brev av 5.9.19. Malvin Johan Vigdal har i brev av 27.9.19 og 1.11.19 påklaget 

vedtaket.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen varslet pålegg om tvangsmulkt i brev av 28.09.2018, på kr 3 000,- per påbegynte 

måned det enkelte pålegg ikke var oppfylt. Kommunen fattet vedtak om tvangsmulkt i brev av 

5.9.19 (se vedlegg 4). Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 

05.9.19. Klagen er fremsatt i 2 ulike brev datert 27.9.19, 1.11.19 (se vedlegg 5-6). Klager har 

ikke bedt om oppsettende virkning av vedtaket, og dette er dermed heller ikke vurdert av 

rådmannen. 

   

Klage 

Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes slik: 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke kan fremskaffe 

kvitteringer for kasserte kjøretøy, og at pålegget rettes mot en person som ikke er eier 

av kjøretøy/løsøre på eiendommen. 

 

- Klager ønsker likevel å dokumentere ytterligere to kvitteringer for levert halmsiloplast, 

fordi det tilhører hans landbruksvirksomhet. 

 

- Klager mener at pålegget skulle vært rettet til personen som eier gjenstandene og ikke 

til eier av eiendommen. Han tar opp at det er eier av kjøretøyene som er best egnet til å 

vurdere hva som er kjørbart eller ikke. Eier av kjøretøy/løsøregjenstander har hatt sin 

adresse på Strykenveien 5, uavbrutt siden 22.4.1968. Klager ber om at vedtaket blir 

trukket. 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke er eier av 

kjøretøy/løsøre.  

 

- Klager tar opp at han kun eier driftsmidler som tilhører landbruksvirksomheten, og at 

dette består av ca. 3 kjøretøy. Klager viser til at han aldri var kjent med, og at det ikke 

med hans vitende og vilje har vært lagret kjøretøy/løsøre med forurensningsfare på 

eiendommen. Videre mener han at kommunen ble gjort kjent med hvem som var den 

ansvarlige for kjøretøy/løsøre fra starten av.   

 

- Klager tar opp at kommunen ved en befaring (4.7.17) vurderte det som unødvendig å 

legge syrebestandige plastfat under et konkret kjøretøy. Klagers konklusjon da var at 

det ikke forelå forurensningsfare. Klagers betraktning i ettertid er at kommunen ønsket 

å bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare. 

 

- Klager godtar ikke pålegg om undersøkelse av forurensning, fordi det ikke er påvist 

forurensning der. Dette begrunnes med at det er gjort tiltak for å begrense 

forurensning/ avrenning på eiendommen i slutten av 1990. Klager viser til at det ble 

stengt en stripe på ca. 25 meter langs Henåa (elv), som er beita av smådyr, samt at det 

ikke er foretatt hogst. Overvann renner til et gammelt grustak midt på eiendommen. 

Sør i jordet er det en forsenkning som samler opp vann, og det er ikke blitt observert at 

det renner over, og heller ikke noen avrenning fra eiendommen.  
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- Klager skriver at det i første saksframlegg står at kopi skulle sendes grunneier, med 

dette ble ikke gjort. I siste brev før andre saksframlegg, ble det skrevet at grunneier 

skulle varsles før saken skulle opp i formannskapet, men dette ble ikke gjort.  

 

- Klager skriver at det måtte vært ryddig for alle parter at hans sønn, som eier 

mesteparten, kunne tatt direkte kontakt med dere fra første stund. Videre henvises det 

til veileder 2382/2008 og forurensningsloven § 27 første ledd og def. avfall.  

 

- Klager skriver at RIK var der og tok ned noen stolper, og spurte sønnen om han ville 

ha dem. Sønnen sa han måtte avklare med rådmannen først. Klager mener det ikke 

hadde vært avfall om sønnen tok det imot, og viser til en tekst han ikke har kilde til. 

Han mener det er eieren av gjenstanden som subjektivt og etter sitt eget syn avgjør om 

en gjenstand er avfall eller ikke. 

 

- Klager skriver han godtar punktet som gjelder å levere halmsiloplast, fordi det tilhører 

hans landbruksvirksomhet. Vedlagt klagen er to kvitteringer for ytterligere levering av 

halmsiloplast. 

 

- Klager skriver at det i begge saksframlegg står at sakens bakgrunn er en naboklage. 

Dette mener klager ikke medfører riktighet. Vedlagt klagen er fire brev, et til hver 

grensenabo, med spørsmål om disse har formening om biler og løsøre på eiendommen. 

Alle fire har angitt at de ikke plages. 

 

Forholdet til overordnede planer  

Arealet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel. I 

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

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

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold 

Forurensningsloven skal verne det ytre miljøet mot forurensning. Vedtak om pålegg er fattet 

med hjemmel i forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd (jf. 28 tredje ledd), 

og 51 første bokstav a til c. Vedtak om tvangsmulkt er fattet med hjemmel i 

forurensningsloven § 73. 

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)  

Første ledd:  

Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er 

lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.  

 

Annet ledd:  

Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den 

ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. (…)  

 

 

 

Fjerde ledd:  

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første 

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.  



- 

 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 gir kommunene delegert myndighet 

til å gi pålegg om opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av 

brukte gjenstander, f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta 

stilling til om disse anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008.  

Den ansvarlige etter forurensningsloven er den som «har, gjør, eller setter i verk noe som kan 

medføre fare for forurensning», jf. § 7 første ledd. Den ansvarlige kan være både den som 

forurensningen skriver seg fra og den som eier problemet. Hovedregelen tilsier at pålegg retter 

seg mot den forurensningen skriver seg fra, deretter vanligvis dagens grunneier.  

 

Ordet «å ha noe» betyr å eie/besitte, eller råde over noe eller å ha noe til sin disposisjon, for 

eksempel i form av leietaker av en virksomhet eller fester av en eiendom. Videre er det 

tilstrekkelig at det kan foreligge en fare for forurensning. Når det oppstår eller er fare for 

forurensning i strid med loven, har den som er ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det 

vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

§ 28. (forbud mot forsøpling)  

Første ledd:  

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke 

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.  

 

Videre framkommer det i tredje ledd at den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge 

for nødvendig opprydding. 

 

En grunneier som med viten og vilje har stilt sin eiendom til disposisjon for forsøpling, vil 

kunne påta seg ansvar. Dette kan betraktes som «oppbevart» avfall. Og å «oppbevare» avfall 

betyr nærmest det samme som å lagre avfall. Drift av opplagsplass og avfallsbehandlingsanlegg, 

uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

Dersom avfallet også representerer en forurensningsfare, kan et grunneieransvar utledes av 

forurensningsloven § 7. Selvstendig betydning får bestemmelsen ved at den også rammer avfall 

som av estetiske grunner påvirker omgivelsene – til sjenanse for noen. Kommunene er ved 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 delegert myndighet til å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd for å motvirke forurensning fra lagring av brukte gjenstander 

f.eks. kjøretøy, som representerer en forurensningsfare, uten å måtte ta stilling til om disse 

anses som avfall eller ikke, jf. Miljødirektoratets veileder 2382/2008. 

 

§ 37.(pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding)  

Kommunen kan gi pålegg om at den som har etterlatt, tømt eller oppbevart avfall i strid med 

§ 28, skal fjerne det, rydde opp innen en viss frist, eller at han skal dekke rimelige utgifter 

som noen har hatt til fjerning eller opprydding. Slikt pålegg kan også gis overfor den som har 

overtrådt § 35 første eller tredje ledd dersom dette har ført til at avfallet er blitt spredd.  

(…) 

 

§ 51.(pålegg om undersøkelse)  

Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører 

eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning, å sørge for eller bekoste 

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 
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a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,  

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,  

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.  

 

Bestemmelsen i første ledd får tilsvarende anvendelse på virksomhet som fører, eller kan føre 

til avfallsproblemer. 

 

§ 73.(tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) 

For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, 

kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er 

oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for 

retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også 

fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at 

tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver 

overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt. Det kan fastsettes 

at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller at det forfaller for hver 

overtredelse. 

Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne av et 

selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune, fylkeskommune eller annen 

offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som sådan. Er 

overtredelsen skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter § 42, kan 

tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. 

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle 

påløpt tvangsmulkt. 

 

For å sikre at bestemmelser i forurensningsloven innenfor kommunens myndighetsområde eller 

kommunale vedtak i medhold av slike bestemmelser blir gjennomført, kan kommunen fastsette 

forurensningsgebyr. Forurensningsgebyret tilfaller staten. Kommunen kan også frafalle påløpt 

forurensningsgebyr. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt 28.09.2018, dokumentnr. 16/5018-10. 

Klage på vedtak om pålegg behandlet av HMA 6.5.19 (sak 41/19), dokumentnr. 16/5018-26. 

Klagen behandlet på nytt, og fremmet hos formannskapet 27.8.19 (sak 114/19), dokumentnr. 

16/5018-36. 

 

Det ble fattet et delegert vedtak om tvangsmulkt (5.9.19) dokumentnr. 16/5018-39, som er 

som følger: 

 

Vedtak  

Vi fatter vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 for å sikre at 

påleggene blir oppfylt. Du må betale en tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned det 

enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 1.1.2020  

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om tvangsmulkt av 28.09.2018, hvor vi 

varslet en tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt.  



- 

 

Vi viser til brev av 28.08.2019 med orientering om politisk vedtak, klage – pålegg om 

opprydning av avfall. Det er fattet to vedtak om pålegg (kan ikke påklages jf. fvl. § 28 3. ledd, 

første punktum) som du skal dokumentere gjennomført innen 1.1.2020. Dette gjelder:  

 

 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert 

til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du dokumentere totalt antall 

kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  

 

 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, 

basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse. 

 

Økonomiske forhold 

I vedtak om tvangsmulkt er det fastsatt en månedsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned 

det enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 1.1.2020. Rådmannen mener 

beløpet er satt riktig ut fra konsekvensene for ytre miljø som kjøretøy/løsøre kan medføre, og 

ut fra hva det koster å få levert dette til godkjent mottak. 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedkomiteen mener det er behov for en befaring før klagen tas til behandling, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen kjenner ikke til tilsvarende saker i Ringerike, og anser saken å være av prinsipiell 

karakter. Vedtaket kan få betydning for tilsvarende saker i fremtiden.   

 

Rådmannens vurdering 

Klagen har kommet inn innen fristen på tre uker av part i saken, og vilkårene for å behandle 

klagen er oppfylt, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

 

I klagen fremgår følgende:  

- vedtak om tvangsmulkt rettes til feil person. Klager eier ikke kjøretøy/løsøre på sin 

eiendom, og kommunen ble gjort kjent med hvem som var den ansvarlige for 

kjøretøy/løsøre fra starten av. Siden klager ikke eier kjøretøyene, så kan han ikke 

fremskaffe kvitteringer for kasserte kjøretøy. 

- klager godtar ikke pålegg om undersøkelse av forurensning, fordi det ikke er påvist 

forurensning der. 

- klager mener det vil være ryddig for alle parter at hans sønn, som eier mesteparten, 

hadde tatt direkte kontakt med kommunen fra første stund. 

- vurdering om noe er å anse som avfall eller gjenstand er subjektivt. 

- klager fikk ikke kopi av saksframlegg og har heller ikke blitt varslet når saken kom til 

behandling i formannskapet. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert hjemmelsgrunnlaget for vedtaket hvor det også ble varslet 

tvangsmulkt. Konklusjonen var at hjemler i forurensningsloven ikke var brukt feil slik klager 

argumenterte.  



- 

 

Tvangsmulkten illegges den ansvarlige for overtredelsen, jf. forurensningsloven § 73 tredje 

ledd. Den ansvarlige jf. § 7 er i denne saken grunneier. Det er ingen ting i saken som tilsier at 

lagringen foregår uten grunneiers samtykke, og at det er privatpersoner registrert på annen 

adresse enn Strykenveien 5. Forbudet mot forsøpling i § 28 gjelder også oppbevaring av avfall. 

 

Det kan også være aktuelt å rette pålegg mot den som er oppgitt å være eier av 

avfallet/kjøretøy på et senere tidspunkt, for å gå sammen om opprydningen. Det kan også 

stilles krav om hvordan kostnadfordelingen mellom disse skal være, og at arbeidet skal foregå 

som et samarbeid. 

 

Dokumentasjon i form av kvitteringer har blitt presisert flere ganger i saken, og det er i 

tilbakemeldinger gitt uttrykk for villighet til å fjerne kjøretøy og avfall. Det er bra at klager 

godtar punktet om å levere halmsiloplast til godkjent mottak. 

 

At kommunen ved en befaring skulle ha uttrykt vurderinger/betrakninger, rundt 

forurensningsfaren fra et konkret kjøretøy, er ikke relevant for klage på vedtak om 

tvangsmulkt. Når det oppstår eller er fare for forurensning i strid med loven, har den som er 

ansvarlig en tiltaksplikt, jf. § 7 annet ledd. Det vil si en plikt til i første omgang selv å hindre at 

forurensningen inntrer eller fortsetter. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert at kjøretøy og gjenstander som lagres utendørs må 

undersøkes grundig, for å fastslå om dem forurenser, og samtidig avklare hvilke kjøretøy som 

er kasserte – ansett som avfall. Det er også vurdert (objektivt og subjektivt) hvorfor 

gjenstander i denne saken defineres som avfall. Alternativet ville vært å gi pålegg om 

opprydning etter § 7 fjerde ledd, uten å måtte ta stilling til om kjøretøyene anses som avfall 

eller ikke.  

 

Rådmannen beklager at det har blitt en svikt i våre informasjonsrutiner, da vår vanlige praksis 

er at parter i saken får varsel når saken kommer til politisk behandling.  Dette er imidlertid ikke 

noe partene har krav på.  

 

Når det gjelder mottak av stolper (som kan inneholde kreosot), er ikke det relevant for klage 

på vedtak om tvangsmulkt. Kreosotimpregnert trevirke er farlig avfall. Trevirket må leveres til 

et godkjent mottak for farlig avfall. Det er derfor forbudt å bruke og gjenbruke tre impregnert 

med kreosot på lekeplasser, i hager, inne i bygninger og andre steder der man lett kan få tjæren 

på huden. Det er heller ikke tillatt å brenne slikt trevirke. 

 

At kommunen har benyttet ordet «naboklage» som bakgrunn for første tilsyn i saken, og senere 

saksframlegg, er ikke relevant for for klage på vedtak om tvangsmulkt. Vi kan likevel presisere 

at det ikke var en «naboklage» kommunen mottok i 2016, men at det var en person som ikke 

var nabo som sendte «melding» om biler og gjenstander på eiendommen, til kommunen. 

 

Rådmannen viser til at forholdet har vært kjent for klager siden 2016, og at det ikke kan 

utelukkes at det har kommet flere kjøretøy og gjenstander til eiendommen underveis i denne 

perioden. Rådmannen mener dermed at det ikke er forsvarlig med hensyn til miljøet å ikke ta i 

bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også at beløpet for 

tvangsmulkten er satt i riktig størrelsesorden, fordi det er tatt hensyn til den reelle kostnaden 

for å utføre pålegget. 



- 

 

Når kommunen tar i bruk tvangsmulkt som sanksjon, så er det et krav om at man må betale 

penger dersom man ikke retter opp i det ulovlige forholdet. Målet er altså å sørge for at den 

ansvarlige oppfyller pålegget. Hvis kommunen mener at tvangsmulkt ikke fører frem, kan 

virkemiddelbruken trappes opp. Da kan det varsles pålegg jf. forurensningsloven §§ 74 første 

og andre ledd, og 76, om at kommunen fjerner kjøretøy og gjenstander på grunneiers 

bekostning. 

 

Konklusjon 

Rådmannen kan ikke se at det framkommer opplysninger i klagen som tilsier at vedtak om 

pålegg bør omgjøres, og anbefaler at klagen ikke tas til følge. Saken oversendes Fylkesmannen 

i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Situasjonsplan 

3. Varsel om tvangsmulkt 28.9.18 

4. Vedtak om tavangsmult 5.9.19 

5. Klage 27.9.19 

6. Klage 1.11.19 

 

 

 Ringerike kommune, 22.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ole Anders Moskaug 
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Malvin Johan Vigdal         Ofl § 24 

Strykenveien 5 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-10 34174/18 GNR 265/5  28.09.2018 

 

Tilsynsrapport med vedtak om pålegg og varsel om tvangsmulkt 

- Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, saknr. 

16/5018-6. Frist for uttale var 1.2.2018. Vi mottok svar fra deg og din sønn 1.2.2018, hvor det 

ble stilt en rekke spørsmål. Vårt brev med svar er datert 14.3.2018. På grunn av mye snø og 

nedising søkte du om å få utsatt frist for gjennomføring av tiltak. Ny frist for gjennomføring ble 

satt til 1.8.2018.  

 

Den 23.3.2018 mottok vi kopi av et brev med spørsmål fra din sønn Axel E. Vigdal til 

fylkesmannen i Buskerud, om det må søkes godkjenning for å reparere egne kjøretøy. Vi ønsker 

å få tilsendt svar fra fylkesmannen hvis det foreligger. 

 

I brev fra deg og din sønn datert 31.7.2018, går det frem at det er levert 9 pantebiler, og at el-

avfall og hvitevarer er fjernet fra eiendommen. Bilbatterier er satt inn som avtalt. På grunn av 

tørke, private omstendigheter og stor brannfare, har dere ikke fått ryddet opp etter planen. 

Dere påpeker at miljø, brann- og helsefare er ivaretatt.  

 

Kommunens vurdering 

I vår tilsynsrapport med varsel om vedtak datert 19.12.2017, beskriver vi i detalj hva som må 

gjøres av deg som grunneier for å unngå pålegg. Det er positivt at du har fjernet og levert 

kjøretøy og avfall fra eiendommen din, men vi vurderer at tilbakemelding fra deg er mangelfull.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer som 

viser at det er levert 9 pantebiler. Det mangler i tillegg opplysninger på det totale antall kjøretøy 

som er igjen, både kjørbare og ikke kjørbare.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell forurensningsfare er levert til godkjent mottak.  

Det å fjerne stoffer/avfall med potensiell forurensningsfare fra kjøretøyene krever godkjenning fra 

fylkesmannen i Buskerud. Det vil si at uten godkjenning må kjøretøy fraktes i sin helhet til et 

godkjent anlegg og saneres der. Dette ble presisert i vårt brev med svar til deg datert 14.3.2018. 

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at el-

avfallet er levert godkjent mottak. Det går frem av brevet at det er fjernet el-avfall og hvitevarer 

fra eiendommen, og at batterier er satt under tak. Vi viser til tilbakemelding fra deg den 4.4.2017 
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om at potensielt forurensende bilbatterier var satt under tak, og at hvitevarer var levert til godkjent 

mottak.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke dokumentasjon/kvitteringer på at 

hauger med halmsiloplast er fjernet fra eiendommen.  

 

Tilbakemeldingen fra deg datert 31.7.2018 inneholder ikke en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Vi vurderer at tilbakemeldingen er mangelfull, og at det fortsatt er brudd på regelverket. Vi fatter 

derfor vedtak om pålegg som skal være gjennomført innen en bestemt tidsfrist, for å sikre at 

regelverket blir fulgt. Opprinnelig varslet vedtak om pålegg er splittet i to separate vedtak om pålegg 

med hensyn på tidsfrister. Hjemlene er de samme som varslet 19.12.2017. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.12.2018 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte 

kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du 

dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen. 

 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at 9 pantebiler er levert til godkjent mottak.  

 Dokumentasjon/kvittering på at løse gjenstander fra kjøretøyene med potensiell 

forurensningsfare er levert til godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at TV-apparater og annet el-avfall er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon/kvitteringer som viser at alle hauger med halmsiloplast er levert til 

godkjent mottak. 

 Dokumentasjon som viser det totale antall kjøretøy som er igjen, både kjørbare og ikke 

kjørbare. 

 

Kjøretøy, avfall og gjenstander som er levert på «annen forsvarlig måte» enn godkjent mottak, skal 

beskrives og redegjøres for skriftlig. 

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

Varsel om vedtak  
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Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned dokumentasjonen ikke er mottatt hos 

kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

Vedtak om pålegg 

Vi pålegger deg innen 1.6.2019 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning 

skal motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse. 

Send inn følgende dokumentasjon til Miljø- og arealforvaltning/Ringerike kommune, postboks 

123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no. Merk 

brevet/e-posten med saksnr. 16/5018 og gnr/bnr 265/5: 

 Skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes.  

 

Forsøplingen/lagringen er i strid med forurensningsloven § 7 som har et forbud mot å forurense, 

og § 28 som har et forbud mot forsøpling.  

Hjemmelen for pålegget er forurensningsloven §§ 7 fjerde ledd, 37 første og andre ledd, og 51 

første bokstav a til c. 

 

Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 

uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom på 

din rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19). 

 

 

Varsel om vedtak  

Vi varsler herved om at vi vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i 

forurensningsloven § 73 for å sikre at pålegget blir oppfylt. Vedtaket vil gå ut på at du må betale en 

tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte måned skriftlig plan ikke er mottatt hos kommunen. 

 

Uttalefrist:  

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til varsel om vedtak, for å gi kommunen de 

opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

Frist for eventuell tilbakemelding er 18.10.2018. 

 

 

 

 

Med hilsen   
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Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
16/5018-39 39551/19 GNR 265/5  05.09.2019 

 

Vedtak om tvangsmulkt - Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Vedtak  

Vi fatter vedtak om tvangsmulkt med hjemmel i forurensningsloven § 73 for å sikre at 

påleggene blir oppfylt. Du må betale en tvangsmulkt på kr. 3 000,- per påbegynte 

måned det enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 1.1.2020. 

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om tvangsmulkt av 

28.09.2018, hvor vi varslet en tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det 

enkelte vedtak ikke er oppfylt.  

 

Vi viser til brev av 28.08.2019 med orientering om politisk vedtak, klage – pålegg om 

opprydning av avfall. Det er fattet to vedtak om pålegg (kan ikke påklages jf. fvl. § 28 

3. ledd, første punktum) som du skal dokumentere gjennomført innen 1.1.2020. Dette 

gjelder: 

 

 å rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er 

levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du dokumentere 

totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  

 

 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal 

motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av 

forurensningen. Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med 

nødvendig kompetanse. 

 

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. 

 



 

 

Side 2 av 2 

 

Med hilsen 
 

Arne Hellum                                         Ole Anders Moskaug 

Leder  Rådgiver 

 

 

ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 2T.september 2019.

Byggesa ksko nto ret

Miljø- og arealforvaltningen Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøN EFOSS

Saksnr. 1615018-39 Arkivkode cNR 265/5.

Viser til brev av 05.09.2019 -mottatt her 13.09.2019

Klage på vedtak om pålegg med frist 01.01.2020. Opplysninger til klagen kommer i seinere

brev.

Med hilsen

Malvin J. Vigdal

RlNGHRI KH KSN$T,{UNE

3 OKT 201$

Eokr,sflment$entoret

Dokid:
1 91 1 7886
(1 6/501 8-40)
Kage på vedtak1



Malvin Johan Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 3l.oktober 2019

Ringerike kommune

Byggesakskontoret

Deres brev: 09.1 0.1 9 Saks nr.: 16/5018-39

Dokid:
1 . Dette er klage. 1 91 32839

(1 6t501 8_46)
2. Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand. Klage

3. Hvilke vedtak det blir klaget på:

- Rydde opp og dokumentere med kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert til
godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du kokumentere totalt antall kjørbare

og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.

- å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, basert på

undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. Undersøkelsene

skal gjennomføres av foretak/person med nØdvendig kompetanse.

4. Mottok melding om vedtak 13.09.19.

5. Underskrift fra klager nederst på dette brevet.

KLAGE 1

Jeg klager på at dere pålegger meg dagbøter for kvitteringer jeg ikke kan fremskaffe. Dere

har fått kvittering på levert halmsiloplast. Legger ved ytterligere 2 kopier av kvitteringer på

levert halmsiloplast. Dette godtar jeg fordi det tilhørte min landbruksvirksomhet og mitt
eierskap. Vedlegg: antall 2.

Angående kjøretøy: Som tidligere skrevet/opplyst om til dere er jeg ikke eier av

kjøretøy/løsøre. Jeg kan ikke ta stilling til hva som er kjørbart og ikke

kjørbart/forurensningsfare. Henviser til deres veileder 2382/2008 - pkt. 5.2: "Ofte vil det

være grunneier selv som plasserer gjenstander der, men det kan også tenkes at areal er
utleid til person som lagrer brukte gjenstander, f.eks. biler, og da er det ofte naturlig å rette
pålegg mot denne personen. Et utgangspunkt for vurderingen er at den som opprinnelig
forårsaket forurensningen er nærmest til å bære ansvaret." Det er derfor eier av kjøretøy
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som er best egnet til å vurdere hva som er lggrbart/ikke kjørbart. Vedlegg: antall 1.

Jeg ber nok en gang om at dette vedtaket blir trukket.

I tillegg har eier av hovedpart av kjøretØy/løsøregjenstandet hatt sin adresse på

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand, uavbrutt siden 22.04.68.

KLAGE 2.:

Jeg klager på at kommunen retter pålegg mot meg som ikke er eier av kjøretøy/løsøre. Jeg

eier kun driftsmidler som tilhører min landbruksvirksomhet- ca. 3 l<lØretøV. Jeg har aldri

vært kjent med, og det har heller ikke med min vitende og vilje vært lagret kjøretøV/løsøre

med forurensningsfare på min eiendom.

Jeg har hatt møter og befaringer med dere, og dere har fra starten av blitt gjort kjent med

hvem som er den ansvarlige tor kjøreløy/løsøre. 5 7 . 2382/2008 - retningslinjer fra Statens

forurensningstilsyn. Pkt. 5.2.: "Ofte vil det være grunneier selv som plasserer gjenstander

der, men det kan også tenkes at areal er utleid til person som lagrer brukte gjenstander,

f.eks. biler, da er det ofte naturlig å rette pålegg mot denne personen. Et utgangspunkt for
vurderingen er at den som opprinnelig forårsaket forurensningen er nærmest til å bære

ansvaret." Vedlegg: antall 1.

På m6te/befaring hos meg 04.07.1-7: Jegog et vitne hørte at min sønn spurte O.A. Moskaug

om at det kunne hindre forurensning ved å legge under syrebestandige plastfat på 1 ganger

L meter der eventuelle lekasjer kunne oppstå. Det mente O.A. Moskaug var unødvendig.

Moskaug mente det ikke var forurensningsfare. Min konklusjon da var at det ikke forelå

forurensningsfare. Det konkrete tilfellet her var en maskin. Min konklusjon er også at

Moskaug er en villeder og ikke en veileder.

Min vurdering i ettertid er at Moskaug vil bevare muligheten til å skrive og snakke om

forurensningsfare. Dette er da igjen lagt fram for alle mulige politikere, rådmenn og fylket.

I den sammenheng med politikerene er det lagd to saksframlegg. I saksframlegg nr.1 ble

det skrevet at kopi skulle sendes grunneier - det ble ikke gjort. I brev av 04.O6.19 tør

framlegg 2 ble det skrevet at grunneier skulle varsles før saken skulle opp i formannsskapet.

Dette ble heller ikke gjort.

I begge saksframleggene står det at sakens bakgrunn er en naboklage.

heller ikke riktighet. Det har Moskaug vært kjent med hele tiden.

grensenaboer, antall 4.

Dette medfører

Vedlegg: alle

Jeg har gjort tiltak for å begrense forurensning/avrenning på min eiendom Strykenveien 5,

Tyristrand, g.nr.265/5: Dette ble gjort da jeg begynte med storfe i slutten av 1990. Det ble

stengt av ei stripe på ca. 25 meter + langs Henåa (elv). Dette areal er beita av små dyr, samt

at det ikke er foretatt hogst. Overflatevann renner til et gammelt grustak midt på
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eiendommen. Sør i jordet er det en forsenkning som samler opp vann. Jeg har ennå til
dags dato ikke sett at det har rent over. Jeg kan ikke se noen avrenning fra min eiendom.

Det er ikke påvist forurensning her, og jeg godtar ikke pålegg om undersøkelse av

forurensningen.

Det måtte vært ryddigere for alle parter at min sønn, som eier mesteparten av VlØretØy og

løsøre på min eiendom, kunne tatt direkte kontakt med dere fra første stund. Henviser til
veiledning til kommun ene 2382/2008: 3.2 Forurensningsloven 5 27 , første ledd/definisjon

av avfall.

- At det er tale om løsøregjenstander innebærer imidlertid at faste installasjoner, som hus,

stolper o.1., ikke vil kunne regnes som avfall. Men dersom disse faste installasjonene rives,

vil de være avfall dersom de kasseres.

Eksempel

RIK var her og tok ned noen stolper og spurte min sønn om han ville ha dem.. Han svarte at

han måtte avklare det med rådmannen først. Hadde min sønn tatt imot dem så hadde det

ikke vært avfall lenger.

Neste avsnitt:

- Å kassere noe vil si å kvitte seg med det, ta det endelig ut av bruk, eller oppgi

eiendomsretten til det. Om en gjenstand er kassert beror i utgangspunktet på en subjektiv

vurdering av hva EIEREN har ment. I de fleste saker vil det nettopp være EIERENS syn som

avgjør om en gjenstand er avfall eller ikke. (Det burde være tilstrekkelig).

Med hilsen

Malvin Johan Vigdal

Vedlegg.

Kopi sendes: Fylkesmannen
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-74   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

 

Videre oppfølging av saken Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 
 

Forslag til vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

I hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning sitt møte 19. august ba utvalget om at 

rådmannen skulle legge fram en sak med ulike muligheter for videre oppfølging av gnr/bnr 

163/10, 14, 15, 22, heretter kalt «Bergland-saken». 

 

Innledning / bakgrunn 

På eiendommen Bergland var det gjestgiveri og hotell fra tidlig på 70-tallet (kanskje før) til 

februar 2002 da det ble gitt bruksendring for lokalene til kontor og lager. Nåværende eier 

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

Etter brannen ble det gitt rivingstillatelse i juni 2011. Søker ønsket da å beholde og restaurere 

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) ga i oktober 2012 dispensasjon fra LNF-

formål og rammetillatelse på vilkår. Vedtakene ble påklaget, og endelig rammetillatelse for å 

kunne gjenoppbygge bygningsmassen etter brann, med formål hotelldrift forelå i mai 2014.  

Igangsettingstillatelse for grunnarbeider og fundamentering (IG1) ble gitt juni 2014, og for 

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014. 

Alle vedtak i saken er påklaget av naboer til tiltaket. Siste klagebehandling (IG2) ble avsluttet 

november 2015.  

 

I november 2017 spør kommunen om redegjørelse om fremdriften i tiltaket og om hvordan 

byggeplassen er sikret. Ansvarlig søker svarer at «byggearbeidene er stoppet opp pga. av 

stopp i forsikringsutbetalingene. Dette skyldes at forsikringsselskapet mener at 5 års fristen 

for utbetaling er overskredet. Årsaken til at gjenoppbyggingen drog ut i tid var byggesakens 

store saksbehandlingsmessige kompleksitet og at det tok lang tid før igangsettingstillatelse ble 

gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 
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framdrift. Da forsikringsselskapet stoppet utbetalingene, ble utbygger tvunget til å stenge ned 

byggeplassen. …» 

 

Fra september 2017 og fremover har det vært spørsmål fra HMA om oppfølging av saken, det 

har vært befaringer på plassen, og vurdering av sikringen av byggeplassen. Det har ikke vært 

noe byggeaktivitet i denne perioden.  

 

Det har samtidig med byggesaken for hotellet vært en egen sak om bygging av nytt 

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

Byggingen av nytt avløpsanlegg fikk tillatelse i februar 2014, stadfestet etter klagebehandling i 

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt.  

 

I saken om opprydding i forurenset grunn ble det godkjent en tiltaksplan i juli 2014.  

 

Beskrivelse av saken 

Dette saksframlegget gjelder en redegjørelse for ulike muligheter kommunen har for videre 

oppfølging av Bergland-saken. På grunn av krav til forhåndsvarsling, rett til uttalelser osv., kan 

ikke HMA gi noen pålegg direkte i møtet. Saksframlegget er derfor lagt opp med en 

redegjørelse for de ulike virkemidlene. HMA kan om ønskelig fatte vedtak om at rådmannen 

skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å ta i bruk ett eller flere av virkemidlene. 

 

Krav til forhåndsvarsling 

Etter plan- og bygningsloven § 32-2 er det krav til forhåndsvarsling dersom kommunen 

vurderer å gi bl.a. pålegg eller tvangsmulkt: 

«Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, 

og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. 

Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

Forhåndsvarselet skal opplyse om at dersom ulovlige forhold ikke rettes innen fristen, vil 

forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om 

tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke 

etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 

virkning som rettskraftig dom» 

 

Bakgrunnen for krav om forhåndsvarsling er blant annet at den ansvarlige kan ha informasjon 

og opplysninger i saken som kommunen bør ha for å fatte et riktigst mulig vedtak.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – forhåndsvarsle pålegg om rydding av byggeplassen 

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle pålegg om å fjerne stillaser og bringe byggeplassen i 

slik stand at det virker minst mulig skjemmende. 

 

Alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving. 

1. Rådmannen skal forhåndsvarsle at kommunen vurderer å gi pålegg om å rive bygningen 

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 
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2. Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl. § 31-5 skal legges frem for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering - oppfølging av saken 

Etter rådmannens vurdering er det tre ulike virkemidler etter plan- og bygningsloven som 

kommunen kan vurdere å benytte i denne saken. Det er pålegg om sikring av eiendommen, 

rydding av byggeplassen og riving av bebyggelsen. 

 

1. Sikring av eiendommen 

Det følger av pbl. § 31-3 at: 

«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av 

denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for 

person, eiendom eller miljø, og slik at det ikke er skjemmende i seg selv eller i forhold til 

omgivelsene. 

Blir plikten ikke overholdt, kan kommunen gi pålegg om sikring og istandsetting.» 

 

Denne bestemmelsen gjelder for alle eiendommer, også eiendommer hvor det ikke er pågående 

byggeprosjekter.  

 

I forbindelse med en tidligere orientering om saken for HMA, ble tiltakshaver kontaktet på 

telefon 30. november 2018. Han opplyste da om de var mye plaget med innbrudd og tyverier, 

låser som blir brutt opp og gjerder som blir klippet. Tiltakshaver sa også at de hadde 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. 

 

Byggesakskontoret har også sjekket eiendommen med tanke på sikringsgjerder samtidig med 

andre befaringer i området. Eiendommen fremsto som tilstrekkelig sikret ved befaring 18. 

september 2019 og 14. oktober 2019. Befaringene har vært uanmeldte. 

 

Da eiendommen vurderes å ha vært tilstrekkelig sikret når byggesaksavdelingen har vært på 

befaring, har det ikke blitt vurdert å være grunnlag for å gi noe pålegg om sikring av 

eiendommen. Dette er en løpende vurdering, og dersom sikringen ikke lenger er tilstrekkelig, 

vil administrasjonen vurdere pålegg om sikring. 

 

 

2. Rydding av byggeplassen 

Av pbl. § 21-9 tredje ledd følger det 

«Innstilles et tiltak i mer enn 1 år, skal stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at 

det virker minst mulig skjemmende. Varer dette mer enn 2 år, kan kommunen forlange at 

tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes.»  

Etter bestemmelsen har altså den ansvarlige en plikt til å fjerne stillaser og sørge for at 

byggeplassen ryddes i størst mulig grad. Når denne plikten ikke overholdes, kan kommunen 

vurdere å gi pålegg om at «stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at det virker minst 

mulig skjemmende.» 

 

Kommunen kan videre bruke bestemmelsen til å kreve at «tiltaket» fjernes. Tiltaket vil i dette 

tilfellet være den gjenoppbyggingen som det ble gitt dispensasjon for i politisk sak 115/12 fra 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og rammetillatelse og dispensasjon for i politisk 
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sak 57/14. Den østre delen av bygningen, inkludert svømmebasseng og bomberom, er ikke en 

del av gjenoppbyggingen, og dermed ikke en del av tiltaket kommunen kan kreve fjernet etter 

§ 21-9 tredje ledd. 

 

3. Riving av bebyggelsen 

Det fremgår av pbl. § 31-5 første og andre ledd: 

«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i stand 

uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller 

ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at 

byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet. 

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er 

kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller 

miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» 

 

Første ledd gir kommunen mulighet til å kreve at bygninger som ikke kan settes i stand uten 

hovedombygging, skal fjernes og at tomta skal ryddes. Vilkårene for at denne bestemmelsen 

skal kunne brukes, er dermed at bygningen «ikke kan settes i stand uten hovedombygging», og 

at dette ikke kan gjennomføres eller ikke settes i gang «innen en rimelig frist som kommunen 

setter». 

 

Etter andre ledd er det åpnet for å kreve fjernet bygninger som etter kommunens skjønn 

medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller miljø, eller virker sterkt 

skjemmende. Forskjellene mellom første og annet ledd er at vilkåret om at istandsettelse ikke 

kan skje uten hovedombygging bare gjelder etter første ledd, mens vilkåret om at byggverket 

kan medføre fare eller ulempe bare gjelder etter annet ledd. 

 

Pålegg om riving av eksisterende bebyggelse mot eiers vilje, er et så inngripende tiltak at det 

bør brukes med stor varsomhet, og bare etter en grundig utredning av alternativer til riving. 

Det må også foreligge tungtveiende hensyn som tilsier riving.  

 

Forurensningsloven: Sluttrapport – forurenset grunn 

Kommunen følger også opp en sak på eiendommen etter forurensningsloven. Her er det 

16.06.2018 gitt pålegg om å sende inn sluttrapport etter opprydding i forurenset grunn og om 

å rapportere tiltaksområdet inn til databasen Grunnforurensning. Det ble fattet vedtak om 

tvangsmulkt 12.07.2018, hvor det påløper en tvangsmulkt på kr 15 000,- per påbegynte måned 

sluttrapporten ikke er mottatt hos kommunen fra og med 01.09.2018. Kommunen har per 

22.10.2019 ikke mottatt sluttrapport, og tvangsmulkten løper fortsatt. Denne kreves inn av 

Statens Innkrevingssentral, og tvangsmulkt etter forurensningsloven går til staten.  

 

Saksbehandlingsregler og videre prosess 

Kommunens oppfølging etter plan- og bygningsloven per i dag består i at det i forbindelse med 

andre befaringer i området sjekkes opp at eiendommen er stengt av med byggegjerder.  

 

Dersom kommunen skal vurdere å ta i bruk andre virkemidler, må saksbehandlingsreglene for 

dette følges. Det inkluderer blant annet forhåndsvarsling med rett til å uttale seg i saken, før 

kommunen eventuelt gir slike pålegg. HMA kan dermed ikke vedta noen ny reaksjonsform 

direkte i et møte, men det kan vedtas at rådmannen skal vurdere et bestemt virkemiddel. På 
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generelt grunnlag bemerker rådmannen at pålegg og tvangsmulkt bare vil være et effektivt 

virkemiddel der den ansvarlige har tilstrekkelig gjennomføringsvilje til å oppfylle pålegget.  

 

Kommunen har ikke tradisjon for å pålegge riving av bygninger hvor gjenoppbygging ikke blir 

gjennomført. Rådmannen er bare kjent med ett tilfelle hvor kommunen har pålagt riving. Dette 

gjelder en sak hvor bygningen ble vurdert til å være skjemmende og farlig for barn og dyr, og 

hvor det ikke var mulig å bygge opp igjen noe på eiendommen, da eiendommen lå innenfor 

byggegrensen mot vei, og Statens Vegvesen ga avslag på søknad om dispensasjon fra 

byggegrensen for gjenoppbygging. Denne saken er dermed ikke sammenlignbar med Bergland-

saken. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunen fortsetter med nåværende oppfølging av sikringen og 

sluttrapporten for opprydding i forurenset grunn, og ikke setter i gang nye tiltak. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandlere: Kristine Grønlund og Knut Ivar Kollstrøm 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-18   Arkiv: GNR 50/90  

 
 

Søknad om fradeling av eiendom, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er 

oppfylt, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av boligtomt på ca. 736,1 m² fra eiendom gnr/bnr 

50/90. Avgivende eiendom vil få et areal på ca. 814,4 m². Deler av ny eiendom vil få 

en lang og smal form, med en smal innkjøring til eiendommen og et veldig smalt 

område omtrent midt på eiendommen. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av 

ny eiendom sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 

grunn av sin størrelse, form eller plassering, jf. pbl. § 26-1. 

 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 

eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av eiendom avslås da eiendommen 

ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form, og vilkårene for 

fradeling etter pbl. § 26-1 ikke er oppfylt. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok, 13.02.2019, søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 26.02.2019, hvor det ble stilt 

spørsmål ved størrelse og form på ny eiendom. Bygningsmyndigheten ba søker 

redegjøre for om det var behov for dispensasjoner i forbindelse med søknaden. 

Søker ble også informert om at bygningsmyndighetens foreløpige vurderingen av 

søknaden var at ny eiendom ville få en lang og smal form, med smal innkjøring fra 

Bjørkeveien og få et veldig smalt område omtrent midt på eiendommen. I tillegg viste 

bygningsmyndigheten til at eiendommen har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 

50/1 mot nord og øst, og at arealet på eiendommen da vil kunne bli noe annerledes 
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ved en oppmåling, både med tanke på beregning av størrelsen på tomtene og 

minste uteoppholdsareal på eiendommene. 

 

Det er mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 15.03.2019 og 27.03.2019, og søker 

har her redegjort for at søknaden ikke er avhengig av dispensasjoner fra 

uteoppholdsareal eller maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. I tillegg har søker redegjort 

for at innkjøring til eiendommen blir 4,5 m på det smaleste og at det smale området 

midt på tomta er tilstrekkelig for at en personbil skal passere. Søker skriver også at 

omtrent alle tomtene har usikre grenser mellom hverandre og inn mot Bjørkeveien, 

og at det ikke bare er én hjemmelshaver som skal rydde opp i dette. 

 

Byggesaksavdelingen søkte 03.04.2019 på vegne av hjemmelshaver om tillatelse til 

utvidet avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien (fylkesvei) hos Statens Vegvesen. 

Dette ble gjort etter å ha undersøkt med Statens vegvesen, som bekreftet at det var 

krav om utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet i denne saken. Søker sendte en 

henvendelse til byggesaksavdelingen 09.08.2019 og etterspurte behandlingen av 

saken. Byggesaksavdelingen purret da på vegvesenet. 05.11.2019 henvendte søker 

seg igjen til byggesaksavdelingen og etterspurte behandlingen av saken. Etter at 

byggesaksavdelingen purret på vegvesenet igjen, ble det gitt tillatelse til utvidet 

avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien 08.11.2019 fra Statens vegvesen. 

 

14.11.2019 ble søker og tiltakshaver informert om at saken ville bli lagt fram til 

politisk behandling 09.12.2019. Samme dag mottok byggesaksavdelingen brev fra 

søker hvor han klager over lang saksbehandlingstid hos byggesaksavdelingen og 

nevner andre eiendommer hvor fradeling har blitt tillatt. Rådmannen informerer om 

at søknaden ikke kan behandles før den er komplett, jf. pbl. § 21-4. Saken var 

komplett 08.11.2019 da det forelå avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, jf. pbl. § 

27-4. Kommunen kan ikke ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens 

vegvesen. 

 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  

 

Den ene er fra Anne Bang Lyngdal og Ida Bang Strand, tidligere og nåværende 

hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1, og omhandler en privatrettslig begrensning 

(servitutt) på omsøkte eiendom. Hjemmelshavere viser til at det er tinglyst et forbud 

mot å bygge mer enn en bolig på tomta. 

 

Søker viser til at de har forsøkt å komme til enighet med hjemmelshaver angående 

den privatrettslige begrensningen ved kompensasjon. 

 

Den andre merknaden er fra Bjørg og Brynjar Lilleeng, hjemmelshavere til gnr/bnr 

50/96. Naboene mener at forslag til bolig i praksis er en tomannsbolig, at tomta er 

for liten, at fradelingen er merkelig, tilkomst til eiendommen ikke er vist, at krav til 

parkeringsplasser ikke er ivaretatt, og at omsøkte fradeling vil bryte med 

områdestrukturen og endre strøkets karakter. 

 

Søker skriver at nabo på gnr/bnr 50/96 selv delte fra en tomt for noen år siden, og at 

naboene ikke peker på noen reelle forhold, men kun synser om forholdene. Søker 

mener også at det mest konkrete i merknaden gjelder adkomst til tomta og 
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parkeringsplasser, noe han skriver er vist og inntegnet i tråd med kommunens 

parkeringsforskrift. Videre skriver søker at merknaden ikke er fulgt opp.  

 

I tillegg skriver søker at det er fradelt tomter fra andre eiendommer i området, og 

viser til ny eiendom på gnr/bnr 50/273, fradeling fra gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/135 i 

1952 som i 2013 ble slått sammen med gnr/bnr 50/22, og 50/326 som ble fradelt fra 

50/95 i 2005. Videre mener søker at flere av disse har høyere utnyttelsesgrad enn 

25 % som er maksimalt tillatt etter kommuneplanen.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan. Den er avsatt til bolig i 

kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder 

avsatt til boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller 

tomannsbolig uten at det foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 

Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 

bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 

bygningsloven. 

 

Ved behandling av søknad om fradeling må det foretas en konkret vurdering av om 

de eiendommer som opprettes eller endres, er egnet til bebyggelse på grunn av 

størrelse eller form, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 337. Vurderingen må i første 

rekke knyttes til vilkårene i § 28-7 første og andre ledd, som stiller bestemte krav til 

utearealets størrelse ved bygging på tomta. Kommunen må på fradelingstidspunktet 

sørge for at eiendommen er tilstrekkelig stor og med en slik form at kravene i § 28-7 

kan oppfylles innenfor de fastlagte tomtegrenser. Bygningsmyndighetene må derfor 

ved vurderingen av fradelingssøknaden ha en oppfatning om framtidig husplassering 

på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

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 

Statens vegvesen har gitt tillatelse 08.11.2019 til utvidet bruk av avkjørsel fra 

Hofsfossveien til Bjørkeveien. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 



- 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling av eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 

§ 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter pbl. § 26-1 er oppfylt. 

Hovedutvalget legger vekt på at både ny og avgivende eiendommer oppfyller krav til 

tomtestørrelse, uteoppholdsareal og maksimalt tillatt utnyttelse etter 

kommuneplanen, og vurderer at ny eiendom vil få en størrelse, form og plassering 

som gir mulighet for boligbebyggelse på eiendommen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

fradeling av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til 

denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Vurdering av tomtens egnethet 

Rådmannen viser til at ny eiendom vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent 

midt på eiendommen noe som gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet 

rektangulær del på ca. 460 m² i sør, mens arealet i nord vil ha varierende bredde fra 

4,5 m til ca. 10 m.  

 

På den nordlige delen av eiendommen er det plassert forslag til parkeringsareal og 

snuareal for ny eiendom. Hovedsakelig vil dette arealet bli benyttet til kjøreveg og 

parkering. Det vil mest sannsynlig ikke være mulighet til å plassere noen annen 

bebyggelse enn en eventuell garasje, ut i fra utforming på arealet og bruken. Det er 

vanlig at bebyggelse samles mer på tomta enn det som er tilfellet for ny eiendom. I 

realiteten vil omsøkte fradeling føre til at garasje/parkering og bolig plasseres på to 

separate og uavhengige deler av tomta. Dette gir ikke noen helhetlig utnyttelse av 

eiendommen. 

 

På situasjonsplan er uteoppholdsareal og forslag til bolig inntegnet sør på 

eiendommen. Forslag til bolig viser at det mot nord, øst og vest er 4 meter fra bolig 

og til nabogrensene. Det er krav om 4 meter avstand fra bolig til nabogrense etter 

plan- og bygningsloven, og omsøkte forslag viser at det kun er minstekrav til avstand 

fra nabogrense som er oppfylt. Det vil dermed bli tett mellom plassering av bolig på 

ny eiendom og nabogrensene mot tre av fire sider. I utgangspunktet er krav til 

uteoppholdsareal etter kommuneplanen §§ 5.4 og 6.1.5 oppfylt. Rådmannen anser 

det slik at uteoppholdsarealet vil få en uhensiktsmessig form da det vil bli liggende 

som en u-form rundt boligen og er av begrenset størrelse og bredde. Dette er et 

moment som viser at tomten ikke er egnet til fradeling. Videre må man gjennom det 

smale området omtrent midt på ny eiendom for å komme seg fra parkeringsareal 

nord på eiendommen og til boligen sør på eiendommen. 

 

Ny eiendom vil bli en lang og smal tomt, og det smale området midt på eiendommen 

vil kunne ha potensiale til å skape konflikter mot nabo i øst og vest med tanke på 
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den korte avstanden mellom eiendomsgrensene. I tillegg vil det kunne skape 

problemer ved måking/brøyting av snø da området kun er 2,5 m bredt, og det er 

dermed knapt med plass til snøopplag og lignende. Intern vei på tomt skal i 

utgangspunktet være minimum 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-

1 første ledd bokstav e nr. 10. Det kan dermed bli utfordringer ved å etablere vei på 

det smale området på ny eiendom. 

 

Ny eiendom har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og 

arealet på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling. Dette vil 

kunne ha betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste 

uteoppholdsareal på eiendommene. 

 

Rådmannen vurderer det slik at omsøkte fradeling vil medføre at det dannes en tomt 

som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form. 

 

Nabomerknader 

Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  

 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1 

Rådmannen viser til at merknaden knytter seg til en servitutt på eiendommen det 

ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling til 

privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger 

annet av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom 

det fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 

søknaden forutsetter, skal søknaden avvises, jf. pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at 

bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det er ikke meningen at 

bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte privatrettslige 

spørsmål. Rådmannen vurderer at det ikke kan anses som åpenbart at tiltakshaver 

mangler de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Dette da det er opplyst at 

servitutten ble stiftet i 1940, og det ikke foreligger ytterligere opplysninger om hva 

som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en 

komplisert juridisk vurdering. Rådmannen viser derfor til at saken kan bli tatt opp til 

realitetsbehandling, og at bygningsmyndigheten ikke skal ta stilling til innholdet i 

merknaden da den omhandler privatrettslige forhold. 

 

Rådmannen påpeker at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke 

innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det 

fortsatt kan foreligge privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan 

bebygges. Dette må løses mellom partene. 

 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96 

Rådmannen viser til at flere av forholdene naboene tar opp, er forhold som 

rådmannen også har bemerket i sin vurdering av om omsøkte eiendom er egnet til 

fradeling.  

 

Øvrige fradelinger i området 

Rådmannen viser til søkers redegjørelse om at det har blitt gjennomført fradelinger 

fra andre eiendommer i området, og søkers mening om at flere av disse 



- 

eiendommene har høyere utnyttelsesgrad enn 25 % BYA (bebygd areal) som er 

maksimalt tillatt etter kommuneplanen § 6.1.4.  

 

Eiendom gnr/bnr 50/17 og gnr/bnr 50/18 ble fradelt i 1898, gnr/bnr 50/22 ble fradelt i 

1899, gnr/bnr ble fradelt i 1907, gnr/bnr 50/100 ble fradelt i 1944, gnr/bnr 50/115 ble 

fradelt i 1950, gnr/bnr 50/273 ble fradelt i 1984, gnr/bnr 50/317 ble fradelt i 2001, 

gnr/bnr 50/319 ble fradelt i 2002, og gnr/bnr 50/326 i 2004. Eiendom gnr/bnr 50/135 

ble opprettet i 1952 og så slått sammen igjen med avgivereiendommen (gnr/bnr 

50/96) i 2013. I 2013 ble det gjennomført en arealoverføring fra gnr/bnr 50/96 til 

gnr/bnr 50/22. 

 

Felles for disse eiendommene er at de ble fradelt for lenge siden. Det var før 

gjeldende plan- og bygningslov (2008) og kommuneplan (2019), hvor det stilles 

strengere krav til opprettelse av eiendom enn hva som ble gjort tidligere. Utforming 

av tomtene er også annerledes enn omsøkte fradeling. Arealoverføringen i 2013 

(gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/22) medførte ikke en opprettelse av ny eiendom, men en 

overføring av areal mellom to eiendommer. 

 

Rådmannen viser til at disse eiendommene ble fradelt for lenge siden, etter annet 

lovverk og annen kommuneplan. Rådmannen vurderer at disse sakene skiller seg 

klart fra omsøkte fradeling, og at det dermed ikke vil stride mot likhetsprinsippet å 

avslå søknad om fradeling fra gnr/bnr 50/90. I tillegg bemerker rådmannen at det i 

denne saken er størrelse og form på ny eiendom er ikke er i tråd med vilkårene etter 

pbl. § 26-1, og ikke utnyttelsesgraden på ny eiendom som er problematisk. 

Rådmannen anser det derfor ikke relevant i denne omgang å redegjøre for 

utnyttelsesgrad på eiendommene som nevnt av søker. 

 

Oppsummering 

Nabomerknaden fra gnr/bnr 50/1 gjelder privatrettslige forhold, og er ikke relevante 

for behandlingen av byggesaken. Rådmannen viser til at deler av forholdene som 

naboer, hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96, bemerker, er forhold som også 

rådmannen legger til grunn for sin vurdering. Rådmannen vurderer at vilkårene for å 

innvilge søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 26-1 ikke er 

oppfylt da eiendommen ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og 

form.  

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om fradeling av eiendom. 

 

Utskrift sendes 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Brev fra søker datert 14.11.2019 
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Kopi av brev - tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for fradeling av tomt til bolig 

datert 08.11.2019 

E-postkorrespondanse datert 05.11.2019 

Orientering om saken datert 19.08.2019 

Brev datert 15.08.2019 

Orientering om saken - Fradeling av tomt datert 15.08.2019 

Søknad om utvidet avkjøringstillatelse - Fradeling av tomt datert 03.04.2019 

Brev datert 09.08.2019 

Svarbrev datert 26.03.2019 

Situasjonsplan revidert 26.03.2019 

Fradeling av tomt datert 21.03.2019 

Tilbakemelding datert 10.03.2019 

Svarbrev til søknad mottatt 15.03.2019  

Søknader 

Tegning 

Bilde 

Fradeling av tomt datert 26.02.2019 

Søknad om fradeling av eiendom 

Nabovarsel 

Følgeskriv 

E-post merknad 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 

 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 50 Bnr: 90 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester:
KHEIRZADEH RAMIN, BJØRKEVEIEN 5, 3517
HØNEFOSS

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 15/11-2019 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

15. 11. 2019 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=56438 ...







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

Tyri Hus AS       

Postboks 1166 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-17 50694/19 GNR 50/90  14.11.2019 

 
Informasjon om behandling - Fradeling av tomt, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Vi mottok 08.11.2019 vedtak om utvidet avkjøringstillatelse på vilkår fra Statens 

Vegvesen. Saken vil mest sannsynlig bli lagt fram til politisk behandling for 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ved møte 09.12.2019.  

 

Sakens dokumenter vil bli publisert på kommunens nettsider ca. en uke før møtet. 

Link til denne nettsiden følger her: https://www.ringerike.kommune.no/politisk-

kalender/ Dere må da velge hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og møtedato. 

 

Vi legger fram saken til politisk behandling da det er to nabomerknader i saken og vi 

anser det som et prinsipielt spørsmål om omsøkte eiendom er egnet som ny 

boligtomt, jf. plan- og bygningsloven § 26-1. Vi har ikke drøftet saken med 

rådmannen, men vil vi mest sannsynlig anbefale rådmannen å framlegge en negativ 

innstilling for politikerne.  

 

Til orientering tas det gebyr for avslag på minst 75 % av normalt gebyr. Minstepris for 

avslag på søknad om fradeling er 24 000,-. 

 

Naboer med merknad er satt på kopi av dette brevet slik at de er orientering om 

behandling av søknaden. 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 

Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
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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: 971 032081 981 5 Vadsø

Ramin Kheirzadeh

Bjørkeveien 5

351 7 HØNEFOSS

Behandlende enhet : Saksbehandler / telefon : Vår referanse : Deres referanse : Vår dato :

Region sør Truls Arild Fyrand / 3221 4459 1 9/71 202 - 2 08.1 1 .201 9

Fv 2872 - Tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for fradeling av tomt til bolig

fra gnr. 5 0 bnr. 90 - Bjørkeveien 5 Ringerike kommune

Vi viser til søknad datert 03.04.201 9 .

Vedtak

Med hjemmel i vegloven § 40 og §43 gir vi tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra

fylkesvegen til tomt til en bolig gnr. 50 bnr. 90 i Ringerike kommune.

Vilkår for tillatelsen

Tillatelsen gis i henhold til forskrift om alminnelige regler om bygging og vedlikehold av

avkjø rsler fra offentlig veg gitt av Vegdirektoratet 16.7.1964 og forskrift om retningslinjer

for behandling av avkjørselssaker for riksveg gitt av Samferdselsdepartementet 26.2.1 982.

1 . Avkjørselen skal være plassert i tråd med situasjonsplan . I tillegg skal K rav til

utforming av avkjørsel være fulgt. Dette ligger vedlagt. Postkassestativ må flyttes

lenger inn så det ikke er i konflikt med frisktkravet .

2. Tillatelsen gjelder følgende tiltak og planlagt bruk/formål: fradeling av tomt til en

bolig .

3. Det må være snuplass eller etableres en snuplass inne på egen eiendom, slik at det

ikke blir nødvendig å rygge ut på offentlig veg.

4. T illatelsen gjelder bare tilknytningspunktet til riks - /fylkesvegen. Søker må selv avklare

eiendomsforhold og innhente nødvendige rettigheter som gjelder bruk og

opparbeiding av avkjørsel, frisiktsoner og adkomstveg . Slike rettigheter bør tinglyses.



2

5. Arbeidet må være påbegynt innen tre - 3 - år etter at tillatelse n er gitt , ellers faller

tillatelsen bort.

Eier eller bruker av avkjø rselen har selv ansvaret for at Krav til utforming av avkjørsel til

enhver tid er oppfylt, herunder krav til frisikt (jf. vegloven § 43 ). Hvis kravene ikke er oppfylt,

kan Statens vegvesen trekke tilbake tillatelsen.

Rett til å klage

Det kan klages på d ette vedtaket, jf. forvaltningslovens § 28. Mer informasjon om hvordan

det klages finnes i skjema «klage på forvaltningsvedtak» . Fristen for å klage er tre uker fra

vedtaket er mottatt. Klageinstans er Buskerud Fylkeskommune . Klage sendes til Statens

vegvesen Region sør , firmapost - sor@vegvesen.no , som vil videresende klagen til

klageinstansen.

Ve gavdeling 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 .

Vedlegg

Vegloven § 40 og §43

S ituasjonsplan

Utforming/frisikt

Kopi

Ringerike kommune, Postboks 1 23 Sentrum, 3502 HØN EFOSS
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KRAV TI L U TF ORMI N G AV AVKJØRS E L med gs-veg 357333;
PLANSKISSE AV AVKJØRSEL

Gang-lsykkelveg R=4m / R=4m

SNITT GJENN OM AVKJØRSELENS MIDTLINJE

Sligmng -,m2" Make“vegen 1 ,20
Gang-lsykkelveg "å 5 ”"

Fan Maks 1 ,
maks ' '5
1:30

2m min3m 30m

MINSTEKRAV TIL SIKT I AVKJØRSELEN

Gang-lsykkelveg 35 "" 35 m

Ffl'sik . . vadetorn ra de ‘5‘") Ffigk‘om

For kontroll av sikten brukes høyde
0,5m over avkjørselens overflate



(1) Avsender (forvaltningsorganets stempel)

(3) Mottaker (navn og adresse)

Ramin tirzadeh

Melding om rett til å klage over
forvaltningsvedtak
(Forvaltningsloven § 27 tredje ledd)

,A (2) Dato

08.11.2019

(4) Klageinstans

Buskerud Fylkeskommune

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage over vedtak De har fått underretning om.

Klageren

Hvem kan De klage til?

Klagefrist

Rett til å kreve begrunnelse

Innholdet i klagen

Ulsetting av gjennomføringen av

vedtaket

Rett til å se saksdokumentene 0g til

å kreve veiledning

Kostnader ved klagesaken

Klage til

Sivilumhudsmannen

Særlige opplysninger

De har rett til å klage over vedtaket.

Klagen sender De til oss, dvs. det organet som er ført opp i rubrikk (1). Hvis vi ikke tar klagen til
følge. sender vi den til klageinstansen,jf. rubrikk (4).

Klagefristen er tre - 3 - uker fi'a den dag De mottar dette brevet. Det er tilstrekkelig at klagen cr
postlagr før fristen går ut, Dersom De klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget
i rett rid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet.
Dersom De klager for sent. kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å Få forlenget fristen, og da
må De oppgi årsaken til at De ønsker det.

Dersom De mener vi ikke har begrunnet vedtaket vårt, kan De kreve en slik begrunnelse for fi'isten

går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mortar begrunnelsen.

De må presisere

-— hvilket vedtak De klager over

-— årsaken til at De klager

-— den eller de endnnger som De ønsker

» eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen
Klagen må undertegnes.

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å
få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort.

Med visse begrensninger har De ren til ii sc dokumentene 1 saken. Reglene om dette finnes i

forvalmingslovenå 18 ogå 19. De må i tilfelle ta kontakt med oss‘jf. rubrikk (1). De vil da lå

nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for

saksbehandlingen.

De kan søke om å få dekket utglfier til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rensråd.

Vanligws gielder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi
nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til Deres fordel, kan De etter

fowalmingsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket. Klageinstansen (jf. rubrikk (4)) vil orientere Dem om retten til å kreve slik
dekning.

Hvis De mener at De har væn utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Siv1lombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke
selv endre vedtaket, men kan gi s'm vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet
saken, og om det er .ort eventuelle feil eller forsømmelser. Dette gjelder likevel ikke i saker som

er avgjort av Kongen 1 statsråd. Dersom Dc nå får Deres klage avgjort i statsråd fordi Kongen er
klageinstans, kan De derfor ikke senere bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

0073 B (Godkj. 05-95) Elektronisk utgave



Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Sendt: tirsdag 5. november 2019 11:47 
Til: Elisabeth Skaret Lund; Fyrand Truls Arild 
Kopi: Arne Lange Hellum; Trond Berntsen 
Emne: VS: Bjørkeveien 5 - GBNR 50/90 Ringerike - kommunalt saksnr 18/5345 
 
Til den det gjelder/måtte angå; (Ringerikes Blad, eller noen med overordnet myndighet?) 
 
Hei 
Vennligst les vedlagte epost-rekke, og spør deg selv; 

- Er det lett å forutsi behandlingstid på en søknad 
- Er det lett å forutsi når kapasitet på håndverkere skal innpasses 
- Kort sagt, er det lett å drive butikk 

 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 5. november 2019 11.31 
Til: Trond Berntsen <trond@bpoo.no> 
Emne: SV: Bjørkeveien 5 
 
Jadda, - men det gikk på Vikersundveien! Der tok det bare ca 5 måneder, men så var det da også jeg som sendte søknaden til Vegvesenet – to ganger, etter 
at kommunen påsto det var nødvendig – etter at jeg hadde sendt dem utskrift fra Vegvesenets hjemmeside som sa at dette var det opp til kommunen å 
avgjøre, - og tillegg purra vi (tiltakshaver) ganske intenst på Vegvesenet. 
I Bjørkeveien synes det kanskje vanskeligere fordi; 



- Tiltakshaver har ikke et etnisk norsk navn 
- Kommunen har søkt Vegvesenet (3. april 2019) 
- Og allerede purret EN gang, - etter at jeg purra dem (9. august 2019) 
- Men jeg har etter hvert også forsøkt med en henvendelse/bønn direkte til saksbehandleren i Vikersundveien-saken ( 15. oktober 2019) 

Så du skal se det snart er mulig å behandle søknaden – av en eller annen? 
 
Burde jeg sendt disse ordvekslinger til de berørte parter tro? 
JA! DET GJØR JEG! 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Trond Berntsen <trond@bpoo.no>  
Sendt: tirsdag 5. november 2019 11.14 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne: SV: Bjørkeveien 5 
 
Høres ut som litt av en kalvedans Trond   Fra: Otto Vaule Ol sen < o2@tyrihus.no> Sendt: 5 . nove mber  

Caution! This message was sent from outside your organization.  
sophospsmartba nnere nd  
Høres ut som litt av en kalvedans  
Trond  
 

Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no>  
Sendt: 5. november 2019 11:11 
Til: Trond Berntsen <trond@bpoo.no> 
Emne: SV: Bjørkeveien 5  
 



T - Ja...bare når du får kommunen til å få Vegvesenet til å svare på det Vegvesenet sier er opp til kommunen å avgjøre, eller at Vegvesenet også her svarer 
kommunen og forteller at de ikke har noe i mot at kommunen gir aksept for det hele…siden det er kommunen som skal gi tillatelsen.  
   
   
   
      Mvh  

      😉2  
Otto Vaule Olsen  
  9119 9556  

Daglig leder  
TYRI HUS AS  
   
   

Fra: Trond Berntsen <trond@bpoo.no>  
Sendt: tirsdag 5. november 2019 10.33 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne: Bjørkeveien 5  
   
Blir det noe av de nne sake n?   Med hilse n   Trond Berntsen    

Caution! This message was sent from outside your organization.  
sophospsmartba nnere nd  
Blir det noe av denne saken?  
   
Med hilsen  
   
Trond Berntsen  
   

 
   
91554041  
47672330  
trond@bpoo.no  



www.facebook.com/berntsenplanogoppmaaling  
   
   
   



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Tyri Hus AS       

Postboks 1166 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-15 36148/19 GNR 50/90  19.08.2019 

 
Orientering om saken, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Viser til deres brev, datert 15.08.2019, angående behandling av søknaden. 

 

Kommunen sendte søknad om utvidet avkjøringstillatelse til Statens Vegvesen 

03.04.2019. Før søknaden ble sendt, kontaktet vi Statens Vegvesen for å undersøke 

om det var riktig å sende en slik søknad, da dere stilte spørsmål ved om dette var 

nødvendig. Vi fikk da til svar at man måtte ha utvidet avkjøringstillatelse fra Statens 

Vegvesen, før det ble gitt tillatelse til fradeling av eiendom. Det ble derfor sendt 

søknad om utvidet avkjøringstillatelse fra Hofsfossveien. 

 

Vi har kontaktet Statens Vegvesen i dag, og fått tilbakemelding på at de skal 

behandle søknaden om utvidet avkjøringstillatelse. 

 

Det er i utgangspunktet 12 ukers saksbehandlingstid når søknaden er komplett, jf. 

plan- og bygningsloven § 21-7 og byggesaksforskriften § 7-2. Søknaden er ikke 

komplett før Statens Vegvesen har gitt avkjøringstillatelse. Vi må derfor avvente 

tillatelse fra Statens Vegvesen før vi behandler saken. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Tyri Hus AS       

Postboks 1166 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-13 35780/19 GNR 50/90  15.08.2019 

 
Orientering om saken - Fradeling av tomt, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Viser til deres brev, mottatt 09.08.2019, angående saksbehandlingstid i saken. 

 

Utgangspunktet er at det er 12 ukers saksbehandlingstid når søknaden er komplett, 

jf. plan- og bygningsloven § 21-7 og byggesaksforskriften § 7-2.  

 

Før kommunen kan gi tillatelse til opprettelse av nye eiendommer, skal eiendommen 

ha avkjørsel fra offentlig vei som er godkjent av vedkommende veimyndighet, jf. pbl. 

§ 27-4. Som nevnt i vårt brev, datert 21.03.2019, er det nødvendig med utvidet 

avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen for økt bruk av avkjøring til Hofsfossveien. 

Søknad om dette ble oversendt til Statens Vegvesen 03.04.2019, og dere ble satt på 

kopi av dette brevet, se vedlegg.  

 

Saken er ikke komplett og kan ikke behandles før Statens Vegvesen har gitt 

avkjøringstillatelse, og vil derfor bli liggende på vent inntil vi mottar det. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

- Søknad om utvidet avkjøringstillatelse – Fradeling av tomt 

- Situasjonsplan 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Statens vegvesen Region Sør       

Postboks 723  Stoa 

 

4808 ARENDAL 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-11 16104/19 GNR 50/90  03.04.2019 

 
Søknad om utvidet avkjøringstillatelse - Fradeling av tomt 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Ringerike kommune mottok 13.02.2019 søknad om fradeling av boligtomt fra gnr/bnr 

50/90 Bjørkeveien 5. Se vedlagte situasjonsplan, datert 22.11.2018. Eiendommen er 

avsatt til bolig i kommuneplanen. 

 

Bjørkeveien er privat vei som har utkjøring på Fv. 172, Hofsfossveien. Søknaden 

medfører at det blir økt utkjøring fra Bjørkeveien og til Hofsfossveien. 

 

Vi søker med dette på vegne av Ramin Kheirzadeh om utvidet avkjøringstillatelse 

etter veglova § 40 og ber om at Statens Vegvesen behandler søknaden. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Situasjonsplan, datert 22.11.2018 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
  
Tyri Hus AS 
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 
  
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-9 12949/19 GNR 50/90  21.03.2019 

 

Fradeling av tomt vedrørende Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 
Tilleggsdokumentasjon 

1. Vi har mottatt ytterliggere kommentar fra naboer med merknad i saken, 
hjemmelshaver til gnr/bnr 50/96. Det er stilt noen spørsmål til dere som ansvarlig 
søker, og det ser ikke ut til at dere har mottatt denne tilbakemeldingen. Den 
vedlegges derfor her. 
 

2. Uteoppholdsareal 
Dere har vist til at kravet til uteoppholdsareal blir oppfylt. Vi ber om at dere tegner inn hvor 
uteoppholdsarealet er, på både ny og eksisterende eiendom, og skriver på arealet på de 
ulike områdene. Vi viser igjen til kravene i kommuneplanen § 5.4 angående 
uteoppholdsareal. 
 

3. Utvida avkjøringstillatelse 
Bjørkeveien er privat vei, og Hofsfossveien er fylkesvei. En eventuell fradeling 
medfører økt bruk av avkjøring til Hofsfossveien, og slik vi ser det er det da 
nødvendig å søke Statens Vegvesen om utvidet avkjøringstillatelse fra 
Hofsfossveien, Fv. 172. 
 

4. Avløp 
Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra teknisk: 
«Det må på plass en plan for håndtering av avløp fra ny tomt. 
Dvs forklare og tegne inn tenkt påkoblingspunkt, tillatelser fra andre eiere ( dersom 
ledning blir liggende over annen manns grunn). 
Denne evt avtalen skal tinglyses med kopi til rørleggerarkivet. 
Dersom påkobling ikke er mulig i kum, skal det brukes en kråkefot m stigerør min 
Ø400mm pga spylemuligheter.» 
 
Vi anbefaler dere å ordne dette før en eventuell fradeling, jf. plan- og bygningsloven 
§ 27-2. Dere kan ta kontakt med VAR-forvaltning ved Roger Lippert, e-post 
roger.lippert@ringerike.kommune.no . 

 
 
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. 
 



 

 

 

2 

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? 
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 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi: 
Ringerike kommune, VAR-forvaltning v/Roger Lippert 



Til:

Ringerike kommune

Byggesakskontoret v/Elisabeth Skaret Lund

Brynjar Lilleeng/ Bjørg Lilleeng Solveien 5,3517 HØnefoss

Hønefoss, L0.03.201 9

RINGERIKE KCIMMUNE

1 5 MAR 2019

Dokurnentsenteret
Vedr.: Saksnr. 18/5345-3

lnnsyn i dokumenter - Fradeling av tomt, gnrlbnr 50/90 - BiØrkeveien 5

Takk for innsyn og tilsendte dokumenter. Som vi nevnte ved vårt korte besøk i Fossveien O4.O3.2OIg,

så har vi bemerkninger til noen av dokumentene, hvor det fremkommer feilaktigluriktig informasjon.

L I brev datert 07.0L.1 9 fra Ramin Kheirzadeh til Anne Bang Lyngdal hevdes følgende:
<Jeg vet imidlertid at to av mine nærmeste naboer har skilt fra tomter på tilsvarende måte og

fått bygge nytt.D

Bemerknins: Dette er feil! Som en av de to nærmeste naboer (50196), og med god kjennskap

til nabolaget må vi påpeke at: Det er ikke blitt oppført bygninger på fradelte tomter i dette
området, som vi kjenner til. Kan vi få spørre om hvilke naboer det henvises til??

2. På en side som ser ut til å være en videresendt melding fra Anne Bang Lyngdal datert 17.des

201 8, er det gjort en påskrift for hånd: <Lilleeng: 5A/22 delt til også 50/273>.

Bemerknins: Uansett hvem som har gjort denne påskrift. Dette er teil l5Ol273 (Solveien 5)

ogS0l2?(Solveien 3| er begge separate eiendommer. Dessuten, hva menes med <ogsår?

3. I brev fra TYRI HUS AS datert 1 3.02.1 9 til Ringerike kommune. Andre avsnitt:
tNabo på gbnr 50/96 som selv har delt egen tomt for noen år tilbake fra gbnr 50/22 sendte i

etterkant en merknad til kommunen (..... ), hvor de faktisk ikke peker på noen reelle forhold,

men kun synser om forholdene.r

Bemerknins: Feilaktig påstand fra TYRI HUS AS om fradeline. 50196 er ikke fradelt frc501 22.
(Vi kan derimot opplyse om at 50/22 for noen år tilbake fikk tildelt ca. t 50kvm plen, fra 50/96,
for at5O/22 skulle få større og bedre uteområde/ hage).

Våre merknader ifem punkter, sendt til kommunen, datert LL.Iz.t9,var ikke synsing fra vår side,

og vi velger å tro at kommunen tar våre merknader med i sin vurdering av saken.

Dokid:
1 9032709
(1 8t5345-7)
Tilbakemelding
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. t.d riktigareal appgittpå tomtene, så ve I idele- ogbgg."øLnuåsom på Larle ne .

!i b"Ll"g., diuu.
""øguLtighete

ne .

!i "il
uidere rede$øre {orLo^^unens øvrige betenkninge r;

o ..- smal inn\øringFr"AJørk veien -,,lnn?1øringenblir pa det smaleste*,J meterjevnt

ølr-enåe til over I meter{oran garale/parkering.led maling på veålagtekart ser en at

tilsvare nde er inn\øringtil naboel hhu bnr g 5 ogbn, 21 , er *-*,) meter og+,5-, me te r.

pius. inn\øringene e r i tillegJo meterl^ng..petteL""følgligiLke være tilhinderFor
e n p o sitiv i nn stilli n g.

o ,,- smak område omtrent niåt pa-'At tomta pa et punkt me llom biloppstillingogbolige,
htt urå., J meterLun

""lr{ølgeligjusteres) - om korrun.n {;nn.rdette p"Lr"ud, me n vi

har funnet ået $lsl';.elc?-"lig, - også om.n p.r"onbil sL.l passe re .

. <<-snuar."l-,,!i t"n.rdeter visttilstrelck-"lig"ruur.ul7-pl^"upå Lartnr 1: I *mx/-tom
(t t 9 ^z)

inkl biloppu tilling.

. ..- uteoppholdt.t -l-" fa vedlagt l<-artnr t harvi rede$ortro, ur"ul.re påbege
tomtene ogd"*"dvistatuteopphold".r..l.n. blirtiln-r.et.16Z mZog*Jl mZ,mao

b"g. goåt ou., ZJo mZ. Dispensa1onr7lgl;gh.k u,øåu",ålg.
1 ,,- utngttelsesgraå -,,\f i uiseri$en til vår innle de nd. b"kl.gelse samt til vedlagte,

korrigerte "\.^^, Lart ogur.ul.r. M"Lu zo"/"bY A{ølg.l;goL. Di"p"n salonr.ølgl;g
h"k urø åu.nåig o gsa her.

o ,r- usikre grenser -r' \-, sugt alletomte ne hu, uuilre grenser r.llor h,r"r.ndr- oginn mctt

bjørk.u"i"n. pette sgnes ikke a være en ut{c>råringr.or ån lj.rr.l"h. ver å rgådeopp i.
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I . f(art uedlagt.

z. $ituasjonsLartet, - scm lulgte bygguøL"ade n viste dette, og
",

,.dlugt i reviåert utgave

h.t.

1 . Kvitteringav to naboervedlagt.

+. Opplgsning gitt i nabovarsel som viser huilke u.dl"gg som var veålagt.

). Ngtt søLnaås\ena til boligveålagt.

6. 3. Lrl"punkt h"rou"1 samttil veålugtkarL nr I .

7.

Ar\øri"gstillatelse {r"ff1 ørL"veien til fJorufo""re ie n (f,r, t / z) sLal i {ølge.!t.t"n" vegve se n

av$øres uu Lottrnen. !i siterer i de n anled ningfra vegvesene ts nettsiåer,
Hvem behandler søknaden? | Statens vegvesen
En søknad om avkjørsel blir behandlet av enten Statens vegvesen eller kommunen. Hvem som behandler søknaden
avhenger av om det er en:

riksvei eller llliesvei
riks- og $rlkesvei og det finnes en kommune- eller reguleringsplan for området
kommunal vei
I det første tilfellet er det Statens vegvesen som behandler søknaden, i de to andre tilfellene er det konrmunen som skal
behandle søknaden.

Sist oppdatert: 17. oktober 2018

s. Vi u"ål.grLopi av opprinnelig\øpel"ontru?t
"o^

Lla* sier at veirett er sikret, ,,- vei som

p"t..ll.n {aar ret til atbengtte,,, €r * f.r..ll"n LnS^ {uurf aell"s adkomstue i me d d"
{oru, nevnte 1 Turceller T""flli"gruå1orået.n \ardet $elåe, utvidet retttild.n urnrr"
v ei henvi ser vi ku n til åon i Hø g"ut.rett fra Z. {ebruar Zo 1 ) som i$en viser til

$ervituttlo,ren $ 2.

l. \vvent nd....

lo. (ef. ,"åegjørels- i krle prnkt h.rou.r.

!; b.r følgl;gom at søknaåene b.h.ndl.u så snart oggositivt
"o^ n,ulig.

\{.d u"nnlighils.n
<. ^c.

Ott" !url. Qlr"n
f)"gligl-d.'



RINGEzuKE KOMMUNE, , Lagel ay Torkjell Dahl.

Tit

Ringerike Kommune, Miljø- og arealforvaltn ing

P B 1 23 Sentrum

3502 HØN E F OS S Ttf .321 1 74 00 E-post: postmottak@ringerike. kommune. no

Eiend. bruksnavn eller adr.navn og nr

B JØR KE VEI E N 5

lGårdsnummer

50

lBruksnummer

90

Festenummer lAreal ca m.

1 550,5

I Selvstendig bruksenhet ! Tilleogsareal til:

DS
Adresser

e-post

Parsellen(e)

skal

benyttes

til

e-post

Telefon

Hjemmelshave(e)

RAMI N KH EI R ZAD E H
Kjøpe(e)ffeste(e)

D S

Nærmere

opplysnin-ger
som må

framlegges av

søkeren

Angår

nav

i hhr

om/

Søknad om

dispensasjon

tf. Pbl

tr plan-oobygningslov f] forskrift ! vedtekt ! kommuneplan fl regulerinosptan lbebyggetsesplan

li 19, fra bestemmelser i:

! Rit<s.ffytkesveg ! Kommunal veg I Privatveg

I Ny avkjørsel fra offentliq veq [| Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Atkomst pbl.$

27-4 vegloven gg

40-43

! ROkomst sifret ifølqe vedlagte dokument! Avkløringstillatelse qitt

! Privatfellesvannverk. Tilknyttningstillatelse vedlegqes.[| Offentlio vannverk
Vann-forsyning

pbl $ 27-1

fl Annet:

Avløp pbl.$
I Offenttig avløpsanlegg

n Utslippstillatelsegitt f] SøknaO om utslippstillatelse vedlegges f] Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

E
Privat enkeltanlegg
Privat fellesanlegg

9
?lb-12

RI N
Miljø-

G E RI KE KO M MI I N E
og arealforvaltning

Søknad om fradeling av eiendom

.lgkvisisjon av oppmålingsforretning
ijfr. Matrikkelloven av 01.01.201 0 med tithørende forskrifter og gg20:i;!)-,-26'-7","27 -1 og 27-2

plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01 .07.1 0 samt forskrifter om begrensning av forurensning

Besøks adressse lelefon
I 32 11 74 00

E-post

XA
B

c
D

E

F

G

fradeling av eiendom m/oppmåling, areal ca. 736
oppmåling over grunneiendom, areal ca.

oppmåling over festegrunn, areal ca. ".--.:..""""-r'rt
grensejustering, areal ca. m2.
grensepåvisning etter målebrev. : -- :

Utearealtil eierseksjon :

Registrering av uregistrert jordsariiåiå--
" -"'

m2
,m", grensepunkter antallca. : : stk,

antall grensepunkter
m2.

E aolshus

I rritidshus

! lndustri/Bergverk

tr

I Oftenttig virksomhet

! Landbruk/fiske

I Naturvern

n Offentligfriluftsområde

f] offentlis ves

I Annet kommunikaslonsarez Dokid:
1 9032688
(1 8/5345-6)
Søknader

I Reouleringsplan ! Bebvggelsesplan I Godkjenttomtedelingsptan E privatforslag



Harseil

nr Areal ca m2 Parsell skal benyttes til: Navn og adresse på ev, kjøper/fester:

1 814,4 EKSISTERENDE BOLIG

2 736,1 NY BOLIG

X

X

Dersom Matrikulering med utsattoppmålingsforr. ønskes, settX her:

2

X

lering med utsatt op rr. kan utstedes for å få tinglyst skjøtet, evt. festekontrakten

Må begrunnes

RAMI N KHEI RZADEH BJØRKEVEI EN 5

n

Adresse

tn for op

Merknader/protest med kommentar

sendes:

Aktuelle
vedlegg

Situasjonskart

Gjenpart av nabovarsel (blankett NBR 5155)

Søknad om dispenasjon fifr. plan- og bygningslovens S 19)

Andre vedlegg

f] tngen merknader/protester

I
Poststed

HØNEFOSS

lTlf. nr

#

Postnr

#

DET VI SES TI L TI DLI GERE I NNSENDT DELI NG- OG BYGGE TERT 1 3.02.1 9, SAMT KOMMUNENSDA SØKNAD

FORELØPI GE SVAR, 1 BI 5345-4 SAMT SVARBREV FRA TYRI HUS AS MED VEDLEGG.02.19

*l rr /( htLr z ru 4--*l<'
og

Matriku med utsatt Matrikkelloven 6 andre ledd forskriften

For fradelingssaker gjør vi oppmerksom på at det i de fleste saker beregnes gebyr for behandling
av både landbrukskontoret (jordloven), byggesakskontoret (plan- og bygningsloven) og
oppmålingskontoret (matrikkelloven).

rer ler runnelser

Underskrift

Besøks adressse Telefon
Fossveien I

Klik her for
betalings-

satser

32

Endret 1 7.04.201 8 Miljø- og arealforvaltningen



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) S20-3, jf. 520-1

Vilkårene for 3 ukers saksbehandling, jf.g 21-7 annet ledd, oppfylles ikke.
Opplysninger gitt i søknad eller vedlegg til søknaden vil bti relEjisirert i matrikkelen

Eiendom/Byggested
Kommune Gnr. Bnr

Ringerike 50 90
Andre Gnr/bnr Adresse

deles BJØRKEVEI EN 5, - DEL AV., 35'17 HØNEFOSS

Tiltakets art
Søknadstype

Ettrinnssøknad

Formål

bolig

Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål Riving av bygning under 70 m,

Navn Adresse

RAMI N KHEI RZADEH BJØRKEVEI EN 5,3513 HØNEFOSS

Naeringsg ru ppekode

X Bolig
Byg ningstypekode

112

Tiltakshaver

Partstype

privatperson

e-postadresse

Mobiltelefon

91 1 99556

Telefon

41 5491 88

ramin20B0@yahoo.no

Ansvarlig søker
Navn Organisasjonsnummer

TYRI HUS AS 980403378
Adresse

Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS
Kontaktperson

Otto Vaule Olsen
Telefon

91 '199556

e-postadresse

o2@tyrihus.no

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling

Det foreligger ingen merknader fra naboer eller gjenboere

Følgebrev
DET SØKES/NABOVARSLES SAMTI DI G OM DELI NG AV TOMT, RI VI NG AV UTHUS OG BYGGI NG AV NY
ENEBOLI G MED UTLEI E-ENHET.
Vedlegg: Delingskart, Situasjonskart, Fasader og snitt på nye bygg.

Planstatus mv.

Type plan

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsformål

BOLI G

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA

Navn på plan

KOMM UNEPLANEN

Grad av utnytting iht. gjeldende plan

25%

Tomtearealet

Byggeområde/gru nneiendom

- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler

= Beregnet tomteareal

736,1 0 m'
0,00 m'z

736,1 0 m2

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 163163863 Utskriftstidsdato:28.02.201 9 Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Arealdisponering



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. 520-1

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan

Areal eksisterende bebyggelse

- Areal som skal rives
+ Areal ny bebyggelse
+ Parkeringsareal

= Sum areal

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting

Plassering av tiltaket
Det er IKKE høyspentlinje/kabel eller nettstasj
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med

1B4,03 m'
15,00 m,

15,00 m,

14B,30 m2

36,00 m,

184,30 m'

25,00

on/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket
tiltaket.

Eksisterende bebyggelse

Ny bebyggelse

Av dette åpne arealer

Sum

m2 BYA

15,00

148,30

0,00

163,30

Bolig

0,00

124,80

0,00

124,80

m2 BRA

Annet

0,00

10,00

0,00

10,00

I alt

0,00

134,80

0,00

134,80

Antall bruksenheter

Bolig Annet

01
20
o1
20

I alt

1

2

1

2

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Flom
Byggverket skal IKKE plasseres iflomutsatt område

Skred
Byggverket skal IKKE plasseres i skredutsatt område

Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven $ 28-1)
Det foreligger IKKE fare eller vesentlig ulempe som følge av andre natur- og miljøforhold

Adkomst
Tiltaket gir
Tomta har
gitt.

ny/endret adkomst.
adkomst til riksveg/fylkesveg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel.Avkjørselstillatelse er

Vannforsyning
Tomta er tilknyttet offentlig vannverk
Vanntilførsel krysser IKKE annens grunn.

Avløp
Tomta er tilknyttet offentlig avløpsanlegg
Avløpsanlegg krysser IKKE annens grunn

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: 163163863 Utskriftstidsdato: 28.02.2019 Side 2 av 3

Bygningsopplysninger

Krav til byggegrunn

Tilknytning til veg og ledningsnett



Søknad om tillatelse i ett trinn
etter plan- og bygningsloven (pbl) 520-3, jf. S20-1

Overvann
Takvan n/overvan n føres til terreng

Løfteinnretninger
Det er I KKE løfteinnretn
Det planlegges I KKE en

inger som omfattes av TEK i bygningen
slik innretning

Merknader fra ByggSøk

Kontroll av vedleggstyper viser at følgende vedlegg manglen
Søknad/erklæring om ansvarsrett

Ansvadig. 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 i plan- og bygningsloven kap. 32 og at det kan medføre
reaksjoner dersomn det gis uriktige opplysninger.

Foretaket forplikter seg til å stille med nødvendig kompetanse i tiltaket, jf. SAK10 kap. 10 og '1 1.

Ansvarlig søker Tiltakshaver
(1

Dato

Signatu Sign atur

Gjentas med blokkbokstaver
' \ r. 1 i ", " Ål:l

i , l i 1 I ' *'rv:"

.h --l i-i11)'."'.'r-' "-"""---'i
ir , r-'r.j.:'i ',.:.i):1)'-11 /<

Gjentas med blokkbokstaver

Direktoratet for byggkvalitet ByggSøklD: '163'163863 Utskriftstidsd ato: 28.02.201 9 Side 3 av 3

Løfteinnretninger

Erklæring og signering
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
  
Tyri Hus AS 
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-4 8666/19 GNR 50/90  26.02.2019 

 

Søknad om fradeling av tomt vedrørende Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om fradeling av eiendom til ny 
boligtomt. 
 
Vi bekrefter også at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om riving av uthus og oppføring av 
ny enebolig med utleiedel. Denne søknaden har fått saksnr. 19/69. Denne søknaden vil bli 
liggende på vent inntil en eventuell fradeling er gjennomført. 
 
Til orientering er naboer med merknad satt på kopi av dette brevet. 
 

Privatrettslige forhold 
Det har kommet inn to merknader i saken. Den ene av merknadene knytter seg til en servitutt på 
eiendommen det ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling 
til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger annet av plan- 
og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom det fremstår som åpenbart at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises, jf. 
pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det 
er ikke meningen at bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte 
privatrettslige spørsmål. Bygningsmyndigheten har tatt en foreløpig vurdering på at det ikke kan 
anses som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. 
Dette da det er opplyst at servitutten ble stiftet i 1940, og vi ikke har ytterligere opplysninger om 
hva som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en komplisert 
juridisk vurdering. Saken ligger derfor an til å bli tatt opp til realitetsbehandling av 
bygningsmyndigheten. 
 
Det påpekes at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke innebærer noen 
avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det fortsatt kan foreligge 
privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan bebygges. Dette må løses mellom 
partene. 
 

Foreløpig vurdering av søknaden 
Det er sendt inn et kartgrunnlag, datert 22.11.2018, til søknaden, som viser at ny eiendom vil få 
en lang og smal form. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av ny eiendom sørge for at det 
ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering, 
jf. pbl. § 26-1. Slik vi ser det, vil ny eiendom få en smal innkjøring fra Bjørkeveien og få et veldig 



 

 

 

2 

smalt område omtrent midt på eiendommen. Det er usikkert hva bredde på eiendommen er her, 
men det ser ut til at det kan være vanskelig å få kjørt gjennom der med bil. I tillegg ser det ut til 
at det kan bli vanskelig å få snudd på egen eiendom, og det er krav til at man ved innsendelse 
av søknad til fradeling, skal vise snuareal på situasjonskart, jf. kommuneplanen § 6.1.8. 
 
Ettersom den nordlige delen av eiendommen er lang og smal, vil mye av dette arealet bli 
benyttet til veiarealer. Det vil da være lite av eiendommen igjen til uteoppholdsarealer, og det er 
krav om 250 m² uteoppholdsareal på den nye eiendommen, jf. kommuneplanen § 6.1.5. Areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet, jf. 
kommuneplanen § 5.4. Øvrige kriterier til uteoppholdsarealer fremgår av kommuneplanen § 5.4. 
Disse kravene må også være oppfylt for avgivende eiendom. Vi har vanskeligheter med å se at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal for ny og avgivende eiendom. Dere har 
anledning til å søke om dispensasjon fra dette, men det ble vedtatt ny kommuneplan 
31.01.2019, og det skal i utgangspunktet mye til for å få dispensasjon fra en så ny plan. 
 
Dokumentasjon innsendt ved byggesøknaden av boligen, viser en utregning av utnyttelsesgrad 
med utgangspunkt i totalarealet for hele eiendommen, både avgivende og ny eiendom. Det er 
arealet på ny eiendom som danner grunnlag for utregning av utnyttelsesgrad på eiendommen. 
Ut i fra våre overslagsberegninger virker det som at dere overskrider maksimalt tillatt 
utnyttelsesgrad på 25 % på ny eiendom. Dersom dette er korrekt, er dere avhengig av 
dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
I tillegg har eiendommen usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og arealet 
på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling av det. Dette vil kunne være 
av betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste uteoppholdsareal på 
eiendommene. 
 
Slik vi vurderer saken på nåværende tidspunkt, vil omsøkte fradeling medføre at det dannes en 
tomt som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin form. I tillegg kan det virke som at søknaden 
er avhengig av dispensasjon fra minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen § 6.1.5, og 
maksimalt tillatt utnyttelse etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
Ut i fra dette, i tillegg til de to nabomerknadene i saken, vil saken mest sannsynlig bli lagt fram til 
politisk behandling. Vi har ikke drøftet saken med rådmannen, men det kan ligge an til at 
administrasjonen vil anbefale rådmannen å framlegge en negativ innstilling for politikerne. 
 
Til orientering tas det gebyr for avslag på minst 75 % av normalt gebyr. Minstepris for avslag på 
søknad om fradeling 12 000 kr. 
 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Dersom dere likevel, på tross av våre negative signaler, ønsker å få søknaden behandlet, har vi 
funnet ut at vi trenger mer opplysninger for å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes 
før søknaden kan behandles: 
 

1. Situasjonskart hvor alle sider av ny eiendom er målsatt, og bredde på det smaleste 
punktet på ny eiendom. I tillegg må bredde på innkjøring til eiendommen målsettes, og 
snuareal vises. 
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2. På kartgrunnlaget vedlagt søknad om fradeling er ikke plassering av bolig og parkering 
vist. Dere må tegne inn dette på situasjonsplanen, og angi arealet på både bolig og 
parkering. 
 

3. Gjennomføre nabovarsling av Alexander Fornæss Brenna, gnr/bnr 50/22, og Charlotte 
Dahlslett, gnr/bnr 50/99. 
 

4. Opplysninger om hvilke vedlegg som er vedlagt nabovarsel, da dette ikke fremgår av 
skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel». 

 
5. Ved beregning av utnyttelsesgrad i søknadsskjemaet til bolig er det benyttet feil tall for 

tomtestørrelse. Dere har i søknaden oppgitt at tomtestørrelsen på ny eiendom blir 726,1 
m². Det er dette tallet som skal benyttes til å beregne utnyttelsesgrad. Arealer som går 
med til bolig og parkering skal medregnes i beregningen. Ber om at dere foretar en ny 
beregning av utnyttelsesgrad og sender inn dokumentasjon på dette for både avgivende 
og ny eiendom. Maksimalt tillatt utnyttelse er 25 %, jf. kommuneplanen § 6.1.4. 
 

6. I kommuneplanen er det angitt krav til minste uteoppholdsareal, jf. kommuneplanen § 
6.1.5. Det er krav om 250 m² uteoppholdsareal på ny eiendom. Uteoppholdsareal skal 
utformes etter kriterier satt i kommuneplanen § 5.4. Her fremgår det blant annet at areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende ikke skal medregnes i uteoppholdsarealet. Dere 
må sende inn dokumentasjon som viser at dere klarer å oppfylle kravet til minste 
uteoppholdsareal etter kommuneplanen for ny eiendom. 
 
Kravet til minste uteoppholdsareal må oppfylles for avgivende eiendom også. Arealkravet 
fremgår av kommuneplanen § 6.1.5. Dere må sende inn dokumentasjon som viser at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen for 
avgivende eiendom. 
 

7. Avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen for utvidet bruk av avkjøring fra Hofsfossveien 
(Fv. 172). 

 
8. Bjørkeveien er i vårt kartgrunnlag angitt som privat vei. Før vi kan opprette eiendom til 

bebyggelse, må vi sørge for at eiendommen har sikret veirett. Dere må sende inn 
dokumentasjon på veirett over Bjørkeveien gnr/bnr 50/1. 
 

9. Dere har krysset av for at dere skal koble dere til offentlige vann- og avløpsledninger. Vi 
har sendt forespørsel om uttalelse angående dette til VAR-forvaltning i kommunen. 
Dersom det er noe som må gjøres i forbindelse med dette, vil dere få en tilbakemelding 
så snart vi har fått svar på forespørselen.  
 

10. Vi anbefaler dere å måle opp grensene mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, da 
arealendringene kan ha betydning for størrelsen og uteoppholdsareal på eiendommene. 

 
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. 
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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? 
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 
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Kopi: 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
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Hei 
 
Jeg har mottok nabovarsel fredag kveld, den 7.desember 2018. Jeg signerte da varslet som mottatt, men godtok ikke delingen av eiendommen med bygging 
av ny enebolig med utleieenhet. 
 
Årsaken til at jeg ikke godtar nevnte er at det er tinglyst et forbud mot å bygge mere enn en enebolig på tomten. Vedlagt følger et utdrag av skjøte og 
kjøpekontrakt som viser forbudet (uthevet med gult i dokumentene). Det er nåværende eiers ansvar å sette seg inn i heftelser som er tinglyst på 
eiendommen. 
 
Mvh Anne Bang Lyngdal 
 
Anne Bang Lyngdal 
— 
Head of Department/Professor 
USN School of Business 
Department of Business, Marketing and Law 
University of South-Eastern Norway 
  
Tel: +47 31 00 8720 
Mob: +47 98606241 
anne.bang@usn.no 
www.usn.no 
 

   



 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4339-6   Arkiv: GNR 66/12  

 
 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen 
Gardhamar 
 

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 fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknaden, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av tomt på ca. 3500 m² fra eiendom gnr/bnr 

66/12. Søker ønsker å fradele areal for å oppføre bolig 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 landbruk i området. Det er forbud mot 

fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1, og rådmannen vurderer at 

vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjon og fradeling av eiendom avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 01.10.2019 søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 og 

søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1. I kommunens kartgrunnlag er omsøkte eiendom registrert 

med et areal på mellom 11000 m² og 12000 m², og har 1,6 mål dyrka mark og 3,9 

mål dyrkbar jord ifølge Gårdskartet. 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 04.10.2019, hvor det ble vist til  

forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen, og at det skal gode grunner til 

for å få dispensasjon. Det ble også gitt beskjed om at saken måtte til behandling 



- 

etter jordloven hos Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. Det ble mottatt 

tilleggsdokumentasjon i saken 18.10.2019. 

 

Deler av søknadene om dispensasjon, datert 26.09.2019 og 14.10.2019, inneholder 

opplysninger om personlige forhold. 19.11.2019 mottok byggesaksavdelingen 

erklæring om fritak fra taushetsplikten angående søknad om dispensasjon datert 

26.09.2019 og 14.10.2019. Erklæringen er signert av begge partene som forholdet 

gjelder. 

 

Byggesaksavdelingen mottok 19.11.2019 også et brev fra søker hvor hun skriver at 

de før fradeling av eiendom fikk beskjed av kommunen om å få tillatelse for kloakk 

og utslipp. Denne tillatelsen ble gitt 11.09.2019. Søker skriver at hun synes det er 

rart at denne tillatelsen er gitt, og at det nå er vanskelig å få tillatelse til fradeling. 

 

Søker har fått tillatelse 11.09.2019 til nytt avløpsanlegg på eiendommen. Anlegget 

skal brukes av eksisterende bolig og er dimensjonert med mulighet for en ekstra 

boenhet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. 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. 

 

Juridiske forhold  

Ettersom søknaden gjelder fradeling av eiendom fra landbrukseiendom, må 

søknaden behandles etter både 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 for å fradele en tomt fra eiendom gnr/bnr 66/12. 
 

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 foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

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 
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Rådmannen har ikke innhentet informasjon eller høringer for behandlingen av denne 

saken. 

 

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. Det er derfor 

nærliggende at Fylkesmannen i Oslo og Viken vil stille seg negative til søknaden om 

fradeling, da den ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen og dette er i strid 

med formålet. 

 

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 fradeling av eiendom fra gnr/bnr 66/12 godkjennes i prinsippet, jf. 

pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

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 er oppfylt. Hovedutvalget vurderer at fradelingen 

ikke vil vesentlig tilsidesette hensynene bak kommuneplanen § 10.1, og at fordelene 

er klart større enn ulempene. Det er flere boliger i området, og hovedutvalget mener 

at fradelingen ikke forringer landbrukshensynet. Området vil fortsatt være et 

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

fradeling av en eiendom. I tillegg er det gitt utslippstillatelse. 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 eiendom i LNF-områder, og betydning i saker hvor det søkes om å dele 

opp og bygge ned små landbrukseiendommer kun på grunn av liten størrelse og 

begrenset ressursgrunnlag. Det vil kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 

Jordloven 

Ved avgjørelse av om fradeling kan godkjennes eller ikke, skal det ifølge jordloven § 

12 legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i 
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landbruket. Det innebærer at man må vurdere blant annet hensynet til vern av 

arealressursene, om delinga fører til en driftsmessig god løsning og om delinga kan 

føre til drifts- eller miljømessige ulemper. 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer, da det er lagt til 

grunn som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes. Landbruksressursene 

må derfor sikres og samles på landbrukseiendommer, ikke oppdeles og bygges ned. 

For hensynet til vern av arealressursene, er det også av betydning hvordan arealet 

er disponert i plan. Da eiendommen ligger i et LNF-område, er dette i seg selv et 

moment av stor vekt som taler mot at arealene skal brukes til andre formål enn 

landbruk. I tillegg er området klassifisert som et A-område i den jordfaglige 

arealvurderinga for Ringerike. Det vil si at eiendommen ligger i et område der 

landbruksinteressene er meget sterke.  Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke 

se at vern av arealressursene blir ivaretatt ved å tillate fradeling av eiendommen. 

 

2. Om delinga 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. Denne saken gjelder en eiendom der 

ressursgrunnlaget allerede er meget begrenset, og en fradeling vil føre til en 

ytterligere svekkelse av eiendommen. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se 

at delinga fører til en driftsmessig god løsning.  

 

3. Om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området 

Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området kan omhandle konflikter 

mellom de som driver en landbrukseiendom og de som eier en boligeiendom. 

Årsakene til konflikten er ofte knyttet til støv, støy, lukt og lignende fra 

landbruksdriften. Rådmannen kan ikke se at fradelinga vil føre til slike ulemper for 

landbruket i området. 

 

Samlet vurdering: 

I denne saken vil en fradeling ikke føre til store merulemper for selve eiendommen, 

da ressursgrunnlaget allerede er meget begrenset. Men, det vil ikke være forenelig å 

tillate fradeling sett ut i fra området eiendommen ligger i. Eiendommen ligger i et 

område der landbruksinteressene er sterke, og derfor skal landbruksmessige hensyn 

veie tungt. I tillegg er det ikke ønskelig å danne en praksis der små 

landbrukseiendommer kan deles opp og bygges ned, kun fordi størrelsen er liten og 

ressursgrunnlaget er begrenset. Rådmannen kan med bakgrunn i dette ikke se at 

fradelinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket, og 

rådmannen anbefaler at det ikke gis samtykke til deling etter jordloven § 12. 

 

Plan- og bygningsloven 

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder, jf. 

kommuneplanen § 10.1. 

 

Søker begrunner dispensasjonen med at hennes tidligere mann mistet huset sitt i 

brann for ett år siden. Tomten hans ligger ved Bergland, og på grunn av bebyggelse 
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på naboeiendommen og nærhet til Gamle Hallingdalsveien var det vanskelig å 

kunne bygge opp igjen noe på eiendommen etter dagens krav til støy. Søker skriver 

også at grunneier av naboeiendom har vært positiv, det foreligger veirett og 

utslippstillatelse til utvidet avløpsanlegg. I tillegg skriver søker at de har felles barn 

og at det vil være positivt at hennes tidligere mann får oppføre bolig på omsøkte 

eiendom. 

 

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. Fradelingen vil medføre at det vil bli søkt om å oppføre en bolig på 

ny eiendom og dermed medføre en økning i antall boenheter i området. 

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

økt konflikt mellom boligbruk og landbruksdrift. Gjeldende kommuneplan legger ikke 
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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 det foreligger tillatelse til avløpsanlegg og utslipp for ny eiendom.  

 

Rådmannen viser imidlertid til at avløp må være sikret før det kan opprettes en 

eiendom, jf. pbl. § 27-2. Rådmannen mener dermed at avløpsanlegget ikke kan 

regnes som en særlig fordel med dispensasjonen, men bare en forutsetning for å i 

det hele tatt kunne fradele. Videre at det ved vurdering av tillatelse til avløpsanlegg 

og utslipp er andre forhold som må legges til grunn enn ved søknad om fradeling og 

søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Rådmannen mener at 

tillatelsen til dispensasjon for fradeling vil medføre en økt privatisering av området. 

Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i kommuneplanen fra 2019. Området 

er ikke en del av satsningsområdene i kommunen, og det er ikke et etablert 

boligområde. En senere oppføring av bolig på eiendommen vil kunne svekke videre 

utbygging og styrking av tettstedene. Lokalisering av nye eiendommer og boliger bør 

primært skje i tråd med fastsatte utbyggingsmønstre i overordnet plan, der 

kommunen kan vurdere behovet for boliger i en større sammenheng. 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. 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 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 etter kommuneplanen, ikke er oppfylt.  

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon, og avslå 

søknad om fradeling med bakgrunn i avslag på dispensasjonen. 
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Utskrift sendes 

Heidi Lia Folefoss, Gardhamar, 3534 SOKNA 

Dag Christensen Alfredsen, Gamle Hallingdalsveien 37, 3534 SOKNA 
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Angående planlagt boligbygging datert 10.10.2019 

Situasjonskart - A3 (med forslag til bolig) datert 27.06.2019 

Tegninger - A3 (snittegninger av forslag til bolig) datert 26.06.2019 

Foreløpig svar - Søknad om deling av eiendom 

Søknad om deling av eiendom datert 04.10.2019 

Situasjonsplan datert 06.09.2019 

Kopi av vedtak (tillatelse til avløpsanlegg) datert 11.09.2019 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder landbruk: Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Sigrid Bruholt og Elisabeth Skaret Lund 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

Heidi Lia Folefoss       

Gardhamar 

 

3534 SOKNA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4339-5 48640/19 GNR 66/12  01.11.2019 

 
Orientering om videre behandling - Fradeling av eiendom 

Gnr/bnr 66/12 - Plassen Gardhamar 

Vi bekrefter å ha mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 18.10.2019. Vi viser til vårt 

brev datert 04.10.2019. 

 

På nåværende tidspunkt kan vi ikke se at det foreligger gode grunner til å innvilge 

søknad om dispensasjonen fra forbud mot tiltak i LNF-områder for å fradele en 

boligtomt. Vi tenker at vi vil legge fram saken til politisk behandling ved 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, og ser for oss at den vil kunne bli lagt 

fram til møte 09.12.2019. Vi har ikke snakket med rådmannen om saken, men vil 

mest sannsynlig anbefale han å legge fram saken med negativ innstilling. 

 

Til orientering er avslagsgebyr 75 % av normalt gebyr, likevel minst 24 000,-. 

 

Dersom dere ikke ønsker å få saken behandlet, ber vi om en skriftlig tilbakemelding 

på dette innen 10.11.2019. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Dag Christensen Alfredsen, Gamle Hallingdalsveien 37, 3534 SOKNA 
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Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Sokna 14.10.L9

Ang. søknad om fradeling av tomt tra 661 L2 til boligbygging

Viser til tidligere søknad datert 26.O9.19 og foreløpig svar på fradelingssøknad sendt. 4.I O.tg.

I forrige brev skrev jeg at jeg søkte om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Og det er S10.1 i

denne vi søker dispensasjon fra - om forbud mot tiltak i LNF-område.

Begrunnelse for søknad om dispensasjon
Som nevnt i opprinnelig sØknad så søker jeg om fradeling av tomt for å gi min tidligere mann, Dag C.

Alfredsen, mulighet til å bygge nytt hus, etter han mistet huset sitt i brann for ett år siden.
Eiendommen huset hans sto på ligger rett ved Gamle Hallingdalsveien og tett innpå bebyggelse på
Bergland. Etter dagens stØykrav og avstand til nabobebyggelse har forsikringsselskapet og firmaet
Dag har engasjert for å bygge nytt hus konkludert med at det er vanskelig å bygge opp igjen noe hus
her' Forsikringsselskapet har akseptert at han får bygge nytt hus på en tomt som ikke har vesentlig
høyere verdi enn der hvor huset brant. Forsikringsselskapet gir ikke kompensasjon for ny tomt. De
har vurdert det dit at å bygge ved siden av meg vil være en god løsning og ikke øke eiendomsverdien
vesentlig i forhold til opprinnelig tomt.
Et annet moment, selv om det kanskje er underordnet, er at vi har felles barn. Hvis Dag får bygge ved
siden av meg så er det også positivt i forhold til dette.

Med hilsen

åc. . €a A{. 9S
Heidi Lia Folefoss

Vedlegg:

I nformasjon om plan lagt bol igbebygge lse med skissert situasjonspla n

SØknad om avkjøringsti I latelse fra Jonsrudveien
Kopi av veirett for fradelt eiendom

Ettersendt kopi av dispensasjonssøknad til naboer
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Ringerike kommune
Miljø- og arealforva ltn in g
PB 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Amot 10.10.19

Ang. planlagt boligbygging på fradelt tomt gnr. 66112

Viser til svarbrev fra Ringerike kommune ang. fradeling av tomt for Heidi Folefoss på
Plassen, Gardhamar gnr. 66/12.

Dag Alfredsen, som er den som ønsker å bygge på den fradelte tomten, tok kontakt
med Alvsbyhus etter at huset hans brant på Gåmte Hallingdalsvei. Vi, sammen med
forsikringsselskapet, fant tidlig ut at det ville være vanskelig å bygge opp igjen et hus
på denne tomten, med den nærhet det var til folkesveien og den bebyggelse det var
på nabotomten Bergland.

Vi har da sett på alternativer og forsikringsselskapet har akseptert at å bygge opp
igjen nytt hus på eiendommen til hans eks-kone Heidi Folefoss var akseptabelt.

Vi har gjort en befaring på tomten og har laget et forslag til situasjonsplan, med
plassering av hus, gårdsplass og fremtidig garasje.

Det går en bekk over eiendommen, vi har tatt hensyn til og lagt huset 20 meter unna
denne. Dette er ikke en helårsbekk. Det er kun vannføring i denne vår og høst. Om
sommeren er bekken tøn itølge Alfredsen og Folefoss.

Det er foreløpig ikke laget en utomhusplan, men denne vil bli utarbeidet i forbindelse
med byggesøknad - hvis/når tomt blir godkjent fradelt.
Da tomten er så å siflat har undertegnede gjort en enkel måling og funnet ut at det
bare rundt selve huset vilvære mellom 6-700 m2, som vilværqet naturlig
uteoppholdsareal. Hele tomten er på ca. 3500 m2.

Vedlagt ligger situasjonsplan og en snittegning av tomten slik vi har tenkt
husplassering.

{N M skeru d
Tlf: 91 86 98 20
E-post: trond. arne@alvsbyhus. no
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4339-3 4431

7/19 
GNR 66/12 

 04.10.2019 

 

Foreløpig svar - Søknad om deling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen 

Gardhamar 

 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 01.10.2019 har registrert søknaden din. 
 
Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur- og friluftsområde i kommuneplanen. Det er i 
utgangspunktet forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1. Det må 
derfor gis dispensasjon fra dette forbudet for å fradele en eiendom. Kommuneplanen er 
nylig vedtatt og det skal gode grunner til for å fravike en så ny plan. Det skal også gode 
grunner til for å få innvilget en søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-
områder etter kommuneplanen § 10.1. Utgangspunktet er at ny boligbebyggelse skal skje i 
områder avsatt til bolig i ny kommuneplan. 
 
Vår foreløpige vurdering er at det ikke foreligger gode grunner til å innvilge en søknad om 
dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Det legges normalt ikke vekt på 
personlige og økonomiske forhold ved søknad om dispensasjon. Dispensasjonen skal 
begrunnes ut i fra offentlige hensyn. Vi ber om at dere revurderer søknaden om fradeling 
av boligtomt. Dersom dere ønsker å opprettholde søknaden, vil vi mest sannsynlig legge 
den fram til politisk behandling for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 
 
Vi ber om en tilbakemelding på om dere ønsker å få søknaden behandlet. 
 
Til orientering er avslagsgebyr 75 % av normalt gebyr, likevel minst 24 000,-. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

1. Sende inn situasjonskart som viser følgende: 
o Plassering av bolig, garasje og parkering 
o Adkomst 
o Snuareal 
o Uteoppholdsareal 
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2. Det fremkommer ikke av søknaden hvilken bestemmelse dere søker om dispensasjon fra. 
Vi ber om en bekreftelse på at dere søker om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-
områder etter kommuneplanen § 10.1.  
 

3. Det går en bekk/vann gjennom eiendommen, og dersom den har helårs vannføring må 
det søkes om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og 
vassdrag etter kommuneplanen § 11.1. Dispensasjonssøknaden må i utgangspunktet 
nabovarsles. Dersom dere mener at naboer ikke blir berørt av dispensasjonssøknaden, 
må dere begrunne dette ved innsendelse av søknad. En dispensasjonssøknad skal 
inneholde hvilke bestemmelser du søker om dispensasjon fra. Den skal begrunnes. 
Begrunnelsen skal si noe om hvilke grunner som taler for at det bør gis dispensasjon i 
dette konkrete tilfellet. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke vektlegges. 
Ingen har krav på å få dispensasjon. Selv om søknad om dispensasjon med begrunnelse 
sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli gitt.  
 

4. Dere må søke om utvidet avkjøringstillatelse fra kommunal vei (Jonsrudveien) for 
avkjøring til ny eiendom. Søknaden kan sendes inn sammen med øvrig dokumentasjon 
da det er byggesak som behandler denne søknaden, sammen med fradeling. 
 

5. Veirett for ny eiendom over avgivende eiendom må sikres. Dere må sende inn 
dokumentasjon på dette. 
 

6. Søknaden må til behandling etter jordlova hos Landbrukskontoret i Ringerike og Hole. 
Dersom dere ønsker å få saken behandlet vil vi sende den dit når søknaden er komplett. 

 
 
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. 
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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? 
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 

Hans Otto Larsson for 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: 
Dag Christensen Alfredsen, Gamle Hallingdalsveien 37, 3534 SOKNA 
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Søknad om fradeling av eiendom
Rekvisisjon av oppmålingsforretning
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plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.10 samt forskrifter om begrensning av forurensning

I Offenttig vannverk ! Privat fellævannverk. Tilknyttningstillatelse vedlegges.

I Rnnet:

og SSZO-1m), ZS-t,

E
Privat enkeltanlegg
Privat fellesanlegg vann, borevann

I søknao om utslippstillatelse vedregges ! Avrøp sikret iførge vedragte doku

I Offenttigavløpsanlegg

EJ Utslippstillatetse sitt

Besøks adressse Telefon

Tit

Ringerike Kommune, Miljø- og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 HØN E F OSS Tlf. 32 1174 00 E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Eiend. bruksnavn eller adr.navn og nr

Plassen, Gardhamar
3534 Sokna

lcårdsnummer

66

lFestenummer lAreal ca m.

1 1 29412

Angår

Heidi Lia Folefoss

Christensen Alfredsen e.no

Gardhamar 3534 Sokna

Gardhamar 3534 Sokna e-post

c/o Heidi Lia Folefoss

92601 826
e-post

elefon

941 50775

Søknad om/
rekvisisjon
av

A
B

c
D

E

F

G

eling av eiendom m/oppmåling, areal ca. 3500 m2
ppmåling over grunneiendom, areal ca. m2, grensepunkter antall ca.

grensejustering, areal ca.
grensepåvisning etter målebrev
Uteareal til eierseksjon

X

stk.
oppmåling over festegrunn, areal ca. m2

Registrering av uregistrert jordsameie

m2.

antall grensepunkter
m2.

Parsell(er

n Setustendig bruksenhet I Tilleggsareal tit:

Nærmere
opplysnin-
ger som må

framlegges
av søkeren

Parsellen(e)

skal

benyttes

til

n
u
tr
n

I Offentlig friluftsområde

! Offentlig veg

I Annet kommunikasjonsareal/tekn.anlegg

Fritidshus

lndustri/Beeverk

I Ofientlig virksomhet

I Landbruk/fiske

I Narurvern

Bolighus

Deling ihht I Reguleringsplan I Bebvggersespran ! Godklenttomtederingspran I privatforsrag

Søknad om

dispensasjon

lljDl 5 19. trå bestemmelser i

l-l olan- oo bysningslov fl forrskrift I vedtekt I kommuneplan l-l reguleringsptan [bebyggelsesptan

f] Riks./fytkesves n Kommunalveg [] erivatveg

I Ny avklørset fra offentlig veg E] Utvidet bruk av eksisterende avklørset

Atkomst

pbl $ 274
vegloven gg

4043

f] Adkomstsiket ifølge vedlagte dokumentI Avkjøringstiilatetse gitt

Vann-

forsyning

pbl. $ 27-1

Avløp

pbl. $ 27-2

I
Fossveien I 32 11 74 00

E-post

ke
Dokid:
1 91 1 71 26
(1 9/433e-1 )
søknad om deling åv eiendom



det er søKav

Pamell skal benyftes til: og adresse ev.

1

ot)
Christensen Alfredsen

Aktuelle
vedlegg

Situasjonskart

Gjenpart av nabovarsel (blankett NBR 5155)

lngenmerknader/protester n Merknader/protestmedkommentar

tr Søknad om dispenasjon fifr. plan- og bygningslovens g 19)

n Andre vedlegg

X

X

Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. kan utstedes for å få ti

Dersom Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. ønskes, sett X her:

skjøtet, evt. festekontrakten

Må begrunnes

nt for sendes:

Christensen Alfredsen c/o Heidi Lia Folefoss

3534 Sokna 94150775

Postnr nr

Se vedlegg

Au(q- t1 SoV_rtor ss
og

Matrikule med utsatt tn Matrikkelloven 6 andre forskriften

Klik her for
betalings-

satser

For fradelingssaker gjøt vi oppmerksom på at det i de fleste saker beregnes gebyr for behandling
av både landbrukskontoret (ordloven), byggesakskontoret (plan- og bygningsloven) og
oppmålingskontoret (matrikkelloven).

Kommentarer ler runnelser

Underskrift

Besøks adressse Telefon

Fossveien 9 32 11 74 00 ke. m

Endret 17.04.2018 Miljø- og arealforualtningen



Heidi Lia Folefoss

Gardhamar

3534 Sokna

Ringerike kommune

Miljø- og arealforvaltning

PB 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Sokna 26.09.19

SØknad om fradeling av tomt fra 661L2 til boligbygging - dispensasjon fra kommunenplanens
arealdel

Søker med dette om å få fradelt en tomt fra min eiendom "Plassen" gnr. 66/12- for framtidig
boligbygging. Området ligger i LNF-område og søker derfor dispensasjon fra dette.

Bakgrunnen og begrunnelse for sØknaden er at min tidligere mann, Dag C. Alfredsen, mistet sitt hus i

brann for ett år siden. Tomten huset sto på ligger ved Bergland og på grunn av bebyggelse på

naboeiendom og nærhet til Gamle Hallingdalsveien var det vanskelig å kunne bygge opp igjen noe på

eiendommen etter dagens krav. Forsikringsselskapet har akseptert at han får bygge nytt hus ved

siden av meg, hvis det blir gitt tillatelse til fradeling.

Grunneier rundt min eiendom, Marianne Amundsen, har vært positiv og gitt veirett til ny tomt og

utslippstillatelse til bekk fra utvidet avløpsanlegg.

Har også vært i kontakt med kommunen tidligere, for å høre om mulighetene for fradeling - og

oppfattet det som positiv innstilling til det.

Med hilsen

ffi'\d^' d'r'a'frLeJrt s s

Heidi Lia Folefoss
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Eier
Gnr/bnr/fnr 66112-0
Adresse 3534 SOKNA
Areal, beregnet 11294.4
Formål
Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn
God(ient
KommuneplanformålDato 6/9-201 9 Målestokk 1:1000

ca 3500 m2
fradelt tomt,

6675700

66/12
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Dokid:
1 91 1 71 28
(1 el433e-1 )
Situasjonsplan

556599.38

ffirE TiltakshaverBygninger

-

Nøyaktig eiendomsgrense
Andre bygg Usikker eiendomsgrense
Trafikkareal Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

situasjonspranen kan'-"
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Dato Sign

Revideringsdato Sign

Revideringsdato Sign
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Varp EntreprenørAS
Øvre Nedmarken 22

3370 VIKERSUND

Delegasjonssak nr.509/1 9

Dokid;
19117130
(19/433e-1)
Kopi av vedtak

Saksnr.
19/3075-5

Løpenr.
40ilil19

Arkivkode
GNR 66/12

Deres rcf. Data
1 1.09.2019

Tillatelse til avløpsanlegg etter plan og bygningsloven ($20-1) og
foru rens n i n gsfors kriften
Gnr/bnr 66/1 2 - Gardhamar

Vedtak:
Søknaden om avløpsanlegg og utslippstillatelse er godkjent, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) S 20-3 og forurensningsforskriften S 12-5.

Søknaden om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 1 OO-metersbeltet langs vann og
vassdrag etter kommuneplanen S 11.1 er godkjent, jf. pbl. S 19-2

Vilkår for tillatelsen:
1 . Erklæring om ansvarsrett for utførende foretak (UTF) må sendes inn sammen med

revidert gjennomføringsplan før arbeidet kan startes.

2. Det er ikke tillaft å bruke avløpsanlegget før kommunen har gitt ferdigattest, jf.
pbl. S 21-10. Ansvarlig søker (SøK) skal sende søknad om ferdigattest eller
mid lertidig brukstillatelse til kommun en, vedlagt oppdatert gjen nomfø rin gsplan og
u nderskrevet serviceavtale.

3. Minirenseanlegget (August AT 15, 10 pe) skal tømmes minst 1 ganger i året, jf.
og S 4, andre ledd i forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av
avløpsvann, sarnt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune.

Tillatelsen gjelder itre ån
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, begynnertreårsfristen å løpe fra datoen for det
endelige vedtaket i klagesaken.

Ansvarsforhold og gebyr:

Erklæring om ansvarsrett:

Po*boks 1 23, 3502 ltrønefoss
TIf 32 ll 74 00

poshnothk@ringerike.kommunc.no
www.ringerike.kommune. no
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Følgende foretak har erklært ansvarsrett på oppgitte ansvarsområder:

Foretak Rolle Ansvarcområde
Varp Entreprenør AS SøK, PRO Hele tiltaket

Tiltakshaverc og anleggseiens ansvar:
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser, jf. pbl. S 23-1. Anleggseier

har ansvar for riktig drift og vedlikehold av avløpsanlegget, og for at alle kumlokk er sikret
og frift tilgjengelige til enhver tid, jf. lokale forskrifter (se liste i slutten av brevet).

Gebyr:
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger
på kommu nens hjemmeside www. ri nqeri ke. kommu ne. no .

Beskrivelse Beløp (kr)

Behandling etter forurensningsloven 6500,-
Behandling etter plan- og bygningsloven 5000,-
Dispensasjon 4000,-
Totalt gebyr å betale 15500.:

Faktura (tiltiltakshaver, Heidi Lia Folefoss) blir ettersendt.

Opplysninger om saken:

Bakgrunn for søknaden/kommunikasjon :

Søknad om utslippstillatelse for eiendom med gnr/bnr 66112- Garhamar, ble mottatt
5.9.2019, og var komplett 11.9.2019. søknaden gjelder etablering av nytt
minirenseanlegg i forbindelse med at det er ønskelig å fradele tomta og bygge ny
enebolig. Det nye anlegget er tiltenkt å rense avløpet fra den eksisterenOå-o-g Oen
nye boligen.

Tiltaket:
Avløpsanlegget er dimensjonert for 10 pe. Det skal bestå av minirenseanlegg (type
August AT 1q, 10 pe) og eksisterende slamavskiller på 4 ms lør renset avløpsvann
går i rør og får diffust utslipp tit bekk med hetårs vannføring.

Nabovarsling:
Tiltaket er nabovarslet. Kommunen har ikke moftatt merknader til tiltaket.

Plassering:
Utslippet fra minirenseanlegget skal legges til bekk som ligger på grensen mel6m
?6112 og 142126. Det foreligger erklæring fra eier av naboeiendommen 142t26,
Marianne Røsberg Wefling Amundsen om at utslippet kan ledes til bekk itråd med
innsendt kartskisse.
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Vi minner om at avstand til plass med parkeringsmulighetfor tømmebil må være
maksimum 50 m, og bunnen av tanken må legges mindre enn I m under nivået på

det sted parkeringen skalforegå, jf. lokal tømmeforskrift $ 8.

Plangrunnlag og dispensasjon:
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som
LNF-område.

Tiltaket ligger mindre enn 100 meter fra bekk som etter hvert renner ut i elva Sogna
Det er forbud mot bygge- og anleggstiltak i en sone på 100 meter fra vann og
vassdrag i byggeområder, jf. kommuneplanen S 11-1 . Det er søkt om dispensasjon
fra denne bestemmelsen.

Søker begrunner dispensasjonen med at tiltaket vil ikke være til ulempe for
landskaps-, natur- eller friluftsverdier siden anlegget ikke vil være synlig i naturen
fordi alle rør og tanker er nedgravd. Videre skriver søker at tiltaket vil heller være
positivt for de nevnte verdiene siden eier får kontroll på sitt avløpsanlegg.

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge
vilkårene være oppfflt, jf. pbl. S 19-2.

Vilkår 1

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasTbn fra, eller hensynene i
lovens formålsbestemmelse, må ikke blivesentlig tilsidesatt,jf. pbl. S 1g-2.

Hensynet bak byggeforbudet langs vann- og vassdrag i LNF-områder er å sikre
allmennhetens tilgang til strandsonen og å ivareta det unike naturmiljøet langs- vann
og vassdrag.

Alt av rør og anlegg skal være nedgravd og det skal være diffus utslipp til bekk.
Tiltaket kan derfor ikke sies å hindre allmennhetens tilgang til vann- og vassdrag.
Kommunen er heller ikke kjent med at området brukes til turområde og vi kunne ikke
ved befaring på eiendommen 16.8.19 heller se at det var stier eller tilrettelagt for
dette.

Vi vurderer at hensynene bak byggeforbudet omtalt i S 11.1 i kommuneplanen ikke
blir vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. S 1-1. Vi kan heller ikke se at hensynene bak
formålsbestemmelsen bl ir vesentl ig ti lsidesatt.

Vilkår 2
Fordelene ved å gidispensasjon må være klaft større enn ulempene etter en samlet
vurdering,jf. pbl. S 19-2.

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene
ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen
skal ivareta, itillegg tilde formålog hensyn som plan- og bygningsloven skalsikre.

Fordelene ved å gi dispensasjon er eier får et nyft avløpsanlegg med som har
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dokumentasjon på at det oppfuller rensekravene. I tillegg vil bruk av eksisterende
slamavskilter gi en ekstra rensing i form av suspendert stoff. Utslippet av renset

avløpsvann i bekken vil være diffust (gjennom pukket grøft) slik at det får en ekstra
beskyttelse før vannet går i bekken. Vi kan ikke se at det er noen ulemper med

tiltaket. Vi vurderer derfor at fordelen ved å gi dispensasjon fra byggeforbudet i 511 .1

i kommuneplanen er klart større enn ulempene.

Konklusion
Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. S 19-2

Naturmangfoldloven:
Saken ervurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven (nml.) SS 8-12, jf. nml. $ 7
Det er ikke funnet rødlistede eller svartelistede arter eller spesielle/relevante
naturtyper.

Minirenseanlegget som tas i bruk er testet for å oppfiylle gjeldende rensekrav og har
SINTEF-godkjenning. I tillegg vil anlegget få en ekstra rensing ved at eksisterende
slamavskiller skal benyttes og det vil bli en ytterligere beskyttelse ved at utslippet til
bekk er diffust.

Tiltaket vurderes derfor til å ha små konsekvenser for naturmangfoldet, spesielt med
tanke på vannkvaliteten i nærliggende overflatevann, jf. nml. $ 8.
Dette er forutsatt riktig bruk og god teknisk stand, jf. nml. $ 12. Samlet belastning på
vannkvaliteten i området er ikke, og forventes heller ikke til å bli, så stor at tiltaket
ikke bør gjennomføres, jf. nml. g 10.

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 neftsider
www. rinqerike. 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 klagenLr avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise s7ksmål hvis det har
gåft 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven S 27 b.

Ringerike kommune minner om registreringsplikten i
dri kkeva nnsforckriften som forva ltes av Maft ilsynet.

Brønner som gir drikkevann til mer enn en enkelt bolig eller fritidsbolig, skat
registreres hos Mattilsynet.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1775-18   Arkiv: GNR 39/44  

 
 

Søknad om fradeling av eiendom gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 avslås dermed, jf. pbl. 

§ 20-1 første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44. Ny eiendom 

blir 700,5 m² og det er vist utnyttelsesgrad på 19,14 % BYA (bebygd areal), og 

avgivende eiendom blir 567 m² med utnyttelsesgrad på 31,2 % BYA. Det er søkt om 

dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 

6.1.2 for avgivende eiendom, dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % 

BYA etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom, og dispensasjon fra krav 

om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7. 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi disse dispensasjonene ikke er oppfylt, og at 

tomta ikke er egnet til fradeling. 

 

Det foreligger nabomerknad i saken. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjoner og fradeling av eiendom avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 15.10.2018 søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 

39/44 og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 



- 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom. Byggesaksavdelingen ga da 

signaler om at søknaden var avhengig av flere dispensasjoner, og at de ikke kunne 

se noen fordeler med å innvilge dispensasjonssøknaden og søknad om fradeling. 

Det ble også informert om at det lå an til å bli krav til tomtestørrelse på 700 m² for 

enebolig i ny kommuneplan. Søknaden ble trukket 25.01.2019. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 12.04.2019 ny søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 

39/44 og dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom. Omsøkte eiendom gnr/bnr 

39/44 har et totalt areal på 1268 m². 

 

Søker begrunner søknadene om dispensasjon med at omsøkte eiendom ligger i 

sentrum av Hønefoss, med tilgang til god infrastruktur som skole/barnehage, 

utbedring av vei til eiendommen, god dekning av kollektivtransport, og mulighet for å 

koble seg til offentlig vann og avløp. Fradelingen vil ifølge søker være i tråd med 

kommunens visjon om fortetting, befolkningsvekst og tilrettelegging for familier i 

etableringsfasen. Videre skriver søker at eiendommen er romslig og nokså flat med 

gode solforhold. Søker viser til at ny eiendom vil oppfylle kravene til tomtestørrelse 

og utnyttelsesgrad i kommuneplanen. Søker skriver at avgivende eiendom vil få et 

godt, etablert uteoppholdsareal og tilstrekkelig parkering. Brannkrav er ivaretatt, og 

naboer har ifølge søker ingen ulemper da det er eksisterende bolig på avgivende 

eiendom. Søker viser til at det er flere eiendommer i nærheten som har mindre 

tomtestørrelse og høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt etter 

kommuneplanen, og at fradelingen dermed ikke bryter med områdestrukturen, men 

er vanlig praksis i området. 

 

Det ble sendt foreløpig svar 25.04.2019 fra byggesaksavdelingen, og det ble da 

informert om at det skal gode grunner til for å få innvilget en dispensasjonssøknad. 

Byggesaksavdelingen viste til at strøkets karakter ville bli endret ved tett 

bebyggelse, at terrenget på ny eiendom skråner og at ny eiendom ville få en smal 

veibane mot Eikliveien. I tillegg ble det vist til at bygningene på eiendommen er 

registrert med høy verneverdi og har høy verdi for området. Videre viste 

byggesaksavdelingen til at det i 2018 ble behandlet en søknad om fradeling og 

dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter tidligere kommuneplan i samme 

område, og at hovedutvalget ga avslag i denne saken (som gjaldt gnr/bnr 39/55 og 

arkivsaksnummer 18/1036 i Harald Hardrådes gate 13). Avslaget ble påklaget og 

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak. Det ble også informert om at 

søknaden var avhengig av dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7. 

 

06.05.2019 mottok kommunen nabomerknad i saken fra en av hjemmelshaverne til 

eiendommen i øst bnr/bnr 39/37, Ranveig Fremgaard. Hun skriver at det er synd at 

området blir rasert ved at det blir fjernet gammel bebyggelse og foretatt en fortetning 

av eiendommen. Videre mener hun at området har ensartet, gammel bebyggelse 

som er oppført på ca. samme tid, og at denne delen av Eikliveien fremstår som et 

unikt område som bør bevares for fremtiden. I tillegg skriver hun at de vil miste 

kveldssol på eiendommen hennes. Naboen viser også til sin tidligere innsendte 
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protest, som ble sendt inn til søknaden i 2018. Merknadene fra 2018 og 2019 går i 

hovedsak ut på det samme. Nabomerknaden ble oversendt fra kommunen til søker 

og tiltakshaver 08.05.2019. 

 

Byggesaksavdelingen mottok 25.09.2019 tilleggsdokumentasjon og søknad om 

dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til ny nabogrense etter 

regulerinsplan nr. 15 § 7. Søker begrunner dispensasjonssøknaden med at 

reguleringsplanen er av eldre dato, og at plasseringen av garasjen ikke vil være til 

ulempe eller skygge for naboeiendommer. Søker mener at plasseringen ikke vil 

stride mot brannkrav, og at den vil ivareta et godt uteoppholdsareal. Plassering av 

garasje 1 meter fra nabogrensa er vanlig praksis i dag ifølge søker. Søker skriver at 

garasjen i dag er plassert nærmere nabogrensa enn 5 meter, og at det vil være en 

stor ulempe å måtte rive garasjen. I tillegg viser søker til at det er tillatt bygging av 

både garasjer og boliger nærmere enn 5 meter fra nabogrensa i nærliggende 

område, og at likebehandlingsprinsippet tilsier at dispensasjonssøknaden bør 

innvilges. Søker skriver også i innsendte tilleggsdokumentasjon at nedkjøring til ny 

eiendom vil få en stigning på 1:8 og veibane på 3,7 meter bredde. Videre skriver 

søker at eiendommen ikke er i område for bevaringsområde lenger (tatt ut av 

kommuneplanen i 2019). 

 

Det ble bedt om ytterliggere tilleggsdokumentasjon 27.09.2019. 

Tilleggsdokumentasjon ble mottatt 06.10.2019. Søker skriver at kravene til minste 

uteoppholdsareal etter kommuneplanen § 6.1.5 vil oppfylles for ny og avgivende 

eiendom. Søker skriver at de har forsøkt å gå i dialog med nabo om merknader, men 

at hun ikke er interessert i dette. Kommentar på nabomerknad fra søker går i 

hovedsak ut på at det kun er planlagt riving av stabburet, og ikke boligen, og at dette 

ikke er registrert som vernet. Videre skriver søker at ny bolig på ny eiendom ikke vil 

bryte med strøkets karakter, og at området dermed ikke blir særlig endret, verken 

med tanke på tomtestørrelse eller byggeskikk. Søker viser til at solforhold på 

naboeiendommen vil forbedres ved at stabburet flyttes fra eiendommen og at ny 

bolig blir oppført med lavere mønehøyde. I tillegg viser søker til at eiendommen vil 

bli relativt stor og luftig etter dagens standard. 

 

Søker skriver også i sin begrunnelse, mottatt 06.10.2019, at eiendommen ikke er 

omfattet av planområdet til byplanen, men at eiendommen grenser til planområdet. 

Innenfor byplanen er krav om tomtestørrelse på 500 m² og maksimalt tillatt utnyttelse 

er 35 % BYA. Søker mener at dette er et argument for å få innvilget søknadene om 

dispensasjon. Videre skriver søker at det ikke er avgjørende for dem hvordan tomten 

deles, og at de kan fremlegge flere forslag som gir ulik tomtestørrelse og 

utnyttelsesgrad på eiendommene. Søker viser også til at ulike forslag vil redusere 

behovet for dispensasjoner. I tillegg viser søker igjen til at andre eiendommer i 

området er mindre og at fradelingen ikke bryter med rytmen i området med tanke på 

tomtestørrelse. Søker skriver at de ved en eventuell fradeling vil etterstrebe å 

bevare særpreg slik at ny bolig blir tilpasset omkringliggende boliger i form, uttrykk 

og materialvalg, samt tilpasset eksisterende terreng. Videre har søker kommentert at 

de ikke ser likheter mellom tilsendte saksdokumenter i Harald Hardrådes gate 13 og 

deres sak. Søker skriver at deres eiendom er større, at de kun er avhengig av 

dispensasjoner for en eiendom (avgivende) og at eiendommen ikke ligger i et 

flomutsatt område. I tillegg skriver søker at deres tomt har en naturlig helning, noe 
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som er positivt med tanke på lys, luft og solforhold, samt at de vil ha større mulighet 

for byggeprosjekter på ny eiendom enn i tilsendte sak i Harald Hardrådes gate 13. 

 

Det ble gjennomført et møte med hjemmelshavere til gnr/bnr 39/44 og 

byggesaksavdelingen 04.10.2019 hvor saken ble diskutert. 

 

Byggesaksavdelingen sendte forespørsel om uttalelse til Buskerud fylkeskommune 

06.10.2019, og uttalelse ble mottatt 01.11.2019. 

 

Nabo, hjemmelshaver til gnr/bnr 39/37, sendte ny merknad 12.10.2019. Merknadene 

går ut på at naboen ikke ser noe nytte i å bygge en vei ned i hagen uten tillatelse til 

bebyggelse, og at hagen da vil bli ødelagt. Videre skriver hun at stabburet på 

omsøkte eiendom er bevaringsverdig og at det dermed ikke bør flyttes. 

Nabomerknaden ble oversendt fra kommunen til søker og tiltakshaver 21.10.2019. 

 

Det ble etterspurt ytterliggere tilleggsdokumentasjon 04.11.2019, og sendt inn 

tilleggsdokumentasjon 10.11.2019. Søker viser da til tidligere kommentarer til 

nabomerknad, og skriver at de har forsøkt å gå i dialog med nabo og forsøkt å endre 

adkomstvei til tomta etter merknaden fra nabo. I tillegg skriver søker at de ikke 

ønsker å fjerne kulturverdier, og at de er fleksible i forhold til anbefalinger fra 

byggesaksavdelingen og Buskerud Fylkeskommune. Søker kommenterer også at 

kommunen i sin forespørsel om uttalelse til Buskerud Fylkeskommune kommer med 

et nytt argument mot fradelingen, at kommunen generelt sett er negative til tomter 

som blir liggende omkranset av andre eiendommer og som ikke har vei på noen av 

sidene. 

 

Det ble også sendt inn tilleggsdokumentasjon 12.11.2019. Søker skriver her at de 

ønsker dette dokumentet fremlagt for politikerne da de ønsker å belyse flere sider av 

saken utover det faglige. Dokumentet er vedlagt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og vestlige deler», 

vedtatt 25.09.1947, som er gjeldende for eiendommen, hvor eiendommen er regulert 

til bolig. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato, og utfylles derfor av kommuneplanen, jf. 

kommuneplanen § 1.2 og § 1.3. 

 

Juridiske forhold  

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 

15.10.2018 ble det sendt inn søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/44. 

Etter noe korrespondanse fram og tilbake i saken, ble søknaden trukket. Det 

foreligger ingen tidligere vedtak i saken. 



- 

 

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 

Byggesaksavdelingen sendte forespørsel om uttalelse til Buskerud fylkeskommune 

06.10.2019, og uttalelse ble mottatt 01.11.2019. 

 

Fylkeskommunen skriver at de fraråder fradeling av eiendommen da det vil føre til at 

et stabbur med høy verneverdi flyttes bort fra eiendommen, og at det ikke blir 

tilstrekkelig plass mellom eksisterende verneverdige bolig og ny plassering av 

garasje. Videre vurderer de at eksisterende bygninger på eiendommen og hage 

fremstår som et helhetlig anlegg, som bør ivaretas i størst mulig grad. I tillegg bidrar 

hagepreget til områdets karakter og bør derfor søkes bevart i følge fylkeskommunen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA 

etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-

2. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes dermed, jf. pbl. § 19-

2. 

4. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 

20-1 første ledd bokstav m og § 26-1. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

Hovedutvalget vurderer at vilkårene for dispensasjon fra krav om tomtestørrelse, 

maksimalt tillatt utnyttelsesgrad og krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrensa er oppfylt. Hovedutvalget mener at fradelingen ikke vil vesentlig 

tilsidesette hensynene bak bestemmelsene i kommuneplanen § 6.1.2, § 6.1.4 og 

reguleringsplan nr. 15 § 7, og mener at fordelene er klart større enn ulempene. 

Videre viser hovedutvalget til at omsøkte eiendom ligger nær bykjernen og rett 

utenfor byplanområdet, hvor krav til tomtestørrelser er 500 m² og maksimalt tillatt 

utnyttelsesgrad er 35 % BYA. Hovedutvalget vurderer at høyere utnyttelsesgrad på 

avgivende eiendom vil passe inn i områdestrukturen, og mener at det vil være en 

fordel at garasje på avgivende eiendom får ny plassering 1 meter fra ny 

eiendomsgrense. Eiendommen anses å være egnet til bebyggelse etter pbl. § 26-1 

ifølge hovedutvalget. 
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Prinsipielle avklaringer 

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

søknad om dispensasjoner fra maksimalt tillatt utnyttelse, tomtestørrelse og avstand 

til nabogrense for fradeling av eiendom i sentrumsnære områder. Det vil kunne bli 

vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

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 krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende eiendom, jf. 

kommuneplanen § 6.1.2 

- Vilkår 1 

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 krav om 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 er å 

sikre en funksjonell tomt som er egnet til bebyggelse ut fra størrelse, form og 

plassering, med tilstrekkelig plass til uteoppholdsareal, vegetasjon, parkering, luft og 

lys. Avgivende eiendom vil få et areal på 567 m², noe som er 133 m² mindre enn 

kravet til tomtestørrelse i kommuneplanen. Fradelingen vil medføre at strukturen i 

området brytes, ved at det opprettes små tomter, og at det vil bli liten plass til 

uteoppholdsareal og vegetasjon. Rådmannen viser også til at det vil bli mindre luft 

og lys på eiendommene, og tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. I tillegg er 

det søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på avgivende eiendom, noe 

som viser at en tomt på 567 m² er en dårlig løsning med tanke på hensynet krav til 

tomtestørrelse skal ivareta. 



- 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende 

eiendom blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være en fordel å opprette en sentrumsnær eiendom slik søker viser til i 

sin dispensasjonsbegrunnelse. Rådmannen mener imidlertid at fortetting bare er en 

fordel der det gir gode løsninger, og mener at det ikke kan tillegges vekt i denne 

saken da omsøkte fradeling ikke er noen god løsning. Rådmannen viser til at 

eiendommen vil få mindre tomteareal enn det som er kravet i kommuneplanen fra 

2019, og at det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. Ny eiendom 

oppfyller så vidt kravet til 700 m² tomtestørrelse i kommuneplanen, og avgivende 

eiendom får 133 m² mindre enn kravet. Det vil bli mindre luft og lys på avgivende 

eiendom og mellom eiendommene. Det vil også bli begrensede muligheter for 

vegetajson av noe særlig størrelse, både av hensyn til solforhold og naboer. 

 

Søker viser til at eiendommen ligger rett utenfor byplanen, hvor krav til 

tomtestørrelse er 500 m², og at det dermed er naturlig å tillate mindre areal enn 

kravet i kommuneplanen. Rådmannen mener at dersom tomtestørrelser i byplanen 

skal bli benyttet som argument for å tillate fradeling på 500 m² utenfor planområdet, 

vil det blir vanskelig å trekke en grense for hvor langt utenfor planområdet dette skal 

legges til grunn. Rådmannen mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til 

planavgrensningen. Rådmannen preiserer at eiendommen ikke ligger innenfor 

området til byplanen, og at bestemmelsene om tomtestørrelse på 500 m² ikke gjelder 

for denne eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for 

enebolig for avgivende eiendom 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 krav om 700 m² tomt for enebolig for avgivende eiendom avslås. 

 

Dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom, jf. 

kommuneplanen § 6.1.4 

- Vilkår 1 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig 

utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-

1. 

 

Hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 er å sikre luft og lys på eiendommene, hindre at tomter blir 

bygd ned, ivareta hensynet til naboene, og sikre gode uteoppholdsarealer og plass 

til vegetasjon. I tillegg skal bestemmelsen sikre at bygningene ikke blir for 

dominerende. Omsøkte fradeling vil medføre at avgivende eiendom vil få en 

utnyttelsesgrad på 31,2 %. Dette er 6,2 prosentpoeng mer enn det som er tillatt etter 

kommuneplanen. Rådmannen mener at dette er en relativt stor overskridelse, og at 

det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. Det vil bli liten plass til 



- 

vegetasjon og uteoppholdsarealer, og enhver eventuell fremtidig utvidelse av 

bebyggelse vil trenge dispensasjon. En utstrakt bruk av dispensasjon fra maksimalt 

tillatt utnyttelse vil medføre at eiendommer blir bygd ned, og at hensynet til luft og lys 

blir forringet. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for 

avgivende eiendom blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være positivt å tillate høyere utnyttelsesgrad på eiendommen med 

tanke på fortetting i området slik søker skriver i sin begrunnelse. Rådmannen viser 

imidlertid til at utnyttelse på eiendommen vil bli 6,2 prosentpoeng mer enn det som 

er tillatt etter kommuneplanen. Rådmannen mener at det vil bli lite luft og lys mellom 

tomtene, og lite plass til uteoppholdsarealet og vegetasjon på avgivende eiendom. 

Etter rådmannens vurdering vil strøkets karakter bli endret dersom det bygges så tett 

som omsøkte tiltak viser, og dette vil igjen påvirke hensynet til naboer.  

 

Søker viser til at eiendommen ligger rett utenfor byplanen, hvor krav til maksimalt 

tillatt utnyttelse på eiendommene er 35 % BYA, og at det dermed er naturlig å tillate 

høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt etter kommuneplanen. Rådmannen 

mener at dersom maksimalt tillatt utnyttelsesgrad i byplanen skal bli benyttet som 

argument for å gi dispensasjon utenfor planområdet, vil det blir vanskelig å trekke en 

grense for hvor langt utenfor planområdet dette skal legges til grunn. Rådmannen 

mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til planavgrensningen. Rådmannen 

presiserer igjen at eiendommen ikke ligger innenfor området til byplanen, og at 

bestemmelsene om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 35 % BYA ikke gjelder for 

denne eiendommen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom 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 maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA for avgivende 

eiendom avslås. 

 

Dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa, jf. 

reguleringslan nr. 15 § 7 

- Vilkår 1 

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 at «Ingen bygning må legges nærmere nabogrense 

enn 5 meter» etter reguleringsplan nr. 15 § 7, er å ivareta hensynet til 

naboeiendommer. I tillegg skal byggegrensa sørge for tilstrekkelig med lys, rom og 

utsikt mellom eiendommene, og å unngå brannsmitte mellom ulike eiendommer. 

Byggegrensa på 5 meter til naboeiendommer bevarer også områdestrukturen.  



- 

 

Eksisterende garasje på avgivende eiendom blir flyttet slik at den blir liggende i en 

minsteavstand på 1 meter til ny eiendomsgrense mot sørvest. Etter gjeldende plan- 

og bygningslov er byggegrense mot naboeiendom 4 meter, jf. pbl. § 29-4. Garasje 

under 50 m² med møne- og gesimshøyde på under 4 og 3 meter kan plasseres 1 

meter fra nabogrensa dersom den ikke kommer i strid med andre forhold, som for 

eksempel regulerte byggegrenser, jf. byggesaksforskriften § 4-1. Hensynene bak 

bestemmelsene i plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er i stor grad 

tilsvarende som hensynene bak bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7. Garasjen 

blir plassert 1 meter fra ny nabogrense og adkomstvei til ny eiendom. Det vil da ikke 

være aktuelt med oppføring av bygninger på dette arealet, og hensynet til 

brannsmitte vil dermed ikke bli nevneverdig berørt av plasseringen. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om 5 meter avstand fra bygning til 

nabogrense ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

Det vil kunne være en ulempe med tanke på områdestrukturen at garasjen plasseres 

mindre enn 5 meter fra ny nabogrense. Det er imidlertid flere bygninger i 

nærliggende område som er plassert mindre enn 5 meter fra nabogrensa, og 

områdestrukturen vil dermed ikke bli vesentlig forringet av plasseringen. 

Reguleringsplanen er fra 1947, kravene etter plan- og bygningsloven (2008) er at 

det må være 4 meter avstand fra bygninger til nabogrensa på visse betingelser, og 

garasjer under 50 m² med møne- og gesimshøyde på mindre enn 4 og 3 meter kan 

plasseres 1 meter fra nabogrensa etter byggesaksforskriften. I tillegg står 

eksisterende garasje i dag svært nærme nabogrensa mot sørvest, og ved å innvilge 

dispensasjonssøknaden vil garasjen i praksis plasseres lenger unna nabogrensa 

enn i dag. Dette vil være positivt med tanke på luft, lys og hensynet til nabo. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om 5 meter avstand 

fra bygg til nabogrense etter reguleringsplan nr. 15 § 7, er klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kommunen «kan» da 

innvilge dispensasjonen. Rådmannen anbefaler imidlertid at hovedutvalget avslår 

søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrense, da 

vilkårene for å gi de øvrige dispensasjonene ikke er oppfylt. Det har dermed ingen 

hensikt å innvilge dispensasjonen fra avstandskravet i reguleringsplanen. 

 

Vurdering av tomtens egnethet, jf. pbl. § 26-1 

Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 

forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 

Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 

bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 

bygningsloven. 

 

Søker skriver at de kan være fleksible på hvor ny eiendomsgrense skal gå. 

Rådmannen viser til at eiendom gnr/bnr 39/44 har et areal på 1268 m², og mener at 



- 

uavhengig av hvor eiendomsgrensa går vil ny og/eller avgivende eiendom være 

avhengig av dispensasjon fra tomtestørrelse etter kommuneplanen. I tillegg vil de 

kunne være avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter 

kommuneplanen og krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrense etter 

reguleringsplanen. Rådmannen mener at det er eiendommen som ikke er egnet til 

fradeling, og at det ikke er hvor ny eiendomsgrense skal gå som er hovedproblemet 

med søknaden. 

 

Det er vist at ny eiendom vil få en smal veibane mot Eikliveien. Terrenget på ny 

eiendom skråner mot nordvest, og eiendommen vil få en skrå innkjøring/nedkjøring 

fra Eikliveien. Søker skriver at nedkjøring til ny eiendom vil få en stigning på 1:8 og 

veibane på 3,7 meter bredde. Rådmannen viser til at nedkjøringen vil bli liggende i 

relativt skrånende terreng. Rådmannen mener at den smale 

innkjøringen/nedkjøringen til ny eiendom vil kunne ha potensiale for konflikter 

mellom naboer og med tanke på snøopplag. 

 

Søker viser i sin begrunnelse til at eiendommen har en naturlig helning og at dette er 

positivt med tanke på lys, luft og solforhold. Rådmannen viser til at ny bolig på ny 

eiendom blir liggende på laveste del på eksisterende tomt, og mener at dette, 

sammen med det at ny eiendom vil bli omkranset av andre boliger, vil gi en dårlig 

tomteløsning. 

 

Likebehandling 

Søker har vist til at det er andre mindre tomter i området. Eiendom gnr/bnr 39/50 ble 

opprettet i 1908, eiendommene gnr/bnr 39/59 og 39/57 i 1911, eiendom gnr/bnr 

39/53 i 1911 (delt med 39/175 i 1982), eiendom 39/165 i 1979, eiendommene 

gnr/bnr 39/182 og 39/183 i 1985, og eiendom gnr/bnr 39/200 i 1996.  

 

Rådmannen viser til at disse eiendommene er opprettet før gjeldende plan- og 

bygningslov (2008) og før gjeldende kommuneplan (2019), og dagens regler er 

annerledes enn hva de var tidligere, blant annet har vilkårene for å kunne gi 

dispensasjon blitt klart strengere. Det kan dermed ikke vises til disse sakene ut fra 

likebehandlingsprinsippet. 

 

I 2018 ble det behandlet en søknad om fradeling og dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse etter tidligere kommuneplan i samme område, eiendom gnr/bnr 39/55, 

Harald Hardrådes gate 13. Hovedutvalget avslo søknaden, det ble klaget på 

avslaget, og Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet kommunens avslagsvedtak. 

 

Rådmannen mener det er likhetstrekk mellom denne søknaden og omsøkte 

fradeling. Omsøkte fradeling vil få samme form, omkranset med boligeiendommer på 

alle sider og ikke grense til vei, som den i Harald Hardrådes gate 13, og saken viser 

at det i et sentrumsnært område ikke ble tillatt fradeling av mindre tomter enn kravet 

etter gjeldende kommuneplan. Saken i Harald Hardrådes gate 13 viser også at det i 

dag stilles strenge krav til fradeling, og at dersom man ønsker en slik fortetting som 

foreslått, må dette gjøres gjennom reguleringsplan for å se helheten av området og 

eiendommer. 

 

Verneverdig bebyggelse 



- 

Boligen og stabburet på eiendom gnr/bnr 39/44 er registrert med høy verneverdi i 

kommunens kartgrunnlag, og har høy verdi for området. Boligen er registrert oppført 

mellom 1900-1925 i dragestil, og stabburet er registrert oppført mellom 1925 og 

1950. Buskerud fylkeskommune viser til at eiendommen er en del av kulturmiljøet 

Eikliveien, og at dette i hovedsak består av frittstående bolighus oppført i løpet av 

1900-tallets første kvartal, der bolighusene i Eikliveien 3, 5 og 7 og Osloveien 3 er 

vurdert til å ha høy verneverdi. 

 

Rådmannen mener at en eventuell fradeling vil bryte med områdestrukturen og 

kulturmiljøet i Eikliveien. I tillegg vil omsøkte fradeling medføre at det blir tett mellom 

verneverdig bebyggelse og ny eiendom. Rådmannen viser til Fylkeskommunen sin 

vurdering av det fradelingen vil føre til at et stabbur med høy verneverdi flyttes bort 

fra eiendommen eller rives, og at eksisterende bygninger på eiendommen og hage 

fremstår som et helhetlig anlegg som bør ivaretas i størst mulig grad. 

 

Nabomerknader 

Rådmannen viser til at flere av forholdene som naboene tar opp, er forhold som 

rådmannen også har bemerket i sin vurdering av dispensasjonene og betydningen 

av den verneverdige bebyggelsen og kulturmiljøet i området.  

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for 

enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 for avgivende eiendom, dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende 

eiendom ikke er oppfylt. Videre mener rådmannen at vilkårene for å gi dispensasjon 

fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter reguleringsplan nr. 15 § 

er oppfylt, men anbefaler at dispensasjonssøknaden avslås da vilkårene for å 

innvilge de øvrige dispensasjonene ikke er oppfylt. Rådmannen mener at det ikke vil 

stride med likebehandlingsprinsippet å avslå søknaden om fradeling og 

dispensasjoner. Videre viser rådmannen til at Buskerud fylkeskommune har uttalt 

seg negativt til søknaden om fradeling, og som hovedregel kan ikke kommunen gå 

imot regional myndighet sin anbefaling. Ut i fra disse forholdene er rådmannens 

vurdering at eiendommen ikke er egnet til fradeling av tomt. 

 

Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknadene om dispensasjoner, og 

avslå søknad om fradeling. 

 

Utskrift sendes 

Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Holths bygg og eiendom AS, Wahlstrøms gate 9, 3513 HØNEFOSS 

Ranveig Fremgaard, Eikliveien 3, 3511 HØNEFOSS 

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 
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 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 39 Bnr: 44 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester:
BEKKEVOLD HANNE, EIKLIVEIEN 5, 3511 HØNEFOSS,
med flere

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 19/11-2019 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

19. 11. 2019 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=56554 ...



Fra: Kenneth Bekkevold <kenneth_bekk@hotmail.com> 
Sendt: tirsdag 12. november 2019 23:39 
Til: Elisabeth Skaret Lund 
Emne: Tilleggsdokumentasjon Eikliveien 5 
Vedlegg: Tilleggsdokumentasjon til søknad om fradeling av tomt.pdf 
 

Hei!  
 
Vi har i dag snakket med Roger Larsen, leder for hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning. Han anbefalte oss å sende inn denne 
dokumentasjonen. Vi ber deg derfor legge dette ved saken, slik at politikerne får det. 
 
Mvh, 
Hanne og Kenneth Bekkevold 







Fra: Kenneth Bekkevold <kenneth_bekk@hotmail.com> 
Sendt: søndag 10. november 2019 19:59 
Til: Elisabeth Skaret Lund; Arne Lange Hellum 
Kopi: Hanne  Larsen; Ole Johan Holth 
Emne: Saksnr 19/1775-12, løpenr 49069/19, arkivkode GNR 39/44 
Vedlegg: photo5350421308623662473.jpg; photo5350501517137914786.jpg 
 

Hei! 
 
Sender herved svar på brev vi mottok 04.11.19. 
 
Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune og opprettholdelse av søknad: 

 Som vi skrev i mail datert 06.10.19, ønsker vi at dette tas videre til politisk behandling. Det ble også presisert i møte med ass. rådmann 
Terje Dalen, 28.10.19. 

Nabomerknad og deres brev datert 21.10.19: 

 Følgende tekst ble oversendt i nabomerknad, med våre kommentarer i understreket kursiv: 

Viser til mottatt nabovarsel. 
Dette går på flytting av en garasje for å etablere en vei ned i hagen. 
Det er tidligere protestert på at naboen ønsker å bygge et nytt bygg i hagen pga at dette ville føre til fortetning, som igjen vil føre til mindre 
kveldssol hos oss. Dette er kommentert og motbevist i underlag sendt fra oss, datert 24.09.19. Her viser et soldiagram at dagens plassering av 
stabburet tar mer sol, enn et nytt planlagt hus. Ut fra mottatt brev fra kommunen ser det også til at kommunen går mot fortetningen pga at det 
er i strid med kommuneplanen. Dette stemmer ikke, jf. byutviklingsstrategien 2018-2040, da denne beskriver fortetting.  Jeg ser heller ikke at 
det er noen nytte i å bygge en vei ned i hagen når det ikke gis tillatelse til noe bygg. Dette er en fradelingssak og ingen byggesak - punktet er 
ikke relevant, slik vi ser det på nåværende tidspunkt. Det vil rasere hagen, noe jeg er sterkt i mot. Hagen er såpass stor, og med nivåforskjeller, 
som gjør at nedre del ikke naturlig blir benyttet. En ny tomt vil gi en bedre utnyttelse av hagen. Eikliveien 5 er en del av den eldre bebyggelsen 
på stedet som bør bevares i sin nåværende form for å opprettholde den unike helheten som vi har i en del av Eikliveien. 



(Jeg vil også på ny informere om at stabburet som naboen har ønsket om å flytte står oppført på en tidligere bevaringsliste og bør således 
heller ikke flyttes). Det informeres igjen, som også ble poengtert 24.09.19, om at Riksantikvaren ikke har registrert et kulturminne på 
eiendommen. 
 
 
Videre ønsker vi å presisere at vi gjentatte ganger har prøvd å gå i dialog med naboen, både per telefon, sms og samtale med henne, uten at det 
har ført frem. Hun er generelt imot fortetting av byen. Ranveig bor hovedsakelig på Sokna og vi ser lite til henne. Vi lister opp noen punkter 
under, på hva vi har forsøkt for å gå i dialog: 

 Prøvd å endre på søknaden i deres favør (endret adkomstvei til tomt). Se for øvrig sms datert 04.04.19. 
 Prøvd å gå i dialog etter ny nabomerknad. Se sms datert 10.05.19. 
 Reist til Sokna for å prøve å få til en dialog, ansikt til ansikt. Vi fikk da en samtale med Ola, men Ranveig reiste av gårde. Vi fikk da en 

underskrift fra Ola. Han signerte på at han ikke godtok, men sa at han ikke egentlig var imot dette, men signerte pga. husfreden. 

Vi vil også presisere at vi ikke har noe ønske om å fjerne kulturverdier. Her er vi fleksible ift. anbefalinger fra byggesak/Buskerud 
Fylkeskommune. 
 

Kommentar til brev sendt til fylkeskommunen 08.10.19.: 
Den 08.10.19. sendte byggesaksavdelingen en forespørsel om uttalelse til fylkeskommunen. Her skriver de at de er negative til fradelingen, da 
kravene til tomtestørrelse og utnyttingsgrad ikke oppfylles. Videre står det "i tillegg vil eiendommen ligge omkranset av andre eiendommer, 
med kun en smal veibane/avkjøring fra Eikliveien. Kommunen er generelt sett negative til tomter som blir liggende omkranset av andre 
eiendommer, og ikke har vei på noen av sidene". Det er første gang vi ser dette argumentet i saken, i et brev vi kun ligger i kopi på. Dette 
argumentet er ikke hjemlet og vi etterspør dette. Vi stiller oss også undrende til hvordan man skal klare å fortette byen, uten å opprette slike 
tomter. 
 
Mvh, 
Hanne og Kenneth Bekkevold 
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Byggesakskontoret 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1775-12 49069/19 GNR 39/44  04.11.2019 

 

 
Tilleggsdokumentasjon - Fradeling av eiendom, gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
Vedlagt følger uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune i saken, mottatt 01.11.2019. 
 
Som forklart i tidligere brevkorrespondanse, kan vi, på nåværende tidspunkt ikke se 
at det foreligger gode grunner til å gi dispensasjoner i saken. Dersom dere ønsker å 
opprettholde søknaden, vil vi legge den fram til politisk behandling, og vil mest 
sannsynlig anbefale rådmannen å innstille negativt. 
 
Viser til vårt brev, datert 21.10.2019. Dersom dere ønsker å gå videre med 
søknaden, ber vi om at dere forsøker å gå i dialog med nabo for å løse merknaden, 
eller sender inn en redegjørelse for hva som er gjort for å imøtekomme merknaden 
og en kommentar, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 fjerde ledd. 
 
Hvis dere ønsker at vi skal forsøke å legge fram saken til politisk behandling ved 
møte i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019, ber vi om at dere 

sender inn etterspurte tilleggsdokumentasjon innen 12.11.2019. Dette så vi skal 
klare å overholde skrivefristen til møtet. Dersom dokumentasjonen blir sendt inn 
senere, vil vi legge fram saken til neste møte i hovedutvalget. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 
Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

 
Vedlegg: 
Fradeling - dispensasjon fra pbl 
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Eikliveien 5 - gnr 39 bnr 44 - Ringerike kommune - fradeling -
dispensasjon fra pbl

Vi viser til oversendelse datert 8. oktober 2019 om fradeling av tomt i Eikliveien 5 (39/44) i
Ringerike kommune. Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til tiltaket.

Kort om saken
Det søkes om å dele tomta for å kunne oppføre et nytt bolighus nordvest på eiendommen. Den
nye tomta vil få innkjøring fra Eikliveien. Vi har ikke mottatt tegninger av nytt bolighus, men det
foreligger en situasjonsplan som viser hvor et nytt bolighus er tenkt plassert. Deling av
eiendommen vil føre til at et stabbur må flyttes fra eiendommen og garasjen må flyttes nærmere
eksisterende bolighus for å gi plass til adkomstvei til ny bolig.

I  Kommuneplanens arealdel 2019-2030 (vedtatt 31. januar 2019) er eiendommen avsatt til
boligbebyggelse. Tiltaket krever dispensasjon fra plan- og bygningsloven, det søkes om
dispensasjon fra bestemmelsene om maksimal utnyttelsesgrad, minste tomtestørrelse og at ingen
bygninger må plasseres nærmere enn fem meter fra nabogrense.

Vurdering av verneverdi
På eiendommen står et bolighus oppført i dragestil i løpet av 1900-tallets første kvartal, et
stabbur oppført i løpet av 1900-tallets andre kvartal og en nyere garasje. Eksisterende bolighus er
vurdert til å ha høy verneverdi i kommunens kulturminneregistrering, som ble oppdatert i 2018.
Verdikriteriene miljø  og  representativitet bidrar til å trekke verneverdien opp. Stabburet er
vurdert til å ha høy verneverdi. Verdikriteriene kunstnerisk/arkitektonisk ,  autentisitet og
sjeldenhet bidrar til å trekke verneverdien opp. Eiendommen er en del av kulturmiljøet  Eikliveien .
Kulturmiljøet består i hovedsak av frittstående bolighus oppført i løpet av 1900-tallets første
kvartal, der bolighusene i Eikliveien 3, 5 og 7 og Osloveien 3 er vurdert til å ha høy verneverdi. Vi
støtter kommunens vurdering av verneverdi.

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Kristine Grønlund
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  01.11.2019  Vår referanse:  2019/8205 - 2 Vår saksbehandler:
Deres dato:  08.10.2019  Deres referanse:  19/1775-8 Linda van der Spa , tlf. 32 80 87 37

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Merknader til planlagt tiltak
Kommunen er i sin foreløpige vurdering negativ til fradelingen, da kravene til tomtestørrelse og
utnyttingsgrad ikke oppfylles. Vi støtter kommunens foreløpige vurdering og fraråder fradeling av
eiendommen. Fradelingen vil føre til at et stabbur med høy verneverdi flyttes bort fra
eiendommen, dette vil være svært uheldig. Vi kan heller ikke se at det vil bli tilstrekkelig med
plass imellom eksisterende verneverdige bolig og ny plassering av garasje. Eksisterende bolighus,
stabbur og hage fremstår som et helhetlig anlegg, som bør ivaretas i størst mulig grad.
Hagepreget bidrar også til områdets karakter og bør søkes bevart. På bakgrunn av dette kan vi
ikke anbefale fradeling.

Vi ber om å få tilsendt kopi av kommunens vedtak i saken.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Linda van der Spa
fylkeskonservator rådgiver bygningsvern

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.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Holths bygg og eiendom AS       

Wahlstrøms gate 9 

 

3513 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1775-10 46657/19 GNR 39/44  21.10.2019 

 
Oversendelse av nabomerknad - Fradeling av eiendom 

Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

Vi mottok 12.10.2019 nabomerknad fra Ranveig Fremgaard, hjemmelshaver til 

Eikliveien 3. Merknaden følger vedlagt her, da vi ikke kan se at dere har mottatt 

denne merknaden. 

 

Dersom dere ønsker å gå videre med søknaden, ber vi om at dere forsøker å gå i 

dialog med nabo for å løse merknaden, eller sender inn en redegjørelse for hva som 

er gjort for å imøtekomme merknaden og en kommentar, jf. plan- og bygningsloven § 

21-2 fjerde ledd. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Ranveig Fremgaard, Eikliveien 3, 3511 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

E-post angående nabovarsel 



Fra: Rannveig Fremgaard [rannveig.fremgaard@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 12.10.2019 10:54:56 

Emne: Ang nabovarsel om endring på gnr 39 bnr 44 Eikliveien 5 

Vedlegg:  

Viser til mottatt nabovarsel. 

Dette går på flytting av en garasje for å etablere en vei ned i hagen.  

 

Det er tidligere protestert på at naboen ønsker å bygge et nytt bygg i hagen pga at dette ville 

føre til fortetning, som igjen vil føre til mindre kveldssol hos oss. Ut fra mottatt brev fra 

kommunen ser det også til at kommunen går mot fortetningen pga at det er i strid med 

kommuneplanen . Jeg ser heller ikke at det er noen nytte i å bygge en vei ned i hagen når det 

ikke gis tillatelse til noe bygg. Det vil rasere hagen, noe jeg er sterkt i mot. Eikliveien 5 er en 

del av den eldre bebyggelsen på stedet som bør bevares i sin nåværende form for å 

opprettholde den unike helheten som vi har i en del av Eikliveien.  

 

(Jeg vil også på ny informere om at stabburet som naboen har ønsket om å flytte står oppført 

på en tidligere bevaringsliste og bør således heller ikke flyttes).  

 

Vennlig hilsen  

Rannveig Fremgaard 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Buskerud fylkeskommune         
Postboks 3563 

 

3007 DRAMMEN 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1775-8 44693/19 GNR 39/44  08.10.2019 

 

Forespørsel om uttalelse - fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

 
 
Ringerike kommune har mottatt søknad om fradeling og dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.2 om maksimal utnyttelsesgrad, fra 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.4 om minste tomtestørrelse og fra 

reguleringsplan nr. 15 § 5 om at ingen bygninger må plasseres nærmere enn 5 meter 

fra nabogrense. Se vedlagte saksdokumenter. Vi legger også ved bilder tatt i 

forbindelse med eiendomsskattregistreringen i 2008. Dersom fylkeskommunen 

ønsker ytterligere saksopplysninger, ber vi om at dere kontakter kommunen for dette. 

 

Saken sendes til uttalelse hos Buskerud fylkeskommune med bakgrunn i at boligen 

og stabburet er registrert med verneverdi: HT i kommunens kart. Boligen er registrert 

oppført mellom 1900-1925 i dragestil. Stabburet er registrert oppført mellom 1925-

1950. 

 

Ringerike kommune sin foreløpige vurdering er at vi er negative til fradelingen, da 

kravene til tomtestørrelse og utnyttingsgrad ikke oppfylles. I tillegg vil eiendommen 

ligge omkranset av andre eiendommer, med kun en smal veibane/avkjøring fra 

Eikliveien. Kommunen er generelt sett negativ til tomter som blir liggende omkranset 

av andre eiendommer, og ikke har vei på noen av sidene. 

 

Byggesaksavdelingen vil legge fram søknaden for politisk behandling i 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA), og ønsker en uttalelse fra 

fylkeskommunen på hvordan en eventuell fradeling vil påvirke den verneverdige 

bebyggelsen i området. 

 

Vi ber om at det gis uttalelse innen 4 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-

5. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund (for Elisabeth Skaret Lund) 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116                    
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Holths Bygg og Eiendom AS, Wahlstrøms gate 9, 3513 HØNEFOSS 

Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Tilleggsdokumentasjon 

Supplering av søknad – nabomerknad og M UA 

Fradeling av eiendom 

Situasjonsplan 03.10.2019.pdf 

Tilleggsdokumentasjon - Fradeling av ny boligtomt 

B-1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen.pdf 

D-1 Revidert situasjonsplan.pdf 

E-1 Terringsnitt.pdf 

Meldingstekst.html 

Søknad om dispensasjon Eikeliveien 5 

Bilde stabbur 

Bilde bolig 

Bilde bolig 

 

 

 

 



Tilleggsdokumentasjon til søknad om fradeling, Eikl iveien 5:

Ny byplan:

Kartet over byplanen som ble vedtatt i september 20 19, viser at grensen til planen går gjennom
hekken vår, slik at vi akkurat er utenfor dette omr ådet. Reguleringsbestemmelsene for samme type
boligområde innenfor byplanen, «frittliggende småhu sbebyggelse», krever tomtestørrelser på
minimum 500 m2 og en BYA% som ikke overstiger 35%. Med dette som bakgrunn, mener vi det er
rimelig at en dispensasjon på tomtestørrelse hos os s, burde være mulig. Svaret fra byggesak på dette
er at «et sted må jo grensen gå». Dette er forståel ig, men vi mener allikevel at dette påvirker vår sa k.
Hvis en fradeling hos naboen krever 500 m2, burde 633m2 være tilstrekkelig hos oss (alt avhengig av
hvordan vi deler den).

Vi mener grunnlaget for dispensasjon absolutt er ti lstede. Ved en helhetlig vurdering av saken, vil en
fradeling hos oss klart gi flere fordeler enn ulemp er. Vi mener også at hensynene i lovens
formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt , viser til «søknad om dispensasjon» vedlegg B1 s
1-3 i saken.

Kommentarer til årsaker for avslag:

Tomtestørrelse og BYA:

Etter nytt reglement 31.01.19, er kravet til alle n ye tomter i vårt område 700m2og en BYA som ikke
overstiger 25%. (Det skal også nevnes at vi påbegyn te prosessen i september 2018, før det nye
reglementet var vedtatt). I samtale med byggesaksav delingen fremkommer det at årsaken til det
foreløpige negative svaret, i all hovedsak dreier s eg om tomtestørrelsen og at vi er avhengig av
dispensasjon. Hvor mange dispensasjoner vi trenger, avhenger av hvordan tomten deles. Vi har sendt
inn to ulike typer forslag på hvordan fradele tomte n. Et tredje forslag vil være å dele på følgende
måte:

- Totalt areal på tomten: 1267,4 m2
o  Ny tomt: 538,6 m2, bebyggelse 134,1 m2, BYA 134,1/5 38,6=24,9 %
o  Avgivende tomt: 728,8 m2, bebyggelse 176,7 m2, BYA 176,7/728,8=24,2 %

På denne måten blir det ingen dispensasjoner på BYA , men på den ene tomtestørrelsen.

For oss er det ikke altavgjørende hvordan tomten de les, så lenge det blir best mulig løsning for
tomtene og området.

Byggesaksavdelingen uttaler at antall dispensasjone r også er negativt for saken, men om vi deler slik
som vist over, er vi kun avhengig av en dispensasjo n, på størrelse på den ene tomten. Som skrevet i
supplering av søknad, datert 24.09.19, er det flere tomter rett i nærheten som enten er mindre, eller
på omtrent denne størrelsen. (jf. Likebehandlingspr insippet). Vi trenger også dispensasjon på flyttin g
av garasje i forhold til nabotomt, men dette er ifø lge byggesaksavdelingen ikke noe problem å få.

«Bryter med rytmen»:

Som påpekt i supplering av søknad, 24.09.19, kan vi ikke se at strøket har noen særpreget karakter,
hva det angår tomtestørrelse. Det ligger fem sveits ervillaer på rekke, men utover dette har ikke
området en spesiell karakter. Dette er i første omg ang en søknad om fradeling, og vi har derfor ikke
detaljført hva slags type enebolig vi ønsker å bygg e. Når det gjelder byggeskikk vil vi etterstrebe å



bevare særpreg slik at boligen er tilpasset omkring liggende boliger i form, uttrykk og materialvalg.
Den vil også bli tilpasset eksiterende terreng.

Innkjøring/nedkjøring:

Viser til vedlegg i saken «supplering av søknad om fradeling og dispensasjon», «terreng på ny
eiendom» av 24.09.19., som viser at adkomsten er in nenfor anbefalingene.

Tilsendt eksempel, Harald Hardrådesgate 13:

To ganger har vi fått tilsendt et eksempel på en sa k fra vårt område. Dette er en sak som er gått til
politisk behandling, hvor resultatet ble avslag. Vi stiller oss undrende til hvorfor byggesaksavdeling en
legger ved denne saken, da det er såpass store fors kjeller i den og vår. Vår tomt er betraktelig størr e,
med en forskjell på 425,4 m2. De er avhengig av dis pensasjon på begge tomtene og det er et
flomutsatt område. Dessuten er tomten deres flat, m en hos oss har vi naturlig helning, noe som er
heldig med tanke på lys, luft og solforhold. De vil også få unormalt små tomter, slik at de ikke kan
bygge ut noe mer i ettertid. Vi kan, ved siste fors lag, i tillegg bygge ca. 40 m2 på ny tomt, f.eks. e n
garasje.

Ved at denne saken er lagt med til sammenligning, s tiller vi oss undrende til om saksbehandler har
vært på befaring for å se forholdene som faktisk sk al vurderes.



Supplering av søknad – nabomerknad og M UA

Vi ser til mo ttatt brev om behov for tilleggsdokumentasjon hvor dere ber oss svare ut nabomerknad o g gi opplysninger
om MUA på avgivereiendom. Manglene svares ut nedenfor .

Nabomer knad
Ranveig Frem g aa rd sendte en nabomerknad direkte til kommunen 0 6.05.19. Merknaden gikk ut på bevaring av
bebyggelse og fortetning på eien dom som vil medføre ta p av kveldssol. Vi mener vi allerede har svart ut dette , men vil
gjenta våre begrunnelser i dette brevet.

Vi vil først kommentere kommunens oppmuntring til å prøve å gå i dialog med nabo om merknader. Vi har forsøkt å
kontakte Ranveig Fremg aa rd , men hun er ikke interessert i å gå i dialog . Merknaden er derfor svart ut direkte til
kommunen.

Se screenshot fra meldingsdialog :
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Ranv eig Fremgaard mener området blir rasert ved at det blir f jernet gammel bebyggelse og foretatt en fortetting av
eiendommen. Hun skriver videre a t område har en ensartet gammel bebyggelse som er oppført på ca samme tid.

Det er kun planlagt riving av et stabbur som står i hagen . Stabburet er ik k e registrert som ver n et , men er et ferdig
elementbygg fra 19 50 - årene. Eksisterende enebolig skal ikke rives. Vi kan derfor ikke forstå kommentare n om at
gammel bebyggelse blir fjernet.

Videre e r det planlagt at ny planlagt enebol ig ikke skal bryte med strøkets karakter. Vi kan ikke se at dette området blir
særlig endret , både når det gjelder tomtestørrelser eller byggeskik k. For å tydeliggjøre dette viser vi til to illustrasjoner
nedenfor som viser byggeskikken i område og tomtedelingen.

Illustrasjon 1: Byggeskikk i område

I llustrasjon 2: Tomtedeling i område
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Den nye eiendommen blir etter vår vurdering godt egnet for bebyggelse. Det vil bli en relativt stor og luftig eiendom
etter dagens standard. Ny planlagt enebolig på eiendommen vil få en lavere mønehøyde enn dagens stabbur som er
plassert i hagen. Det vil med andre ord bety at solforhold til nabo i nord vil forbedres ved at stabbur flyttes fra eiendom
og ny enebolig med lavere mønehøyde blir oppført.

Illustrasjon 4: Soldiagram av ny planlagt enebolig kl 18:00 i juli og bilde av eksisterende stabbur og enebolig på naboeiendom

Minste uteoppholdsareal

Minste uteoppholdsareal for den nye eiendommen er 213,7m2. Avgivereiendom vil etter fradeling få et minste ute-
oppholdsareal på 241 m2. Dette er godt innenfor kommuneplanens krav for nye eiendommer som er 200 m2MUA, jf.
§6.1.5 i kommuneplanens bestemmelser. Dette beviser at eksisterende eiendom er stor og godt egnet for fradeling
og etablering av en ny enebolig.

Det vedlegges et situasjonskart som vi s er MUA på begge eiendommene.

Vi håper dette brevet med vedlegg svarer ut de mangler som er etterspurt.

Mvh
Hanne og Kenneth Bekkevold

Kameravinkel



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
Holths bygg og eiendom AS 
Wahlstrøms gate 9 
 
3513 HØNEFOSS  
 
 
  
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1775-2 19113/19 GNR 39/44  25.04.2019 

 

Fradeling av eiendom vedrørende Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 
Vi bekrefter at vi 12.04.2019 har registrert søknaden deres. 
 
Vi viser til tidligere søknad om fradeling av boligtomt mottatt 15.10.2018, saksnr. 18/4239.   
 
Dere søker om å fradele en boligtomt fra eiendom gnr/bnr 39/44. Ny eiendom vil få en 
tomtestørrelse på 701 m² og avgivende eiendom vil få en tomtestørrelse på 567 m². Det er søkt 
om dispensasjon for krav om maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % bebygd areal for avgivende 
eiendom, jf. kommuneplanen § 6.1.4. Det er vist på situasjonsplan at bebygd areal for avgivende 
eiendom blir 31,2 %. Dette er 6,2 prosentpoeng mer enn det som er tillatt etter kommuneplanen 
§ 6.1.4. Det er også søkt om dispensasjon for tomtestørrelse for avgivende eiendom da det er 
krav om at boligtomter skal være minimum 700 m² for enebolig, jf. kommuneplanen § 6.1.2. Det 
ble vedtatt ny kommuneplan 31.01.2019, og det skal i utgangspunktet mye til for å få 
dispensasjon fra en ny plan.  
 
Kommunen må sørge for at det ikke opprettes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av 
sin størrelse, form eller plassering, jf. plan- og bygningsloven § 26-1. Avgivende eiendom vil få 
en mindre tomt enn det som er tillatt etter kommuneplanen og overskride maksimalt tillatt 
utnyttelse med 6,2 prosentpoeng. Dere har vist til at det er andre mindre tomter i området. Disse 
eiendommene er opprettet på et tidligere tidspunkt med et annet plangrunnlag enn omsøkte 
eiendom. Det er kommuneplanen vedtatt 31.01.2019 som er gjeldende for omsøkte eiendom. 
Strøkets karakter vil bli endret dersom det bygges så mye tettere, og dette vil blant annet gå 
utover luft og lys mellom bebyggelsen i området og på den måten påvirke hensynet til naboer. 
Det er vist at ny eiendom vil få en smal veibane mot Eikliveien. Terrenget på ny eiendom skråner 
mot nordvest, og eiendommen vil få en bratt innkjøring/nedkjøring fra Eikliveien. Disse 
forholdene gjøre at vi anser omsøkte fradeling som uhensiktsmessig. 
 
Som nevnt i brev, datert 09.01.2019 i saksnr. 18/4239, er bygningene på eiendommen registrert 
med høy verneverdi i vårt kartgrunnlag, og har høy verdi for området. Det ligger ingen 
hensynssone på eiendommen i dag. Eiendommen er heller ikke en del av det området som er 
foreslått med hensynssone i byplanen, men ligger helt i grensa til planområdet. 
Naboeiendommen mot nordøst er en del av forslaget til byplanen, og er foreslått med 
hensynssone for bevaring. Vår vurdering er at en fradeling vil bryte med rytmen i området, og 
Areal- og byplanavdelingen stiller seg ikke positive til fradelingssøknaden. 
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I fjor behandlet vi en søknad om fradeling og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse etter 
tidligere kommuneplan i samme område, eiendom gnr/bnr 39/55, Harald Hardrådes gate 13. 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet denne saken i møte 28.06.2019, og det 
ble gitt avslag på søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse. Med bakgrunn i avslag 
på dispensasjonssøknaden ble også fradelingssøknaden avslått. Saken ble påklaget, og 
hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opprettholdt sitt avslagsvedtak ved møte 05.11.2019. 
Saken ble oversendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken for klagebehandling. Vi mottok 
18.03.2019 vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, hvor de stadfester kommunens vedtak. 
Klagen førte ikke frem. Se vedlagte vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt 
saksframleggene som ble fremlagt for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 
 
Det skal gode grunner til for å få innvilget en dispensasjon, og ut i fra innsendte dokumentasjon 
og forholdene vi nevner overfor, mener vi det på nåværende tidspunkt er vanskelig å finne gode 
grunner til å gi dispensasjoner i denne saken. Søknaden deres vil mest sannsynlig bli lagt fram 
til politisk behandling.  
 
Til orientering er gebyret for avslag 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr. 12 000,-. 
 
Vi ber om en tilbakemelding på hva dere ønsker å gjøre videre i saken. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Dersom dere likevel, på tross av våre negative signaler, ønsker å gå videre med saken, må dere 
sende inn dokumentasjon på følgende: 
 

1. Minste uteoppholdsareal må tegnes inn på avgivende eiendom, og det må vises til at 
kriteriene og kravene i kommuneplanen § 5.4 og § 6.1.5 er oppfylt. 
 

2. Eksisterende garasje på avgivende eiendom ser ut til at skal flyttes mer øst på avgivende 
eiendom. Dersom den blir liggende mindre enn 5 meter fra nabogrensa (ny 
eiendomsgrense), må det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 15 § 7 hvor det 
fremgår at «Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter». En 
dispensasjonssøknad skal inneholde hvilke bestemmelser du søker om dispensasjon fra. 
Den skal begrunnes. Begrunnelsen skal si noe om hvilke grunner som taler for at det bør 
gis dispensasjon i dette konkrete tilfellet. Personlige og økonomiske forhold vil normalt 
ikke vektlegges. Ingen har krav på å få dispensasjon. Selv om søknad om dispensasjon 
med begrunnelse sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli gitt. Se vedlagte 
skjema og veiledning for dispensasjonssøknad. 

 
Dispensasjonssøknaden må nabovarsles, og dersom dispensasjonen berører interesser 
til naboer eller gjenboere, skal begrunnelsen for søknaden om dispensasjon vedlegges, jf. 
byggesaksforskriften § 5-2 andre ledd. 
 

3. Fristen for nabovarsling går ut 25.04.2019. Ber om at dere sender en bekreftelse på at 
det ikke har kommet inn nabomerknader etter at denne fristen har gått ut. 
 

4. Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel» må sendes inn. 
 

5. Søknad om utvida avkjøringstillatelse da det blir utvidet bruk av eksisterende avkjørsel, jf. 
veglova § 40. 
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6. Det kan se ut til at avgivende og ny eiendom skal ha samme innkjøring og kjøre noe over 
hverandres eiendommer. Dersom dette er tilfellet, må det sendes inn dokumentasjon på 
at slik veirett vil bli sikret. 

 
 
Når saken er komplett, vil vi vurdere å sende søknaden til Buskerud Fylkeskommune 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? 
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. 
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Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Vedlegg: 

- Vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Viken 
- Saksframleggene som ble fremlagt for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
- Skjema og veiledning for dispensasjonssøknad 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

Holths bygg og eiendom AS       

Wahlstrøms gate 9 

 

3513 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1775-6 43054/19 GNR 39/44  26.09.2019 

 
Tilleggsdokumentasjon - Fradeling av ny boligtomt, Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

Viser til tilleggsdokumentasjon i saken mottatt 25.09.2019. 

 

Vi viser til vårt tidligere brev i saken, datert 25.04.2019. Se vedlegg. Vi kan ikke se at 

søknaden stiller seg annerledes i dag, og ut i fra innsendte dokumentasjon mener vi 

det på nåværende tidspunkt er vanskelig å finne gode grunner til å gi dispensjoner i 

denne saken. Dersom dere ønsker å opprettholde søknaden, vil vi legge den fram til 

politisk behandling, og vil mest sannsynlig anbefale rådmannen å innstille negativt. 

 

Til orientering er gebyret for avslag 75 % av normalt gebyr, likevel minst kr. 12 000,-. 

 

Vi ber om en tilbakemelding på hva dere ønsker å gjøre videre i saken. 

 

Tilleggsdokumentasjon: 

Dersom dere likevel, på tross av våre negative signaler, ønsker å gå videre med 

saken, må dere sende inn dokumentasjon på følgende: 

 

1. Det har kommet inn en nabomerknad i saken fra hjemmelshaver til Eikliveien 

3, Ranveig Fremgaard. Denne følger vedlagt. Vi ber om at dere forsøker å gå i 

dialog med nabo for å løse merknaden, eller eventuelt sender en redegjørelse 

for hva som er gjort for å imøtekomme disse og en kommentar, jf. plan- og 

bygningsloven § 21-2 fjerde ledd. 

 

2. Tegne inn uteoppholdsareal på avgivende eiendom, jf. kommuneplanen § 

6.1.8. 

 

Med hilsen 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

Ranveig Fremgaard, Eikliveien 3, 3511 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Oversendelse av nabomerknad - Fradeling av eiendom 

Meldingstekst.html 

Fradeling av eiendom 

Skjema og veiledning for dispensasjonssøknad 

Vedtak i klagesak - avslag fradeling av eiendom til boligformål 

Saksframlegg - Riving av garasje, fradeling og dispensasjon 

Riving av garasje - fradeling og dispensasjon 

 



Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen

Det søkes herved om dispensasjon fra §5 i reguleringsplan med planid 15 S - V Norderhov.

§ 5
Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 m.

Eksisterende garasje vil flyttes og etter fradeling vil garasjen stå 1 m fra ny nabogrense.

Vurdering om tiltaket setter planens hensyn vesentlig til side
Intensjonene med avstandsbestemmelsene er å ivareta en god utbygging hvor ny bebyggelse ikke er
til ulempe og skygger for nabo eiendommer , ikke strider m ot brannkrav og som ivaretar et godt
uteoppholdsareal .

Gjeldende reguleringsplan er av eldre dato (1947) og det er sjeldent vi ser slike avstandskrav til
garasjer i nyere reguleringsplaner. Garasjen v il ivareta hensyn som er listet over, da plasseringen ikke
vil være til ulempe for naboer, brannkrav og vil fortsatt kunne ivareta et godt uteoppholdsareal. Den vil
plasseres 1 m fra nabogrense, noe som er vanlig praksis i dag.

Det er skrevet en erklærin g som godkjenner at garasjen kan plasseres 1 m fra nabogrense. Se
vedlegg.

Vår vurdering er at hensynet bak bestemmelsen blir ivaretatt.

Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene
Eksisterende garasje er allerede en enkeltstående bygn ing som står nærmere enn 5 m fra
nabogrense. Ved flytting av garasje er vi avhengige av en dispensasjon fra
reguleringsbestemmelsene. Det ville være en stor ulempe å rive denne garasjen grunnet avstandskrav
i en reguleringsplan fra 1947. Dette gir ikke en miljømessig gevinst.

Vedlagt ligger et utklipp fra kommunens kartløsning hvor det kommer frem at kommunen i flere tilfeller
at tillatt bygging av både garasjer og boliger nærmere 5 m fra nabogrensen. Det er derfor også en
fordel at kommunen ivaretar sitt prinsipp om likebehand ling og gir dispensasjon fra avstandskrav i
reguleringsplan.



Vi kan ikke se at det er noen ulemper ved å gi en dispensasjon.

Hensikten bak reguleringsplanen blir ivaretatt og vi vurderer at fordelene er vesentlig større enn
ulempene ved å gi en dis pensasjon.

På bakgrunn av overstående begrunnelse håper vi at det kan bli innvilget en dispensasjon fra
reguleringsplanen.

Mvh
Hanne og Kenneth Bekkevold
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Fra: Rannveig Fremgaard [rannveig.fremgaard@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 06.05.2019 21:18:44 

Emne: Protest mot tiltak på gnr 39 og bruksnr 44 Eikliveien 5 

Vedlegg:  

Jeg har mottatt varsel om fra deling av tomt og bygging av hus hos vår nabo i Eikliveien 5. 

Det er tidligere sendt inn protest på denne delingen, så jeg vil vise til tidligere innsendte 

mailer. 

 

Det er synd at området blir rasert ved at det blir fjernet gammel bebyggelse og foretatt en 

fortetning av eiendommen. Dette er et område som har ensartet gammel  bebyggelse som er 

oppført på ca samme tid.  Denne delen av Eikliveien fremstår som en et unikt område som bør 

bevares for fremtiden uten noen drastiske inngrep. 

 

Ved en fortetning på naboens eiendom er det mye som tyder på at vi dessverre vil miste en 

god del kveldssol. Så dette tiltaket vil påfører oss ulemper. Jeg vil derfor gjøre det jeg kan for 

å prøve å få kommunen til å ikke godta tiltaket. 

 

Mvh 

Rannveig Fremgaard 
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Vedlegg B-1

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen
Det søkes herved om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel §§ 6.1.2 og 6.1.4 for
utnyttelsesgrad og tomtestørrelse på eiendom med ek sisterende bolig.

Vurdering om tiltaket setter planens hensyn vesentl ig til side
Intensjonene med kommuneplanen er å ivareta en helh etlig arealdisponering i hele
Ringerike kommune. Det er derfor satt en generell u tnyttelsesgrad på 25 % og en
tomtestørrelse på 700 m2. Bestemmelsene gjelder for hele Ringerike kommune, fra
boligeiendommer godt utenfor Hønefoss sentrum til b oligeiendommer i
sentrumskjernen.

Intensjonen med bestemmelsene om tomtestørrelse og utnyttelsesgrad er å ivareta en
god utbygging av eneboliger som ikke er til ulempe og skygger for nabohusene, ikke
strider med brannkrav og som ivaretar et godt uteop pholdsareal og parkeringsdekning.

Omsøkt eiendom ligger i sentrum av Hønefoss by. Eks isterende eiendom består av en
enebolig, en garasje og et stabbur som ligger på en stor, romslig og nokså flat tomt med
gode solforhold. Ved en fradeling er det ønskelig å flytte stabbur bort fra eiendom, samt
flytte garasje slik at det blir plass til en ny inn kjørsel. Dette åpner opp for en stor ny tomt
som er innenfor karvene satt i kommuneplanen. Eksis terende eiendom vil bli noe
mindre, men allikevel ivareta intensjonen bak beste mmelsene, da både et godt uteareal
allerede er etablert, parkeringsdekning er sikret, brannkrav er ivaretatt, samt naboer
ikke har noen ulemper, da huset allerede står der.



HOLTHS BYGG & EIENDOM AS • Wahlstrøms gate 9 , 3513 HØNEFOSS • Telefon: 40 64 60 40 •
post@holthbygg.no
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Som vist på illustrasjon nedenfor er det flere eien dommer i umiddelbar nærhet som
bryter både med dagens bestemmelser i kommuneplan o m tomtestørrelse og
utnyttelsesgrad.

*illustrasjonen viser kun et utvalg av eiendommer s om er under dagens tillate tomtestørrelse.

Illustrasjonen viser at omsøkt fradeling ikke bryte r med bebyggelsesstruktur i område,
men at fradeling av mindre eiendommer har vært en n ormal praksis i dette området. En
innvilgelse av dispensasjon skaper dermed ikke pres edens for eventuelle nye
fradelinger og bryter ikke med bebyggelsesstrukture n.

Hensynet bak bestemmelsene som det søkes om dispens asjon fra blir etter vårt skjønn
ikke prinsipielt tilsidesatt, da vi ivaretar hensik ten bak bestemmelsen. Eiendommen har
allerede et godt etablert uteareal, parkeringsdekni ng er sikret, brannkrav er ivaretatt,
samt naboer ikke har noen ulemper, da boligen har s tått der i flere år og det vil ikke bli
gjennomført noen endringer på selve bygningsmassen.
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Fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene
Ny omsøkt eiendom ligger sentrumsnært med allerede god infrastruktur som
skole/barnehage, nylig utbedret kryss med vei til e iendom, god dekning av kollektiv
transport, samt vann og avløpsrør som kan enkelt ti lknyttes ny enebolig.

Ringerike kommune står ovenfor en stor utvikling hv or det er forventet en
befolkningsvekst fra dagens 30 000 innbyggere til 4 0 000 i 2030. I kommuneplanens
samfunnsdel er det en visjon og hovedmål at kommune n skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Dette begrunnes blant an net i at vi skal være en attraktiv
bokommune, spesielt for unge og familier i etableri ngsfasen. I Ringerikes blad er det
nylig skrevet en artikkel hvor det kommer frem at h ele 60 % av Hønefoss sin befolkning
ønsker å bo i enebolig (tallene er hentet ut fra en undesøkelse gjort av Prognosesenteret
for Eiendomsmegler 1). Pr. i dag er det veldig få t omter til enebolig som er tilgjengelig (0
tomter i Hønefoss sentrum). Nye reguleringsplaner l egger hovedsakelig opp til
etablering av flermannsboliger.

Ønsket fradelt eiendom ligger sentralt i Hønefoss m ed nærhet til sentrum og ikke minst
den nye barneskolen på Hønefoss. Ved en innvilgelse av dispensasjon og fradeling vil
kommunen imøtekomme sine visjoner om fortetting, be folkningsvekst og tilrettelegging
for familier i etableringsfasen. Kommunen vil også imøtekomme befolkningens ønske
om å kunne etablere seg i en enebolig, fremfor en l eilighet. Det er derfor en stor
samfunnsnyttig fordel å gi dispensasjon fra kommune planen.

Vi kan ikke se at det er noen ulemper ved å gi en d ispensasjon.

Hensikten bak kommuneplanens bestemmelser blir ivar etatt og vi vurderer at fordelene
er vesentlig større enn ulempene ved å gi en dispen sasjon.

På bakgrunn av overstående begrunnelse håper vi at det kan bli innvilget en
dispensasjon fra kommuneplan og gitt en tillatelse til fradeling.

Med vennlig hilsen
Daglig Leder
v/ Ole Johan Holth
HOLTH BYGG & EIENDOM AS
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Oversendelse av nabomerknad - Fradeling av eiendom vedrørende Gnr/bnr 39/44 - 

Eikliveien 5 

 

Vi mottok 06.05.2019 nabomerknad fra Ranveig Fremgaard, hjemmelshaver til Eikliveien 3. Vi 
kan ikke se at dere har mottatt denne merknaden, og den følger derfor vedlagt her. 
 
Dersom dere ønsker å gå videre med søknaden, ber vi om at dere forsøker å gå i dialog med 
nabo for å løse merknaden, eller eventuelt sende en redegjørelse for hva som eventuelt er gjort 
for å imøtekomme disse og en kommentar, jf. plan- og bygningsloven § 21-2 fjerde ledd. 

 

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: 

- Nabomerknad fra Ranveig Fremgaard, mottatt 06.05.2019 

Kopi: 
Hanne Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 
Ranveig Fremgaard, Eikliveien 3, 3511 HØNEFOSS 
Kenneth Bekkevold, Eikliveien 5, 3511 HØNEFOSS 

 



       
       
E-postadresse: 
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 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: 

  18.03.2019  2019/18938 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  06.10.2018  18/1036 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Anja Lisland, 22003572 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - Harald Hardrådes gate 13 – gnr. 
39 bnr. 55 - avslag fradeling av eiendom til boligformål  

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 6.10.2018. Vi gjør oppmerksom på at saken er gitt nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

  
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Kilemoen Invest AS om tillatelse til riving av garasje og opprettelse av 
grunneiendom fra gnr. 39 bnr. 55 til boligformål. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
28.6.2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Kilemoen Invest As i brev datert 25.8.2018 og 27.9.2018.   
 
Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
5.11.2018.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 

1. Planforhold 

Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Det følger av pbl. § 26-1 første punktum at: 
 

«Opprettelse av ny grunneiendom [….], må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan.» 

 
Av pbl. § 1-6 annet ledd første punktum fremgår at: 
 

«Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, bare kan skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse.» 

 
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.1.2019. I det påklagede 
vedtak har kommunen vurdert tiltaket opp mot kommuneplanen som var gjeldende før denne 
kommuneplanen ble vedtatt. Eiendommen var også i den tidligere kommuneplanen avsatt til 
boligformål. Eiendommen er videre regulert av reguleringsplan nr. 15 «S-V Norderhov», vedtatt 
25.9.1947, og er også her avsatt til boligformål.  
 
Klager har anført at eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B». Det er 
vist til at eiendommen er beliggende på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er eldre og derfor ikke kan 
legges til grunn som gjeldende for eiendommen. Kommunen har bemerket at eiendommen 39/55 
ikke inngår i reguleringsplanen som klager har vist til, og at ovennevnte reguleringsplan er gjeldende 
for eiendommen. Vi slutter oss til kommunens kommentar på dette punkt. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen lagt til grunn at en opprettelse av omsøkt grunneiendom 
nødvendiggjør dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt % -BYA i tidligere kommuneplan, § 1.1.2.  
 
Det fremgår av første ledd annet punktum i § 1.1.2 at kravet gjelder som en «presisering for 
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 
reguleringsbestemmelser. Ovennevnte reguleringsplan, reguleringsplan nr. 15, er i bestemmelsen 
eksplisitt nevnt som en av de eldre reguleringsplanene som kravene gjelder for. Det fremgår av § 
1.1.2 nr. 2 at: 
 
 «Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA». 
 
I denne saken er det uten betydning for utfallet om Fylkesmannen legger den nye kommuneplanen 
for eiendommen 39/55 til grunn. I kommuneplanen vedtatt den 31.1.2019 er begrensningen på 
tillatt %-BYA på 25 % videreført, se § 6.1.4.  
 
Vi er enige med kommunen i deres syn om at en opprettelse av grunneiendommen nødvendiggjør 
dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad på 25 %, jf. pbl. § 26-1 første punktum og 1-6 annet ledd. Det 
fremgår av situasjonskartet at eiendommen som grunneiendommen søkes opprettes fra, gnr. 39 
bnr. 55, vil få en utnyttelsesgrad på 33 %, dersom eiendommen fradeles slik omsøkt.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at grunneiendommen som søkes opprettet fra gnr. 39 bnr. 55, ikke 
nødvendigvis fordrer dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt utnyttelse. I situasjonskartet har 
søkeren kun fremlagt et eksempel på et mulig bolighus på eiendommen, som vil medføre at %-BYA 
overskrides med 3 %. Det synes som at det kan bygges et bolighus på eiendommen som er mindre 
enn vist eksempel og som ikke nødvendiggjør dispensasjon.  
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I klagen er det anført at tiltaket ikke nødvendiggjør dispensasjon fra reguleringsplanen dersom en 
legger parkeringsarealet i underetasje på eksisterende bolig på eiendommen 39/55. Fylkesmannen 
bemerker at det er fradelingssøknaden som kommunen har avslått i vedtak datert 28.6.2018, som er 
til klagebehandling i denne saken. Forslag til endringer av denne byggesøknaden i klagen faller 
utenfor rammen av denne klagesaken. Klageinstansens kompetanse etter fvl. § 34 er begrenset til 
«saken». Vi kommenter derfor ikke klagers anførsler tilknyttet eventuelle endringer i 
fradelingssøknaden. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også lagt til grunn at tiltaket er betinget av dispensasjon fra 
reguleringsplan nr. 15 § 7.  Bestemmelsen fastslår at: «Ingen bygning må legges nærmere 
nabogrense enn 5 meter». Kommunen har vist til at eksisterende bolig på eiendommen 39/55 vil få 
en plassering på 4,6 meter fra nabogrensen til eiendommen som er søkt opprettet. Fylkesmannen 
slutter seg til dette.  
  
 

2. Dispensasjon  
 

Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder slik: 
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn som 
lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler for 
dispensasjon. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot 
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
fremgår det at:  
 

«[D]et [må] foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» 

 
Fra kommunens dispensasjonsvurdering siteres: 
 

«Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 
boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 
hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 
retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i 
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at det ved 
fortetting i eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og 
vektlegges. 
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Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 
matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Det er henholdsvis ca. 8 % og 3 
% mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 
varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 
og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 
karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og 
lys mellom bebyggelsen i området, og på den måten påvirke hensynet til naboer. 
 
Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av 
fradelingen og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av 
utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei.  
 
Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 
«vesentlig tilsidesatt».  
 
(..) 

 
Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil 
være å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. 
Det er her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca.8 % og ca. 3 % for 
eiendommene.  
 
Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 
eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 
eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 
gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 
for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 
uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne 
eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet 
kan bebygges noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet.  
 
I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 
enebolig skal ha et areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på 
900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 
vegetasjon og godt uteoppholdsareal.  
  
Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er 
«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter 
rådmannens vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering 
av området, hvor også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak.  

  
Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, 
og anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon.» 

 
Klager anfører at fordelene er klart større enn ulempene med henvisning til tiltaket sikrer hensynet 
til fortetting i sentrale områder og behovet for nye boligtomter på grunn av høyt prisnivå i markedet. 
Det anføres at det er avsatt nok plass til uteareal på tomtene og at hensynet til å sikre nok lys og luft 
mellom bebyggelsen på tomtene ivaretas. Det vises til at bebyggelse på eiendommen som søkes 
opprettet har tiknytningsmuligheter for vei, vann og avløp og en god beliggenhet med tanke på 
avstand til skole, sentrum m.v. 
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Fylkesmannen har merket seg klagers anførsler, men er i likhet med kommunen kommet til at 
vilkårene for å gi dispensasjon fra planens begrensning på tillatt utnyttelsesgrad ikke er oppfylt, jf. 
pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
For at det skal kunne gis dispensasjon må det kunne påvises relevante, klare og positive fordeler 
som er klart større enn ulempene ved dispensasjonen, se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2015/1370. Det fremgår av situasjonsplanen datert 12.4.2018 at omsøkte grunneiendom vil få en 
størrelse på 418,5 m2 og at eiendommen 39/55 vil få en størrelse på 423,4 m2, med omsøkt 
fradeling. Med eksisterende bebyggelse vil eiendommen 39/55 få en overskridelse av tillatt %-BYA på 
8 %. Det er vårt syn at en fradeling ikke nødvendigvis vil medføre at hensynet til å sikre nok lys og 
luft mellom bebyggelse blir vesentlig tilsidesatt, men en dispensasjon vil medføre en betydelig 
innskrenkning i uteoppholdsarealet på eiendommen 39/55. Dette utgjør en ulempe ved å gi 
dispensasjon. En dispensasjon vil også medføre at tomten får et forhold mellom det bebygde og 
ubebygde arealet på tomten som avviker fra planens intensjon. Dette utgjør også en ulempe ved å gi 
dispensasjon. Fordelene som klageren har vist til er hensynet til fortetting og behovet for flere 
boligtomter. Dette er generelle hensyn som ikke kan tillegges tungtveiende vekt i 
dispensasjonsvurderingen, se bl.a. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/1167. Utgangspunktet 
er at dispensasjon skal gis unntaksvis, idet plan- og bygningsloven bygger på et system om at areal 
skal forvaltes med konkrete planer og ikke enkeltvise dispensasjoner. En dispensasjon kan derfor 
ikke begrunnes i slike generelle hensyn eller hensyn som alle og enhver kan gjøre gjeldende. Vi 
slutter oss til kommunens syn at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
Vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er ikke oppfylt. Idet vilkårene § 19-2 fastsetter er 
kumulative, finner vi det ikke nødvendig å ta stilling til om hensynene bak planen blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også avslått søknaden om fradeling med henvisning til at 
tomten som søkes opprettet er uegnet for bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 annet punktum. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til om kommunen kan avslå søknaden med henvisning til dette 
grunnlaget. Vi er kommet til at tiltaket uansett må avslås idet tiltaket er betinget av dispensasjon, og 
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. Vi kommenterer da heller ikke anførslene knyttet til 
avslaget som er gitt etter dette hjemmelsgrunnlaget. 
 
Kommunen har ikke vurdert om det kan gis dispensasjon fra kravet til avstand fra nabogrense 
fastsatt i § 7 i nevnte reguleringsplan. Vi finner det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vilkårene 
for å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt, da tiltaket som nevnt uansett kan avslås 
med henvisning til at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt %-BYA ikke er 
oppfylt.  
 

3. Usaklig forskjellsbehandling  
 
I klagen er det anført at avslaget innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det opplyses at det i Harald 
Hardrådes gate nr. 18 er en tomt på 450 m2. Det vises til at eiendom i Harald Hardrådes gate nr. 4 
har en bebyggelse som overskrider 25 % BYA. Videre er det vist til tomt i Alf Westerns gate 10, hvor 
det oppføres en tomannsbolig på en tomt som har en størrelse på 450 m2. Det vises videre til 
Harald Hardrådes gate 15 A, gnr. 39/53, hvor det er gitt tillatelse til fradeling. 
  
I den offentlige forvaltning gjelder et prinsipp om at like saker skal behandles likt. Brudd på 
likhetsprinsippet kan føre til ugyldighet, se bl.a. Rt. 1974 s. 149 (Sauda-dommen). For at en anførsel 
om usaklig forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker 
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faktisk og rettslig sett. Det forhold at enkelte søkere, kanskje på et sviktende grunnlag har fått en 
gunstigere behandling enn en senere søker, er ikke nok til å konstatere usaklig forskjellsbehandling, 
se Rt. 1983 s. 1290. Det må foreligge brudd på en konsekvent og entydig praksis, se Rt. 2011 s. 111. I 
ombudsmannens sak 2017/1231 er det lagt til grunn at forbudet mot usaklig forskjellsbehandling 
ikke er relevant ved vurderingen av om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. Dette fordi at 
forbudet mot usaklig forskjellsbehandling ikke retter seg mot rettsanvendelsen, men er en 
begrensning i forvaltningens frie skjønn. Fra uttalelsen siteres: 
 

«Skal man angripe en avgjørelse som faller inn under rettsbruken, må man anføre at 
lovanvendelsen er feil. En påstand om usaklig forskjellsbehandling vil i den forbindelse ikke 
ha noen plass. Er det tale om et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut, 
vil det heller ikke være behov for å påberope saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk 
som selvstendig grunnlag for ugyldighet.» 

 
Kommunen har i klagesaksbehandlingen redegjort for at sakene som klageren har vist til ikke er 
rettslig og/eller faktisk sammenlignbare. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
konstatere at et avslag i denne saken innebærer et brudd på kommunens praksis i tilsvarende saker. 
Det er for øvrig ikke relevant i dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2 annet ledd om kommunen 
har behandlet en annen tilsvarende sak annerledes, fordi usaklig forskjellsbehandling ikke kan 
anføres som en feil ved kommunens konkrete anvendelse av vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem.  
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
KILEMOEN INVEST AS Postboks 1337 Flattum 3503 HØNEFOSS 
Halvor Moland Harald Hardrådes gate 15 

B 
3511 HØNEFOSS 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-22   Arkiv: GNR 39/55  

 

 

Klage på avslag på søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt – 
Gnr/bnr 39/55 – Harald Hardrådes gate 13 
 

Forslag til vedtak: 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 51/18. 

 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

  

 

Utskrift sendes til 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland og Åse Torill Torjul, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 28.06.2018 sak 51/18. Det ble 

her gitt avslag på søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt for gnr/bnr 39/55, 

Harald Hardrådes gate 13. Tiltakshaver har klaget på kommunens vedtak. Rådmannen 

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

endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om riving av garasje, fradeling og 

dispensasjon for ny boligtomt i Harald Hardrådes gate 13, gnr/bnr 39/55. Saken ble lagt fram 

for politisk behandling til møte i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018. 

Hovedutvalget avslo søknaden om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, da 



- 

hovedutvalget anså at hensynene bak kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2 ble vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Beskrivelse av saken 

For beskrivelse av saken viser rådmannen til saksframlegg med arkivsaksnummer 18/1036-5. 

Det foreligger en nabomerknad i saken fra Halvor Moland og Åse Torill Torjul, 

hjemmelshavere til gnr/bnr 39/175, Harald Hardrådes gate 15B. Nabo har også kommet med 

kommentar til klagen i saken. 

 

På situasjonsplan datert 12.04.2018 er ny matrikkelenhet opplyst å skulle bli 418,5 m² og 

avgivende eiendom 423,4 m². 

 

Klagen, mottatt 29.08.2018, er sendt inn av tiltakshaver Kilemoen Invest AS ved Geir 

Edvardsen. 

 

I klagen er flere forhold i saksframlegget påpekt. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området.  

 

I klagen vises det til at det vil bli tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom 

eiendommene, og at omsøkte tiltak vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven 

krever. Klager påpeker at det må være opp til eksisterende eier å avgjøre hva tomta skal 

benyttes til, og at det ikke er nødvendig å avsette areal til ytterligere bebyggelse ved senere 

anledning. Det er vist til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i 

underetasjen på boligen, og areal til parkering vil dermed ikke gå til fradrag på ny boenhet. 

Videre mener klager at det er mulig å oppføre bolig på ny boenhet med avstand på 5 meter til 

nabogrense. Klager skriver også at overvann og flom ikke vil bli problematisk på 

eiendommen. 

 

Klager viser til hensynet til likebehandling, og skriver at flere områder i Hønefoss har mindre 

tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til eiendommer i 

nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, gnr/bnr 39/60 og gnr/bnr 39/53, samt Alf 

Western gate nr. 10 hvor klager skriver at tomta er 450 m². 

 

Nabo, Halvor Moland og Åse Torill Torjul, som har kommet med nabomerknad til søknaden, 

har kommentert klagen. De opprettholder i hovedsak sine synspunkter som fremkommer av 

nabomerknaden. 

 

Det ble sendt inn ytterligere opplysninger til klagen 20.09.2018 fra klager. Klager opplyser 

her at de ønsker å legge parkeringsareal på både eksisterende og ny matrikkelenhet i 

underetasjen/kjeller på boligene, slik at det ikke lenger er behov for dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse. Det ble også sendt inn en ny situasjonsplan, datert 11.09.2018, 

som viser innkjøring til parkeringsarealene i kjeller på boligene. Videre viser klager til at 

reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli Område B», med utnyttelsesgrad 0,30, må kunne benyttes på 

eiendommen da områdene er sammenlignbare. 
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I brev, datert 25.09.2018, etterspurte kommunen ytterligere dokumentasjon for hvordan 

parkeringsareal i kjeller skulle løses for både eksisterende og ny bolig, samt presiserte 

gjeldende regler i reguleringsplanen og plan- og bygningsloven. 

 

Klager sendte svar på dette ved brev, datert 27.09.2018, hvor det vises til hvor innkjøring til 

parkeringsarealene vil bli, og begrunnelse til hvorfor klager mener dette er gjennomførbart på 

tomta. Det er i tillegg lagt ved en skisse som viser snitt av parkeringsarealene i underetasje på 

boligene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr 39/55 omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og 

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947. 

 

For denne reguleringsplanen skal de til enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 

gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen, da denne reguleringsplanen er av 

eldre dato, og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

Reguleringsplanen er taus om maksimal tillatt utnyttelse av tomtene. Det må derfor ses hen til 

bestemmelsene i kommuneplanen § 1.1.2, hvor det fremgår at boligtomter kan bebygges med 

utnyttelsesgrad på inntil 25 % BYA. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at eneboligtomter 

skal ha areal på minst 700 m², og at tomannsboliger skal ha areal på minst 900 m². 

 

Juridiske forhold  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på søknaden om fradeling og dispensasjon for ny 

boligtomt er et enkeltvedtak, og Kilemoen Invest AS ved Geir Edvardsen er tiltakshaver, og 

dermed part i saken. 

 

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

vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Det er fremmet midlertidig klage 

19.07.2018, med beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. 

 

Klageorganet er Fylkesmannen i Buskerud, og dersom Ringerike kommune opprettholder sitt 

avslag, sendes klagen til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken er behandlet politisk i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018 som sak 

51/18, arkivsaksnummer 18/1036-16. 

 

Økonomiske forhold 

Dersom et påklaget vedtak gjøres om til gunst for en part, er hovedregelen at han har rett på 

«dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket».  

 

Dersom vedtaket blir omgjort til gunst for Kilemoen Invest AS, kan det komme krav om at 

kommunen må dekke eventuelle kostnader Kilemoen Invest AS har hatt for å få omgjort 

vedtaket. 
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Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Det 

tas saksbehandlingsgebyr for vedtaket i sak 51/18, gebyrene kommer som inntekt til 

kommunen. Det tas ikke gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderte søknaden om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt å være av lokal 

karakter før behandling av saken. Det ble derfor ikke innhentet uttalelser. Rådmannen kan 

ikke se at dette har endret seg som følge av klagen, og ser ikke behov for å innhente uttalelser 

for behandling av klagesaken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ: 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

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

28.06.2018 omgjøres, jfr. forvaltningsloven § 33, andre ledd. 

 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse 

etter kommuneplanen § 1.1.2, og delegerer viderebehandling av søknaden om 

fradeling til rådmannen. 

 

3. Vedtaket kan påklages. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 1.1.2 

for oppretting av så små tomter som i dette tilfellet gjennom dispensasjon. Videre vil det i 

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

 

Rådmannens vurdering 

Klagefrist 

Fristen for å klage er etter forvaltningsloven § 29 «3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part». Det ble fremmet midlertidig klage 

19.07.2018, med beskjed om at en endelig klage ville komme innen 30.08.2018. Den 

midlertidige klagen oppfylte ikke vilkårene for klagens innhold, jfr. fvl. § 32. Ringerike 

kommune mottok endelig klage 29.08.2018. Klagen er i utgangspunktet fremmet for sent. 

 

Byggesaksavdelingen ga tiltakshaver tilbakemelding om at klagen kunne fremsettes innen 

30.08.2018. Ettersom byggesaksavdelingen har gitt slike signaler, kan klagen tas under 

behandling siden tiltakshaver «ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd 

med klage etterpå», jfr. fvl. § 31, første ledd, bokstav a. 

 

Klagen tas derfor til behandling. 



- 

 

Klagen 

Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken vesentlig nye opplysninger eller endrer sakens 

karakter på en slik måte at klagen bør tas til følge og vedtaket bør omgjøres. Rådmannen viser 

til vurderingen av om det skulle innvilges dispensasjon som ble gjort i saksframlegget til 

søknad om fradeling og dispensasjon til ny boligtomt. I tillegg vises det til punktet som 

omhandlet fradeling etter pbl. § 26-1. Saksframlegget er vedlegg til denne saken, og blir 

derfor ikke tatt med på nytt i dette saksframlegget. Nedenfor vil forhold tatt opp i klagen og 

tilleggsdokumentasjon til klagen bli nærmere kommentert. 

 

Klager har bedt om at hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kommer på befaring i 

forbindelse med klagesaken. Det er avklart med hovedutvalgsleder at det ikke er behov for 

slik befaring. 

 

Reguleringsplanen i området 

Klager har vist til at saken må behandles etter reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B» da 

omsøkte tomt ligger på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er av eldre dato og derfor ikke er 

gjeldende. Det er reguleringsplan nr. 15 som er gjeldende for omsøkte eiendom, og ikke 

reguleringsplan nr. 62-03. Reguleringsplan nr. 62-03 grenser til reguleringsplan nr. 15 på 

Eikli, og det er flere andre reguleringsplaner i nærheten. Vedlagt følger kartutsnitt som viser 

grensa mellom reguleringsplan nr. 15 og nr. 62-03. Søknaden må behandles etter gjeldende 

reguelringsplan på eiendommen, altså plan nr. 15. 

 

Behovet for dispensasjon 

Klager har sendt inn situasjonsplan som viser parkeringsareal i underetasjen på eksisterende 

bolig på eiendom gnr/bnr 39/55 og ny bolig på ny matrikkelenhet. I følge klager er det da ikke 

lenger nødvendig med dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse. Klager viser til at han vil 

legge parkering i underetasjen i bolig på ny matrikkelenhet, og har sendt inn situasjonsplan, 

datert 11.09.2018, som viser at utnyttelsesgrad på ny matrikkelenhet blir innenfor maksimalt 

tillatt utnyttelse på 25 %. Videre viser klager til at etablering av parkeringsplasser i kjeller på 

eksisterende bolig må komme i etterkant av et bindende vedtak hvor fradeling av tomt blir 

godkjent. Rådmannen vurderer at det foreligger behov for dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på fradelingstidspunktet for avgivende eiendom, da klager faktisk ikke holder seg 

innenfor utnyttelsesgraden på fradelingstidspunktet. Dersom søknaden blir behandlet med 

forutsetning om at parkeringsareal vil bli lagt i underetasjen på eksisterende bolig, vil det 

være krevende å følge opp i ettertid at tiltaket blir gjennomført. Tidligere innsendte 

situasjonsplan, datert 12.04.2018, må legges til grunn for dette, og utnyttelsesgrad er da 

oppgitt å være 33 % BYA. 

 

Rådmannen kan ikke se at behovet for dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse for 

avgivende eiendom i forbindelse med fradelingssøknaden har falt bort.  

 

Vilkår for dispensasjon – avgivende eiendom 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2, andre ledd. 

For det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene 

bak 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 
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gjør seg gjeldende med styrke (jf. ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242. Formuleringen «klart 

større» innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2, andre ledd er oppfylt, følger det av 

§ 19-2, første ledd at kommunen «kan» gi dispensasjon. Dette betyr at selv om vilkårene for å 

gi dispensasjon etter andre ledd er oppfylt, er det ikke slik at kommunen må innvilge 

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på 

utenforliggende hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal 

gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge 

dispensasjoner. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte reguleringsplaner, 

og dispensasjon bør bare gis i særlige tilfeller. 

 

Klager mener at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra utnyttelsesgrad er oppfylt. I klagen 

påpekes det at fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene med bakgrunn i at 

man vil få en sentral boenhet, og bidra til fortetting i området. Rådmannen viser til at dette var 

kjent også i den opprinnelige saken, sak 51/18, hvor det ble konkludert med at vilkårene for å 

innvilge dispensasjon ikke var oppfylt. Kommunen har derfor ikke hjemmel til å innvilge 

dispensasjon. Klagen bør ikke tas til følge, og avslaget opprettholdes. 

 

Fradeling 

Det vises til vurderingen av fradeling i saksframlegget til søknad om fradeling og 

dispensasjon til ny boligtomt. Rådmannen vurderer det slik at vilkårene for fradeling ikke vil 

være oppfylt. Det må ikke gjennomføres fradeling av eiendom slik at det «dannes tomter som 

er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering», jf. pbl. § 26-1. 

Kommunen skal ha en oppfatning om framtidig husplassering på tomta og størrelsen på 

framtidig bebyggelse, og det må foretas en konkret vurdering av om tomta er egnet, jf. Ot.prp. 

nr. 45 (2007-2008) s. 338. 

 

På situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist at eksisterende bolig på avgivende eiendom 

vil bli liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Det er da nødvendig å søke dispensasjon fra 

bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter».  Det er ikke søkt om dispensasjon fra denne bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden. Rådmannen finner likevel å kunne legge klagesaken 

fram til behandling. 

 

I tillegg vurderer rådmannen at tomtene vil bli uegnet på grunn av sin størrelse, form og 

plassering. Ny matrikkelenhet vil bli liggende med boligtomter rundt seg på alle kanter, og for 

å komme seg inn og ut på eiendommen, må man ta seg over avgivende matrikkelenhet. Det 

vil kunne oppleves som trangt, og ikke ta hensyn til behovet for luft, lys og uteareal for 

verken eiendommen eller omkringliggende tomter. Tomtene blir også av liten størrelse på ca. 

420 m² hver, og mye av arealet på begge eiendommene vil gå med til trafikkareal. 

 

Klager viser til at forslagene til ny kommuneplan om at eneboligtomter skal ha areal på minst 

700 m² ikke er vedtatt enda, og at bestemmelsene ikke kan være ment for sentrumsnære 

områder. Forslagene er enda ikke vedtatt, men det gir signaler på hvilke tanker kommunen har 

om størrelse på tomter i framtiden og det vil være naturlig å se på det som et moment i 

vurderingen. 
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Etter rådmannens vurdering vil tomta være uegnet uavhengig av om det kreves dispensasjon 

fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad, jf. pbl. § 26-1. 

 

Tomta 

Det er i klagen vist til at tiden med store tomter i utkanten av byene er forbi, og at hensynene 

til hager med plass til potetåker ikke lenger er aktuelle. Videre påpeker klager at det vil bli 

tilstrekkelig med uteareal på eiendommen og luft mellom eiendommene, og at omsøkte tiltak 

vil ha dette i større grad enn det plan- og bygningsloven krever. Etter rådmannens vurdering 

er det flere grunner til å beholde en viss størrelse på tomtene. Rådmannen viser til 

saksframlegget til sak 51/18 hvor hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt 

utnyttelse ble drøftet. Det ble her nevnt at rådmannen vurderer at hensynene er å sikre luft og 

lys mellom bebyggelse i området, og å hindre at tomter blir bygd ned. I tillegg skal 

bestemmelsen ivareta hensynet til naboene, og bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke 

blir for dominerende. Rådmannen vurderte da at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for 

boligtomter vil bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Klager viser til at parkering for den nye boenheten vil kunne bli etablert i underetasjen på 

boligen, og at arealet dermed ikke vil gå til fradrag på ny matrikkelenhet. Kommunen har 

mottatt nytt kartgrunnlag vedrørende dette, datert 11.09.2018. Fradeling vil uansett medføre at 

eksisterende eiendom vil få en utnyttelsesgrad på 33 % BYA på fradelingstidspunktet, da ny 

garasjeløsning i kjeller på avgivende tomt ikke er etablert. Rådmannen kan ikke se at endret 

parkering på ny matrikkelenhet vil medføre at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra 

utnyttelsesgrad er oppfylt. 

 

Videre viser klager til at det er mulig å plassere bolig på tomta med en avstand til nabogrense 

på 5 meter, men at plan- og bygningsloven i lang tid har benyttet 4 meter avstand til 

nabogrense. På nyeste innsendte situasjonsplan, datert 11.09.2018, er det vist 5 meter avstand 

fra ny bolig på ny matrikkelenhet og til nabogrensene. Fra eksisterende bolig på avgivende 

eiendom er det vist en avstand på 4,6 meter. Det vil da i forbindelse med fradelingssaken være 

nødvendig med dispensasjon fra avstand til nabogrense. Til tross for at plan- og 

bygningsloven har 4 meter avstand til nabogrense som utgangspunkt, er det reguleringsplan 

som er gjeldende for eiendommen. Reguleringsplanen angir 5 meter avstand til nabogrense, 

og det er da denne bestemmelsen man må forholde seg til. 

 

Nabomerknad 

Klager viser til at nabomerknad ikke ble mottatt før saksbehandler kontaktet Halvor Moland. 

Saksbehandler har opplyst at Halvor Moland kontaktet byggesaksavdelingen da han ikke 

hadde mottatt nabovarsel i saken. Etter en gjennomgang av nabovarslingen som hadde blitt 

gjennomført, ble det oppdaget at Halvor Moland ikke hadde blitt nabovarslet. Ansvarlig søker 

fikk da beskjed ved e-post, datert 06.06.2018, at det måtte gjennomføres ytterligere 

nabovarsling. 

 

Åse Torill Torjul er også hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 og 39/53. Hun mottok nabovarsel 

i saken i februar. Det stilles krav til at samtlige hjemmelshavere for en eiendom skal varsles, 

og det anses derfor ikke tilstrekkelig å kun varsle en hjemmelshaver til en eiendom med flere 

hjemmelshavere. 

 

I klagen er det vist til at nabomerknaden er innkommet for sent, da Åse Torill Torjul også har 

signert merknaden. Rådmannen anser det ikke nødvendig å ta stilling til om merknaden fra 

Åse Torill Torjul har innkommet i rett tid, da nabomerknaden for Halvor Moland sin del anses 
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å være innkommet innen 2-ukersfristen. At de begge har signert merknaden sammen, endrer 

ikke disse forholdene. 

 

Likebehandling 

Videre viser klager til hensynet til likebehandling. Det vises til at flere områder i Hønefoss 

har mindre tomter enn omsøkte, blant annet ned mot Schjongslunden. I tillegg vises det til 

eiendommer i nærområdet hvor utnyttelsesgraden er oversteget, Harald Hardrådes gate 4, 

Harald Hardrådes gate 15A, samt Alf Western gate nr. 10 hvor tomta er 450 m². 

 

Klager har vist til at Harald Hardrådes gate 18 har et areal på 450 m². Rådmannen kan ikke 

finne denne adressen i kartet, og det er da vanskelig å kommentere denne saken. Som en 

generell vurdering kan det sies at flere av eiendommene i området har en annen 

reguleringsplan enn omsøkte tiltak, og det er da andre bestemmelser som gjelder for disse 

eiendommene. 

 

For Harald Hardrådes gate 4 er det reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», vedtatt 

21.01.1971, som er gjeldende. Av denne reguleringsplanen fremgår det at maksimalt tillatt 

utnyttelse for boligområde er 0,30. Det er en annen reguleringsplan og utnyttelsesgrad som er 

gjeldende enn for omsøkte tiltak. Det fremgår heller ikke særlige avstandskrav til nabogrense 

av denne planen. 

 

Harald Hardrådes gate 15A ligger i et område hvor reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på 

Benterud», vedtatt 04.05.2006, er gjeldende. Fradeling og bygging av tomta ble gjort før 

denne reguleringsplanen var gjeldende. Tomta er større enn omsøkte eiendom, ca. 553 m², og 

fradeling ble godkjent ved vedtak datert 09.06.1982. Klager har kommentert at eiendom 

gnr/bnr 39/53 har tomtegrense som går gjennom garasje som er sammenbygget med bolig på 

eiendom gnr/bnr 39/175. Denne garasjen ble godkjent oppført ved vedtak datert 08.07.1996. 

 

I Alf Western gate nr. 10 er det ved vedtak datert 06.03.2018 i delegasjonssak 77/18 tillatt 

fradelt en tomt på ca. 596 m². I kartet er det opplyst at eiendommen i Alf Western gate nr. 10 

er 466 m². Dette er blitt slik i forbindelse med oppmålingsforretningen. Det ble også innvilget 

dispensasjon fra avstand til nabogrense på 5 meter, med bakgrunn i at oppføring av bolig på 

ny matrikkelenhet ble liggende 8 meter fra eksisterende bolig. Tomtestørrelsen som ble tillatt 

her er større enn omsøkte tiltak, og det var andre spesielle forhold ved saken som gjorde at 

den ble innvilget. Fradelte eiendom i Alf Western gate nr. 10 har vei på to av fire sider, og det 

er i tillegg ingen bebyggelse på disse to sidene som grenser mot vei. Omsøkte tiltak ligger 

omringet av andre boligtomter, og må kjøre over avgivende eiendom for å komme til Harald 

Hardrådes vei.  

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem nye momenter i klagesaken som tilsier at 

klagen bør tas til følge. Om det skal gis dispensasjon eller ikke beror på en konkret 

helhetsvurdering i hvert enkelt tilfelle, og det vil være individuelle forhold i hver sak som 

påvirker utfallet. Rådmannen vurderer at en eventuell tillatelse bør skje gjennom 

reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og eiendommene, før en 

eventuell fradeling gjennomføres. 

 

Rådmannen viser til at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 

å hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
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hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 

retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i hvert 

tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at ved fortetting i 

eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.  

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 %, jf. 

situasjonskart datert 12.04.2018. Dette er ca. 8 prosentpoeng mer enn hva som er tillatt etter 

bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området varierer noe i størrelse, men ved en 

eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 og ny matrikkelenhet bli unormalt 

små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets karakter vil bli endret ved at det 

bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og lys mellom bebyggelsen i området, 

og på denne måten påvirke hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på eksisterende eiendom vil allerede ved gjennomføring av 

fradelingen og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av 

utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal, adkomstvei og innkjøring 

til parkeringskjeller. 

 

Rådmannen mener dermed at hensynene bak bestemmelsen i kommuneplanen § 1.1.2 blir 

vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Videre kan ikke rådmannen se at fordelene ved å gi dispensasjon er vesentlig større enn 

ulempene etter en samlet vurdering. I klagen er det påpekt at fordelene med dispensasjonen 

vil være å få en sentral boenhet og fortetting. Rådmannen viser til sin vurdering i 

saksframlegget til behandling av fradeling og dispensasjon i sak 51/18, hvor disse fordelene 

som klager påpeker ble vurdert. 

 

Tiltaket vil medføre en økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, og en eventuell 

dispensasjon vil medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom eiendommene. 

Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området gjennom en 

fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei for begge 

eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 

uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til innkjøring til parkeringskjeller på 

denne eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i 

utgangspunktet kan bebygges med noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er 

overskredet. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 

enebolig skal ha areal på minst 700 m², og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på minst 

900 m². Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon er ikke oppfylt, jfr. pbl. § 19-2.  

 

I tillegg vurderer rådmannen at vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, da tomtene blir uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form og plassering, jf. pbl. § 26-1. 

Fradelingssøknaden er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse og for 

plassering nærmere nabogrense enn 5 meter, jf. kommuneplan § 1.1.2 og reguleringsplan nr. 

15 § 7. Uavhengig av disse dispensasjonene, vil fradeling medføre at det opprettes små 
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tomter. Ny matrikkelenhet vil bli liggende midt inni et område med boligtomter rundt seg, og 

ikke grense vei. Innkjøring til ny matrikkelenhet vil bli over avgivende eiendom.   

 

Rådmannen anbefaler at klagen ikke tas til følge, men oversendes Fylkesmannen i Buskerud 

for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart over reguleringsplaner i området 

2. 18/1036-29 – Ytterligere opplysninger fra tiltakshaver, mottatt 03.10.2018. 

3. 18/1036-27 – Forespørsel om opplysninger angående parkeringskjeller, datert 

25.09.2018. 

4. 18/1036-25 – Ytterligere opplysninger til klage fra tiltakshaver, mottatt 20.09.2018. 

5. 18/1036-24 – Kommentar 17.09.2018 fra Halvor Moland og Åse Torill Torjul til 

klagen. 

6. 18/1036-23 – E-post 17.09.2018 fra kommunen til naboer med info om klage og for 

eventuell kommentar. 

7. 18/1036-20 – Klage, datert 25.08.2018 – riving av garasje - fradeling og dispensasjon. 

8. 18/1036-18 – Søknad, mottatt 19.07.2018, om forlenget svarfrist til 30.08.2018. 

9. 18/1036-17 – Melding, datert 03.07.2018, om politisk vedtak - Riving av garasje - 

fradeling og dispensasjon. 

a. Saksprotokoll - Riving av garasje - fradeling og dispensasjon. 

b. Saksframlegg, Riving av garasje - fradeling og dispensasjon 

c. Oversiktskart 

d. Svar på nabomerknad 

e. Nabomerknad 

f. E-post med informasjon om nabovarsling til nabo 

g. Forespørsel om ytterligere nabovarsling til søker 

h. Videre saksgang - fradeling av boligtomt 

i. Svar fra søker om at saken ønskes lagt fram til politisk behandling 

j. A10-05 Situasjonsplan fradeling alternativ 2 

k. Foreløpig svar på "Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon" 

l. Søknad om riving av garasje, fradeling og dispensasjon 

m. Søknad 

n. Kvittering for nabovarsel 

o. Situasjonsplan 

p. Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

q. Kvittering for nabovarsel 2 

r. Opplysninger gitt i nabovarsel 

s. Flomkart 

10. 18/1036-15 – E-post sendt fra søker 19.06.2018 med manglende nabovarsling. 

a. Kvittering for nabovarsel Moland signert 

b. Kvittering Posten nabovarsel Moland 

c. Opplysninger gitt i nabovarsel signert 

d. A10-01 Situasjonsplan fradeling 

11. 18/1036-14 – E-post, sendt 20.06.2018, med informasjon om politisk behandling til 

nabo 

12. 18/1036-13 – E-post, sendt 19.06.2018, med informasjon om politisk behandling og 

forespørsel om opplysninger gitt i nabovarsel 

13. 18/1036-9 – E-post, sendt 06.06.2018, med informasjon til nabo om hvor merknad 

sendes 
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14. 18/1036-6 – Dokumentasjon på nabovarsling, Kvittering Posten rekommandert 

sending 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-5   Arkiv: GNR 39/55  

 

 

Søknad om fradeling og dispensasjon for ny boligtomt, gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak kommuneplanen § 

1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn 

ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

1. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Utskrift sendes til 

Helgerud Byggtegning AS, Helgerudkroken 16, 3404 LIER 

Kilemoen Invest AS, Postboks 1337 Flattum, 3503 HØNEFOSS 

Halvor Moland, Harald Hardrådes gate 15 B, 3511 HØNEFOSS 

 

 

Sammendrag 

Tiltakshaver har søkt om riving av garasje, fradeling av boligtomt og dispensasjon fra 

maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA for avgivende eiendom gnr/bnr 39/55. Det følger av 

kommuneplan § 1.1.2 at maksimalt tillatt utnyttelse på en boligtomt er 25% BYA (bebygd 

areal). Tiltaket medfører en høyere utnyttelse enn dette, og fradeling krever derfor 

dispensasjon. 

 

Ved en eventuell innvilget dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er det, slik antydet 

bebyggelse er skissert på situasjonskart datert 12.04.2018, nødvendig med dispensasjon fra 

avstandskrav til nabogrense på 5 meter, jfr. reguleringsplan nr. 15 § 7. Det er ikke søkt om 

dispensasjon fra dette. 
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Beskrivelse av saken 

Ringerike kommune mottok 14.03.2018 søknad om å rive garasje, fradele ny boligtomt og 

dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 1.1.2. Tiltakshaver opplyste i 

søknaden at ved fradeling vil avgivende tomt få en utnyttelse på 35 % BYA, og den nye 

matrikkelenheten vil kunne ha en utnyttelse på 25 % BYA. Det fremgikk av situasjonskartet, 

datert 14.03.2018, at det skulle opprettes ny adkomst for den nye matrikkelenheten sør på 

avgivende eiendom. Avgivende eiendom skulle beholde eksisterende adkomst, men utvide 

denne noe. 

 

Kommunen ga et foreløpig svar i saken ved brev, datert 27.03.2018. I det foreløpige svaret 

uttrykte kommunen at det omsøkte tiltaket ville medføre en høy utnyttelse av avgivende 

eiendom. Tomtearealet på eiendom gnr/bnr 39/55 er i dag ca. 842 m2. Ved eventuell fradeling 

av eiendom fra gnr/bnr 39/55, vil ny matrikkelenhet få et tomteareal på ca. 445 m2, og 

avgivende eiendom vil få et tomteareal på ca. 397 m2. Størrelsen på ny matrikkelenhet vil 

også kunne medføre en trafikk- og parkeringsløsning som ikke er ønskelig. I tillegg påpekte 

kommunen at det fremgår av reguleringsplan nr. 15 § 7 at «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter». Avstandskravet på 5 meter er gjeldende for både eksisterende og ny 

matrikkelenhet. Tiltakshaver ble opplyst om at det ligger an til at det ved revisjon av 

kommuneplanen vil bli satt en minstegrense på 700 m2 for eneboligtomter. Ringerike 

kommune anbefalte tiltakshaver å ta kontakt med planavdelingen for å foreta en regulering av 

området. Det ble også opplyst om den videre saksgangen dersom tiltakshaver fortsatt ønsket å 

få saken behandlet. 

 

Tilbakemelding på dette ble gitt av Helgerud Byggtegning AS, på vegne av tiltakshaver, ved 

e-post, datert 13.04.2018. Tiltakshaver ønsket å få saken politisk behandlet, og hadde korrigert 

tiltaket, med nytt situasjonskart datert 12.04.2018, noe etter kommunens bemerkninger i det 

foreløpige svaret. Helgerud Byggtegning AS har opplyst at utnyttelse for ny matrikkelenhet vil 

kunne bli ca. 28 % og avgivende eiendom vil bli ca. 33 %. Utearealet er revidert, slik at alt 

trafikk- og parkeringsareal blir lagt på samme side av eiendommene (nordøst) og at 

eksisterende adkomst vil bli benyttet, men utvidet noe.  

 

Etter dette ga Ringerike kommune en tilbakemelding om videre saksgang i saken ved brev 

datert 24.04.2018. Det ble i brevet påpekt at selv om det er fremlagt nytt situasjonskart, endres 

ikke det totale arealet som skal deles, og at kommunen ligger an til å anbefale rådmannen å ha 

negativ innstilling til dispensasjon og fradeling.  

 

Det er nødvendig med dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom 

«Ingen bygning må legges nærmere nabogrense enn 5 meter.» Situasjonskart fremlagt 

12.04.2018 viser eksempel på hvordan bolig kan plasseres på ny matrikkelenhet, og boligen er 

lagt 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Eksisterende bolig på avgivende eiendom blir 

liggende 4,6 meter fra ny grense. Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i 

forbindelse med fradelingssøknaden, verken for eksisterende eller ny bebyggelse. 

 

I følge flomsonekartet til kommunen, ligger deler av arealet som ønskes fradelt i et flomutsatt 

område (500-årsflom), jfr. vedlegg nr. 10. 

 

Den 25.05.2018 ga kommunen søker tilbakemelding om at nabovarsling ikke var gjennomført 

korrekt. Søker ble da bedt om å varsle nabo, den ene hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 Harald 
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Hardrådes gate 15 B, som ikke hadde blitt varslet. Informasjon om dette ble også sendt nabo 

som ikke var varslet.  

 

Det kom inn nabomerknad i saken den 06.06.2018 fra hjemmelshaver til gnr/bnr 39/175 

Harald Hardrådes gate 15 B. Nabomerknaden viser til at størrelsen på tomtene ved fradeling 

blir mindre enn nærliggende tomter, og at det fremgår av reguleringsplan at man ikke kan 

oppføre bygg nærmere enn 5 meter fra nabogrense. Videre påpeker nabo at det er foretatt 

større endringer i området, oppføring av ny barneskole og vei, som har berørt deres eiendom 

ved at grenser for vei og parkering ligger helt inntil deres eiendomsgrense, og at en 

dispensasjon i omsøkte sak vil medføre et stort inngrep i deres tomt på ytterligere sider av 

eiendommen. Nabo mener også at omsøkte eiendom er for liten i størrelse til å få fradelt, og at 

en dispensasjon for dette vil være uheldig med tanke på presedens i fremtidige 

fradelingssaker. I tillegg mener nabo at eiendommen er for liten dersom man skal følge 

kommunens regel om innkjøringsvei til den fradelte eiendommen, og anbefaler at søknaden 

ikke innvilges. 

 

Kommunen mottok svar på nabomerknaden fra søker den 12.06.2018. Søker påpeker at det er 

andre eksisterende boligeiendommer i nærområdet med areal i samme størrelse som omsøkte 

tiltak, og viser til gnr/bnr 39/182, 39/183, 39/200 og 39/165. Videre sier søkeren at det er 

mulig å plassere bolighus innenfor 5 meter fra grense, men at bestemmelsen tilhører en eldre 

reguleringsplan og at teknisk forskrift i dag tilsier en avstand fra nabogrense på 4 meter, noe 

de også mener er fornuftig i tettbebygde områder. Søker viser til at kommunen ønsker 

fortetting i eksisterende boligområder, og at eiendommen ligger gunstig til i forhold til 

offentlig transport, vei og skole. Eiendommen er tilnærmet flat, og en oppdeling vil ikke 

medføre større terrenginngrep eller oppfylling i følge søker. 

 

Saken legges med dette frem til politisk behandling. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendom gnr/bnr 39/55 omfattes av reguleringsplan nr. 15 «Norderhov byggebeltes sørlige og 

vestlige deler», vedtatt 25.09.1947.  

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser gjelde 

foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Denne reguleringsplanen er av eldre dato, 

og bestemmelsene anses å være mangelfulle/upresise. 

 

Reguleringsplanen er taus om maksimalt tillatt utnyttelse av tomtene. Det må derfor ses hen til 

bestemmelsene i kommuneplanen § 1.1.2, hvor det fremgår at boligtomter kan bebygges med 

en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at eneboligtomter 

skal ha areal på minst 700 m2, og at tomannsboliger skal ha areal på minst 900 m2.  

 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % for boligtomter i 

kommuneplanen § 1.1.2 for å kunne fradele deler av eiendom gnr/bnr 39/55. 
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Hjemmel for dispensasjonsvedtaket og vurderingskriterene for dispensasjonsvedtaket fremgår 

av plan- og bygningsloven § 19-2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. 

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». 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært noe korrespondanse mellom tiltakshaver og Ringerike kommune ved 

byggesaksavdelingen i forbindelse med saken. Det foreligger imildertid ingen tidligere 

behandlinger eller vedtak i saken. 

 

 

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, jfr. forvaltningsloven § 

36, første ledd.  

 

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

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

kommunen. 
 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser fra Fylkesmannen i 

Buskerud ettersom innstillingen for Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er avslag.  

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positive, bør det innhentes uttalelse 

fra Fylkesmannen i Buskerud. Dette fordi det blir et prinsipielt vedtak, siden det her er snakk 

om å etablere så små eiendomsstørrelser som det ikke er praksis for å godkjenne som 

dispensasjonssøknad i Ringerike kommune. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv, kan følgende forslag vedtas: 

 

Alternativ 2 

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

kommuneplanen § 1.1.2 og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. Hovedutvalget stiller 
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seg så langt positiv til dispensasjonssøknaden og ber rådmannen innhente uttalelser fra 

Fylkesmannen i Buskerud, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Videre behandling av saken, inkludert angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, 

delegeres til rådmannen forutsatt at Fylkesmannen i Buskerud ikke går i mot saken. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, ved å velge alternativ 2, så langt stiller 

seg positiv til dispensasjonssøknaden, vil rådmannen anbefale at det innhentes en redegjørelse 

for flomsituasjonen og gjennomført nabovarsling ved at vedleggene til nabovarsling blir lagt 

fram, samt at det må søkes om dispensasjon for plassering mindre enn 5 m fra nabogrensa. I 

tillegg anbefaler rådmannen at det innhentes en redegjørelse for hvordan overvann skal løses 

på tomtene. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan berøre spørsmål av prinsipiell betydning. Saken vil danne 

grunnlag for fremtidig tolkning av om det kan gis dispensasjon fra kommuneplanen § 1.1.2 for 

oppretting av så små tomter som i dette tilfellet gjennom dispensasjon. Videre vil det i 

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

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon: 

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 1.1.2. For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. § 

19-2. 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». 

 

Tiltakshaver har et ønske om å fradele en tomt for å bygge bolig på ny matrikkelenhet. 

Dispensasjonssøknaden er begrunnet med at kommuneplanens bestemmelser gir rom for 

vurdering av utnyttelse ut fra strøkets karakter, og at tilsvarende eiendommer i området er delt 

opp. Videre at eiendommen ligger sentrumsnært, og at det dermed kan være riktig å tillate en 

høyere utnyttelse. Nærhet til skole, sentrum, veinett og kollektivtrafikk er også fremhevet i 

begrunnelsen. Fradelt eiendom vil ligge sentralt, men skjermet fra støy. Tiltakshaver 

begrunner at det vil bli godt med uteoppholdsareal på begge eiendommene, da terrenget er 

forholdsvis flatt og lett å utnytte, og at utearealet i hovedsak vender vekk fra vei. 

 

 

Vilkår 1 – Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli «vesentlig tilsidesatt». 

 

Hensynene bak formålsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 1-1 er å fremme en 

bærekraftig utvikling, sikre forsvarlig byggetiltak, og å sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene skal 

også vektlegges.  
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Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig berørt av 

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

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 

boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 

å hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 

hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 

retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i hvert 

tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at ved fortetting i 

eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og vektlegges.  

 

Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 

matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Dette er henholdsvis ca. 8 % og 

3 % mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 

varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 

og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 

karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og lys 

mellom bebyggelsen i området, og på denne måten påvirke hensynet til naboer. 

 

Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av fradelingen 

og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av utearealene 

på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 

«vesentlig tilsidesatt». 

 

 

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

samlet vurdering». 

 

Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter, jfr. Ot.prp. nr.56 

(1984-85) s.101. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være tungtveiende i 

dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s.101 og Sivilombudsmannens 

årsmelding 1994 s.270 (Somb-1994-74). 

 

Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil være 

å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. Det er 

her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca. 8 % og ca. 3 % for 

eiendommene. 

 

Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 

eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 

eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 

gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 

for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 

uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne 
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eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet kan 

bebygges med noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet. 

 

I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 

enebolig skal ha areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på minst 

900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 

vegetasjon og godt uteoppholdsareal. 

 

Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er 

«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter 

rådmannens vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering av 

området, hvor også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak. 

 

Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, og 

anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon. 

 

 

Likhetsprinsippet: 

Kommunen, ved byggesaksavdelingen, har i 2017 gitt negative signaler til eiendom gnr/bnr 

39/56 ved spørsmål om fradeling av eiendom. Eiendommen ligger på motsatt side av Harald 

Hardrådes gate i forhold til omsøkte tiltak. Kommunens tilbakemelding var blant annet 

begrunnet i små tomtestørrelser. Rådmannen mener at dette er et moment som tilsier at man 

bør være forsiktig med å behandle avvik som dispensasjon, og at det er bedre å endre 

reguleringsplaner. 

 

Helgerud Byggtegning AS har i sin e-post til kommunen, datert 13.04.2018, påpekt at det 

bygges på mindre eiendommer i Hønefoss med tanke på fortetting av sentrumsnære områder, 

som for eksempel Ullerålsgata 9A-C. Rådmannen viser til at det i nevnte sak foreligger en 

nyere reguleringsplan nr. 368 «Ullerålsgate 9» (vedtatt av kommunestyret 25.04.2013) hvor 

maksimalt tillatt utnyttelse er angitt i BRA (bruksareal) på plankartet, jfr. reguleringsplan nr. 

368 §2.1, tredje punkt. I denne saken gjaldt dermed andre regler enn det som fremgår av 

kommuneplanen angående utnyttelse, og reglene bygde på en formell, grundig 

reguleringsprosess i moderne tid. Likhetsprinsippet tilsier dermed at avvik fra 

kommuneplanens bestemmelse om maksimalt tillatt utnyttelse, bør foretas gjennom en 

reguleringsendring, og ikke ved en dispensasjonssøknad. 

 

 

Fradeling: 

Rådmannen vurderer det slik at selv om Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning skulle 

være positiv til dispensasjonssøknaden fra maksmialt tillatt utnyttelse i kommuneplanen § 

1.1.2, vil vilkårene for fradeling likevel ikke være oppfylt. 

 

Opprettelse eller endring av eiendom må ikke gjøres slik at det «dannes tomter som er uegnet 

til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering» etter reglene i plan- og 

bygningsloven, jfr. pbl. § 26-1.  

 

Det må her foretas en konkret vurdering av om de eiendommene som opprettes eller endres, er 

egnet til bebyggelse på grunn av størrelse eller form, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 338. 

Ved vurdering av fradelingssøknaden, skal kommunen ha en oppfatning om framtidig 
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husplassering på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse, jfr. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) 

s. 338. 

 

Det er lagt frem et situasjonskart, datert 12.04.2018, hvor det er tegnet inn eiendomsgrense 

mellom avgivende eiendom og ny matrikkelenhet, og et eksempel på bebyggelse på ny 

matrikkelenhet. For avgivende eiendom (gnr/bnr 39/55) vil eksisterende bebyggelse bli 

liggende 4,6 meter fra ny eiendomsgrense. Inntegnet eksempel på bolighus på ny 

matrikkelenhet vil bli liggende 4 meter fra nabogrense mot nord og øst. Slik situasjonskartet 

er fremlagt, vil det ved en eventuell byggesøknad være nødvendig med dispensasjon fra 

bestemmelsen i reguleringsplan nr. 15 § 7 ettersom «Ingen bygning må legges nærmere 

nabogrense enn 5 meter.»  

 

Det er ikke søkt om dispensasjon fra bestemmelsen i forbindelse med fradelingssøknaden, 

verken for eksisterende eller ny bebyggelse. Det skulle vært søkt om dispensasjon fra 

avstandskravet på 5 meter for eksisterende bebyggelse som vil bli liggende 4,6 meter fra ny 

eiendomsgrense. 

 

Det er nødvendig med ytterligere dispensasjonssøknader for å eventuelt få gjennomført 

fradelingen. Ut fra eiendommenes størrelse og form vil det være vanskelig å få til gode 

boligtomter med uteoppholdsareal og vegetasjon. Med nye klimatiske forhold som gir 

kraftigere regnbyger, er det en økende utfordring å ta hånd om regnvann, og 

overvannshåndtering blir vanskeligere jo større del av terrenget som er bebygget eller dekket 

med harde overflater. I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag 

om at tomter for enebolig skal ha areal på minst 700 m2. Rådmannen vurderer at en eventuell 

tillatelse bør skje gjennom reguleringsendring, slik at man får frem helheten av området og 

eiendommene, før en eventuell fradeling gjennomføres. 

 

 

Nabovarsling 

Søker har gjort en endring av situasjonsplan etter at nabovarsling er gjennomført. Revidert 

situasjonsplan, datert 12.04.2018, er ikke nabovarslet. Endringen går på innkjøring til 

eiendommene, og adkomsten til eventuelt fradelt eiendom er i reviderte situasjonsplan lagt på 

nordøstsiden av eksisterende bolig, i stedenfor på sørvestsiden. Rådmannen vurderer at denne 

endringen, på relativt flatt terreng, bør ha liten konsekvens for naboeiendom gnr/bnr 39/57. 

Dersom Hovedutvalget godkjenner fradelingssøknaden, vurderer rådmannen at eiendom 

gnr/bnr 39/57 kan få kopi av vedtaket og dermed klagemulighet. 

 

 

Nabomerknader 

Av nabomerknaden fremgår flere av de samme momentene som rådmannen har kommet med 

i sin vurdering. Tomtene blir svært små, og det er avstandskrav på 5 meter til nabogrense etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7. 

 

Momentet med at kommunen ønsker fortetting i eksisterende boligområder er et overordnet 

prinsipp, men hver sak må likevel vurderes konkret for å se om vilkårene for fradeling og 

dispensasjon er oppfylt. 

 

Rådmannen vurderer at det ikke kan tillegges vekt at det har skjedd større endringer i området 

allerede med oppføring av ny barneskole og vei til skolen. Man må forholde seg til 
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regelverket, og dersom reglene tillater fradeling, dispensasjon og utbygging, vil man ha 

hjemmel for å gjennomføre tiltakene. 

 

Søker viser til at eiendommene gnr/bnr 39/165, 39/200, 39/182 og 39/183 er i samme 

størrelsesområde som omsøkte tiltak. De er på fra ca. 420 m² til ca 507 m². Eiendommene ble 

fradelt i tidsrommet 1979 til 1996, dvs. delvis før kommunen fikk sin første kommuneplan 

19.12.1991. I tillegg ligger to av eiendommene, gnr/bnr 39/182 og 39/183, i område for 

reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B», hvor det fremgår av § 4 at utnyttelse for 

boligområde er 0,30, og at garasjer kommer i tillegg. Rådmannen vurderer at til tross for at 

nevnte eiendommer er i samme størrelsesområde som de ca 397 m² og ca 445 m² det nå søkes 

om, må hver sak vurderes for seg, og i omsøkte sak er ikke vilkårene for fradeling og 

dispensasjon oppfylt.  Rådmannen anbefaler Hovedutvalget å avslå søknaden om dispensasjon 

og derved også søknaden om fradeling.  
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Hei igjen !  
 
Vedlegger ny søknad for fradeling av tomt i Eikliveien 5 . Det er nå gått 15 dager siden vi sendte ut nabovarsel og alle har samtykket bortsett fra Randveig 
Fremgaard og Ola Kjos som vi sendte til i post rekommandert.    
 
Ser frem til en liten gjennomgang av saken , så vi er enige at den nå er komplett før behandling   
 
 
Med Vennlig Hilsen  
 
Ole Johan Holth  
Daglig Leder  
HOLTH BYGG & EIENDOM AS 
Mob.40 64 60 40  
https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1iD1ED-0001Dz-5y&i=57e1b682&c=j9tPxg9cvNNMnfLY1e1VpqhHkIJ-
n3DvHae5DkZKtg5_3LNfjAkc60o84tRG_kQq0_P7ZeFKU5UITPczjM2iYmQNu8eOqYMeeCcMAp2Vpt0edXwLKyTFGcN-
6RqooiDZqn2M8ZDU7XRFt1VHt4SYMfYI6CHK1ikZ3zbM-mOPN-LYHhy1ltQN1vmrBCzz1pxl6YNmaqXFJXVVv4PR4Ldxty9cU2qsdotRZ0OQOyXkibI 
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Hei 
Er usikker på om merknad ble med som vedlegg i foreløpig svar som ble sendt  med svar ut, velger derfor også å sende foreløpig svar på søknaden en gang 
til med e-post. 
 
Vennlig hilsen 
  

Hans Otto Larsson 

Byggesaksbehandler i Ringerike Kommune 
Tlf direkte: 40804508 
Tlf sentralbord: 32 11 74 00 
Søknader ol. pr e-post, kan sendes til: postmottak@ringerike.kommune.no med kopi til saksbehandler. 
Hjemmeside byggesak: www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak 
E-post leder byggesak: Arne.Hellum@ringerike.kommune.no  
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Supplering av søknad om fradeling og dispensasjon

V i v iser til tidligere søknad om fradeling og dispensasjon fra kommuneplanen. Søknaden omhandlet fradeling av en
eiendom til enebolig samt dispensasjon fra kommuneplanen, da avgivereiendom vil bli noe mindre i størrelse og med
en høyere utnyttelsesgrad enn hva kommuneplanen tillater.

Vi har i etterkant mottatt et foreløpig svar fra kommunen med referanse 19/1775 - 2. Vi vil med dette svare ut de
kommentarer og spørsmål gitt i kommunens svarbrev.

Strøkets karakter

Dere påpekt at det er negativt å gi en dispensasjon fra kommuneplanen, da støktes karakter vil bli endret. Vi kan ikke
se at dette området har et særegent preg, både når det gjelder tomtestørrelser eller byggeskik k. For å tydeliggjøre
dette viser vi til to illustrasjoner nedenfor som viser byggeskikken i område og tomtedelingen.

Illustrasjon 1: Byggeskikk i område
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Illustrasjon 2: Tomtedeling i område

Etter vår vurdering varierer både størrelsene på eiendommene og uttrykk på byggestilen. Vi kan ikke se at kommunen
tidligere har vektlagt dette ved tidligere tillatelser i område. Det presiseres også at tidligere vedtatte kommuneplane r
gav en maksimal utnyttelsesgrad på 25 % BYA eller mindre. Det er allikevel flere eiendommer i umiddelbar nærhet
som har fått tillatelse til å dele fra og bebygge eiendommen med mere enn 25 % BYA. Selv om det har blitt vedtatt en
ny kommuneplan i år med k rav til lik utnyttelsesgrad som tidligere kommuneplan, har det vært en vanlig
saksbehandlingspraksis hos kommunen å gi tillatelse til at søkere kan bebygge eiendommene med mer enn 25 %
BYA i Eikliområde. Vi mener dette har skapt en presedens i område og at kommunen bør etter forvaltningslovens
prinsipp om likebehandling, vurdere om dette nå gjelder for denne søknaden.

Illustrasjon 3: Eiendommer i område med større utnyttelsesgrad enn 25 % BYA og mindre tomtestørrelse enn tillatt
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Den nye eiendommen blir etter vår vurdering godt egnet for bebyggelse. Det vil bli en relativt stor og luftig eiendom
etter dagens standard. Ny planlagt enebolig på eiendommen vil få en lavere mønehøyde enn dagens stabbur som er
plassert i hagen. Det vil med andre ord bety at solforhold til nabo i nord vil forbedres ved at stabbur flyttes fra eiendom
og ny enebolig blir oppført.

Illustrasjon 4: Soldiagram av ny planlagt enebolig kl 18:00 i juli og bilde av eksisterende stabbur og enebolig på naboeiendom

Terreng på ny eiendom

Vi har i første omgang sendt inn en søknad om deling og har derfor ikke detaljprosjektert den nye eneboligen. Vi har
allikevel utarbeidet et terrengsnitt som viser den nye innkjørselen til ny fradelt eiendom. Som dere ser av snitt
nedenfor vil adkomsten få en stigning på 1 :8 som er innenfor de anbefalingene som er gitt for en privat avkjørsel. I
tillegg vil veibanen bli 3,7 m bred.

Illustrasjon 5: Snitt tatt i adkomstvei

Forhold rundt kulturminne

I deres brev nevner dere at bygningene i på eiendommen er registrert med høy verneverdi i kommunens kartgrunnlag.
Eiendommen har tidligere vært under bevaringsområde, men denne grensen er flyttet i nyere kommunepl an vedtatt
31.01.19. Formålsgrensen for bevaring av kulturmiljø H 570 går nå i eiendomsgrensen og gjelder ikke for eiendom
som omsøkes i denne søknaden. Vi kan derfor ikke se at dette temaet er aktuelt i vår deling - eller
dispensasjonssøknad og at dermed d ette kan brukes som en begrunnelse for avslag.

Kameravinkel
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Det informeres om at Riksantikvaren har ikke registrert et kulturminne på eiendommen, se utklipp fra riksantikvarens
sider som viser en oversikt over SEFRAK - registrerte bygg og fredede bygninger.

Illustra sjon 6: Utklipp fra riksantikvarens oversikt over SEFRAK registrerte bygninger . Vår eiendom er markert i rødt.

Garasje

Eksisterende garasje vil flyttes slik at den står minimum 1 m ny eiendom. Det vedlegges en erklæring fra
hjemmelshaver som samtykker til dette, samt en ny dispensasjonssøknad fra gjeldende reguleringsplan, da den vil stå
nærmere enn 5 m fra grensen.

Til informasjon er det vedlagt en ny situasjonsplan som viser at ny planlagt garasje på ny eiendom er innenfor 5 m
avstandsgrense til naboeiendom.

Minste uteoppholdsareal

Minste uteoppholdsareal for den nye eiendommen er 213,7m2. Avgivereiendom vil etter fradeling få et minste ute-
oppholdsareal på 241 m2. Dette er godt innenfor kommuneplanens krav for nye eiendommer som er 200 m2MUA, jf.
§6.1.5 i ko mmuneplanens bestemmelser. Dette beviser at eksisterende eiendom er stor og godt egnet for fradeling
og etablering av en ny enebolig.

Utvidet avkjøringstillatelse

Det er tilknytningspunktet til den offentlige veien som regnes som avkjørselen. I våres t ilfelle vil den eksisterende av-
kjørselen benyttes og denne går ut på en kommunal vei. Vi har undersøkt om det er kommunalteknikk som behandler
en slik søknad, men har fått beskjed om at det er byggesøknadsavdelingen som behandler disse. Vi søker dermed om
en utvidet avkjøringstillatelse for eksiksterende avkjørsel ut fra Eikliveien 5. Dagens avkjørsel vil ikke bli endret. Den
kommunale veien har de siste årene blitt oppgradert med fortau, bedre avkjørsel fra statlig vei og lyskryss. Dette for å
tilrettelegg e for en ny barneskole og boligblokker på Benterud. Vi vil derfor tro utvidet bruk for biler til en ny enebolig er
av mindre betydning og vil ikke påvirke trafikkbilde noe særlig.

Gi beskjed dersom denne søknaden skal sendes til noen andre.

Nabovarsel

Nytt nabovarsel for endringer gitt i de tte f ølgebrevet er sendt og uttalelses fristen er gått ut . Det har ikke innkommet
noen merknader i denne omgang.
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Vi håper dette brevet med v edlegg svarer ut de mangler som er etterspurt. Hvis det er behov for ytterligere opplys-
ninger, ta gjerne kontakt.

Dette svarbrevet kan anses som en supplering til søknad om dispensasjon og fradeling og må tas med i vurderingen.

Mvh
Hanne og Kenneth Bekkevold



Fra: Ole J. Holth [ole@holthbygg.no] 

Til: Hans Otto Larsson [Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Kopi: kenneth_bekk@hotmail.com [kenneth_bekk@hotmail.com]; postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 12.04.2019 12:17:07 

Emne: SV: Fradeling av ny boligtomt 

Vedlegg: Situasjonsplan 02.04.19.pdf; Søknad om dispensasjon Eikeliveien 5.pdf; Kvittering Nabovarsel Eikeliveien 5.pdf; Søknad om deling av 

eiendom, signert.pdf 

Hei Hans Otto !  
 
Legger her ved ny søknad om fradeling av boligtomt i Eikeliveien 5. Vi har endret innkjøring fra forrige søknad , dette nettopp for å i hensyn ta naboen 
Eikeliveien 3 ( Fremgård )  
 
Alle naboer har samtykket og signert bortsett fra Fremgård og da henne ikke signerte sendte vi dette også rekommandert i post til henne .  
 
Vi ser frem til å høre ifra dere !  
 
 
Med Vennlig Hilsen  
 
Ole Johan Holth  
Daglig Leder  
HOLTH BYGG & EIENDOM AS 
Mob.40 64 60 40  
www.holthbygg.no 
 
  
 

Fra: Hans Otto Larsson [mailto:Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no]  
Sendt: 19. oktober 2018 09:24 
Til: 'ole@holthbygg.no' 
Kopi: 'kenneth_bekk@hotmail.com' 
Emne: Fradeling av ny boligtomt 



 
Hei 
Er usikker på om merknad ble med som vedlegg i foreløpig svar som ble sendt  med svar ut, velger derfor også å sende foreløpig svar på søknaden en gang 
til med e-post. 
 
Vennlig hilsen 
  

Hans Otto Larsson 
Byggesaksbehandler i Ringerike Kommune 
Tlf direkte: 40804508 
Tlf sentralbord: 32 11 74 00 
Søknader ol. pr e-post, kan sendes til: postmottak@ringerike.kommune.no med kopi til saksbehandler. 
Hjemmeside byggesak: www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Byggesak 
E-post leder byggesak: Arne.Hellum@ringerike.kommune.no  

 

 

 

Virus-free. www.avg.com  

 



Fra: Rannveig Fremgaard [rannveig.fremgaard@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 24.10.2018 21:32:11 

Emne: Ang varsel om fra deling av tomt i Eikliveien 5 (39/44) 

Vedlegg:  

Jeg har tidligere sendt inn en henvendelse i denne saken hvor jeg går mot fortetning og at det 

er viktig å bevare området. Jfr tidligere bevaringsplan for området som har vært gjengitt i 

Ringerikes blad. 

 

Gjennom endringen av Eikliveien har jeg blitt gjort oppmerksom på såkalte fri sikt soner som 

også gjelder private utkjørsler. I Naboens plan ønsker de å legge en ny utkjørsel rett inntil vår 

eiendom. Dette ønsker vi ikke pga at vår hage vil bli en del av denne såkalte fri sikt sonen. 

Dette vil gå ut over vår beplantning langs veien som hindrer innsyn. Dette gjør også at jeg er 

sterkt i mot planen på bakgrunn av at det fører til en direkte ulempe som igjen fører til et 

økonomisk tap, ved en forringelse av vår tomt. 

 

Mvh 

Rannveig Fremgaard 

   



Fra: Rannveig Fremgaard [rannveig.fremgaard@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.10.2018 09:46:33 

Emne: Ang varsel om fradeling av tomt i Eikliveien 5 

Vedlegg:  

I går mottok jeg et nabovarsel om at Hanne og Kenneth Bekkevold ønsker å fradele sin tom 

hvor de ønsker å bygge på den nedre delen av eiendommen. Varslet går også på at det gamle 

stabburet skal flyttes og det skal anlegges vei ved siden av vår eiendom. 

 

Jeg ønsker ikke noen fortetning av området og ser det som meget viktig å bevare områdets 

særpreg med tidsriktig bebyggelse, så jeg går derfor mot planene. 

 

Dette området har tidligere inngått i planen om å bevare gammel bebyggelse i Hønefoss. I den 

utredningen ble det også fremhevet det noe spesielle med dette store stabburet som er på 

eiendommen.  

 

Vennlig hilsen  

Rannveig Fremgaard 

Medeier i Eikliveien 3 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3602-27   Arkiv: GNR 248/25  

 

 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/25 - Vælerenveien 111 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet. 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

4. Videre behandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Parter 

Tiltakshaver:  Klara Halvorsen 

Nabo:   Hege Haaland 

Ansvarlig søker: Venåsen Rørservice AS 

 

 

Sammendrag 

Kommunen har fått inn en søknad om et nytt infiltrasjonsanlegg på gnr/bnr 248/25, for å 

etterkomme et pålegg om utbedring av avløpet. Tiltaket ligger i nærheten av Vælerelva og det 

er også søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet. Hyttenabo har kommet 

med merknad om mulig forurensning av elva og et grunnvannsoppkomme (olle) som hun 

bruker når hun er på hytta. Forurensningsfaren og behovet for å ivareta disse interessene er 

vurdert. Rådmannens konklusjon er at forurensningsfaren er liten og at forholdene rundt elva 

og ollen ikke tilsier at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et 

fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har ført et systematisk tilsyn med forurensning fra eksisterende private 

avløpsrenseanlegg i kommunen siden 2013. Klara Halvorsen har fått pålegg om å skifte ut et 

gammelt og underdimensjonert avløpsanlegg. I august 2019 fikk kommunen inn en søknad om 

utlippstillatelse til et nytt avløpsanlegg for å etterkomme pålegget om utbedring. 



- 

 

 

Beskrivelse av saken 

Det prosjekterte avløpsanlegget består av en slamavskiller, pumpekum og utslippsgrøft hvor 

avløpsvannet infiltrerer ned i grunnen. Se plasseringa av det prosjekterte anlegget på 

situasjonskartet i vedlegg 2. Anlegget vil ligge i nærheten av Vælerelva i et LNF-område, og 

det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag. 

 

Nabohyttene på gnr/bnr 248/57 og 248/58 ble bygd på starten av 70-tallet. I byggesøknaden til 

disse er det oppgitt at drikkevann skal hentes fra «olle», et naturlig grunnvannsoppkomme. 

Dagens hytteeiere bruker fortsatt ollen, som ligger på eiendommen til tiltakshaver. Se 

plasseringa til ollen på situasjonskartet i vedlegg 2. Kommunen kjenner ikke til at det ligger 

noen formell avtale bak denne ordningen. Det er uansett en privatrettslig sak. 

 

Kommunen har ikke funnet noe informasjon i arkivet om alderen på det eksisterende 

avløpsanlegget til Klara Halvorsen, noe som tyder på at det antagelig er fra byggeåret til huset. 

Nøyaktig alder på våningshuset på gnr/bnr 248/25 er heller ikke klart, men på kart vedlagt 

byggesøknadene til hyttene er det tydelig at det allerede eksisterte da disse ble omsøkt i 1970. 

 

Nabomerknad og svar fra ansvarlig søker 

Dagens eier av hytta på gnr/bnr 248/58, Hege Haaland, har kommet med merknad til det 

prosjekterte avløpsanlegget (vedlegg 4). Hun kjøpte hytta i 1996 og henter drikkevann i ollen 

og bruker vannet fra Vælerelva til alt annet (oppvask, bading, osv.) når hun er på hytta. Hun 

skriver at forrige hytteeier hadde tatt prøver av vannet i både elva og i ollen. Ollen hadde hatt 

drikkevannskvalitet, men ikke elva. Hun nevner også at vannføringa i Vælerelva er ustabil på 

grunn av oppdeming på Tyristrand Vannverk. I merknaden skriver hun at hun protesterer på 

tiltaket dersom det er noen risiko for forurensning av vannet i ollen, eller av elva. Hun savner 

en god forklaring på anleggets plassering og avstanden til ollen og elva. Hun nevner at det ikke 

er nok at et nytt anlegg forurenser mindre enn det gamle. Det må også rense godt nok til å 

ivareta alle dagens brukerinteresser. 

 

Ansvarlig søker Venåsen Rørservice svarte på merknaden og sa at det nye avløpsanlegget vil 

ivareta nærliggende områder på en bedre måte enn et gammelt anlegg. Videre forklarte de at 

anlegget er plassert der det er plassert på grunn av grunnforholdene. Der anlegget er 

prosjektert skal det være gode, drenerende masser, mens det ikke er samme type masser i den 

øvre delen av eiendommen. De sier at de ikke kan vite nøyaktig plassering av de eksisterende 

grøftene før de begynner å grave, men at de skal sørge for å plassere den nye grøfta på samme 

plass eller lenger bort fra ollen og elva. 

 

Hyttenabo på gnr/bnr 248/57 har kontakta kommunen og sagt at hun ikke har merknader til 

tiltaket. I følge tiltakshaver har hun også uttrykt at hun er positiv til en utbedring av avløpet på 

248/25. 

 

Områdebefaring 

To representanter fra kommunen v/forurensningsmyndigheten dro på befaring på Vælerenveien 

111 den 06.11.2019. Tilstede var også Klara Halvorsen, Erik Veien (eier av nabogården på 

gnr/bnr 248/24) og Tom Bråthen (har bodd lenge på gnr/bnr 248/25).  

 



- 

På befaringa ble det tatt bilder av vannoppkommet (se vedlegg). Oppkommet lå i en bratt, liten 

skråning mellom veien og elva. Den var noenlunde beskytta mot overflateavrenning med et 

utett lokk av tjærepapp, men den var åpen på framsida mot elva. I ollen lå det rusk og løv. Det 

var flere vannoppkommer på eiendommen, alle på østsida av husene på gården. Der er det i 

følge eier et problem med mye vann på overflaten i perioder med regnvær, og veien kan tidvis 

være dekket av vann som eroderer veien ut i skråningen der ollen ligger. 

 

Videre fortalte Bråthen og Halvorsen at jordene oppstrøms for ollen sprøytes med 

plantevernmidler og gjødsles for kornproduksjon. I skogene nord for eiendommen går det sau 

og kyr om sommeren, og hester bruker veien like ved ollen. Eier sier at det også er en del 

andre smådyr i området, som f.eks. grevling og rev. 

 

Forurensningsmyndigheten inspiserte den eksisterende slamavskilleren på gnr/bnr 248/25, som 

ligger like ved sørvest-hjørnet av huset. Utløpsrøret gikk ut i retning nabohuset på gnr/bnr 

248/23. Det er sannsynlig at den eksisterende infiltrasjonsgrøfta ligger der. 

 

Grunnforhold 

Jorda der hvor avløpsanlegget er plassert, består av tykke breelvavsetninger, i følge NGU sitt 

løsmassekart. Venåsen Rørservice har i søknaden vist til sandholdige masser med tilstrekkelig 

vannledningsevne og stor avstand til grunnvannet (minimum 1,5 m). Dette gir gode forhold for 

infiltrasjon av avløpsvann, både for å oppnå drenering av vannet, men også for optimal 

renseeffekt. I jordlaget hvor det er tilgang på oksygen, blir avløpsvann ekstra godt rensa for 

organisk materiale og smittestoffer. 

 

Vælerelva 

Vælerelva er sterkt påvirka av både vannstandsreguleringer fra vannverket, fiskeoppdrett og 

avrenning fra gruveavfall. I regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-

2021 har Vælerelva blitt kategorisert til å ha «moderat økologisk potensial», på grunn av et 

ikke fungerende akvatisk økosystem. Det er foreslått «mindre strenge miljømål» for vassdraget, 

på grunn av uforholdsmessige kostnader ved å gjenopprette miljøtilstanden til «godt økologisk 

potensial». 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket er plassert i 100-metersbeltet til vann og vassdrag i LNF-område og trenger 

dispensasjon fra byggeforbudet i slike områder. 

 

 

Juridiske forhold 

Det er søkt om anleggstiltak etter plan- og bygningslovens § 21-2 og utslippstillatelse etter 

forurensningsforskriftens § 12-4. 

 

I Ringerike er det en lokal forskrift som i § 6 omtaler rensekravene for private 

avløpsrenseanlegg. Det er rensekrav for fosfor og organisk materiale, som gjelder for alle 

mindre avløpsanlegg i kommunen. Der hvor det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, 

bading, fiske osv.), stilles det det i tillegg krav til utslipp av bakterier. 

 

Det er totalforbud mot å forurense drikkevann, jf. drikkevannsforskriftens § 4. I forskriftens § 

3b) defineres drikkevann slik: «alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling 



- 

skal drikkes, brukes i matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der 

det stilles krav om bruk av drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann 

som definert i næringsmiddelhygieneforskriften». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak med pålegg om nytt avløpsanlegg, datert 9.6.2016, dokumentnr. 16/1746-3. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommunen. 

 
 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og har ikke bedt fylkesmannen i Oslo og 

Viken om uttalelse. Rådmannen har derimot bedt Kommuneoverlegen om å uttale seg i saken. 

Uttalelsen er vedlagt. Der kommer det fram at Kommuneoverlegen ikke vurderer oppkommet 

som en drikkevannskilde etter definisjonen i drikkevannsforskriften. De ønsker ikke å uttale 

seg om det likevel kan regnes som en brukerinteresse, siden folkehelseloven ikke gir noen 

føringer om det. 

 

Rådmannen har også hatt uformell kontakt med avløpsrådgiver og hydrogeolog Lars Westlie, 

foreningen Norsk Vann (veileder kommuner i utslippssaker) og Mattilsynet (forvalter 

drikkevannsforskriften) for å diskutere vannoppkommet på prinsipielt grunnlag. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

1. Nabomerknaden tas til følge. 

 

2. For at et nytt avløpsanlegg kan godkjennes, må tiltakshaver sørge for at et fagkyndig 

foretak enten 

 dokumenterer, gjennom hydrogeologiske undersøkelser, at det prosjekterte 

avløpsanlegget ikke vil ha noen negativ påvirkning på vannet i oppkommet 

eller 

 prosjektere et avløpsanlegg med nødvendige komponenter for å være sikrere på å 

nå rensekravene for bakterier 

 

3. Videre behandling og avklaring av detaljer delegeres til Rådmannen. 

 

Begrunnelse for alternativ 2 



- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har mulighet til å avgjøre om bruken av 

oppkommet og elva er en brukerinteresse som må hensyntas så godt som mulig i utslippssaken. 

I motsetning til plan- og bygningsloven, er ikke forurensningsloven en «ja-lov». Kommunen 

kan stille krav til ekstra bakterierensing før det gis utslippstillatelse. 

 

Konsekvenser av alternativ 2 

Omfattende hydrogeologiske undersøkelser eller ny prosjektering med ekstra 

komponenter/rensetrinn vil gjøre det mer kostbart for tiltakshaver å etterkomme kommunens 

pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for fremtidige søknader om private 

avløpsanlegg hvor lignende uformelle brukerinteresser kan bli påvirka av utslippet. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven 

I LNF-områder er det byggeforbud i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag, jf. § 11.1 i 

kommuneplanen. Hensynene bak forbudet er å sikre allmennhetens tilgang til vannet og å 

ivareta naturmiljøet som finnes langs vannet. Det er søkt om dispensasjon fra bestemmelsen 

som begrunnes med at det nye avløpsanlegget kommer etter krav fra kommunen, 

infiltrasjonsgrøfta flyttes så langt som mulig unna vassdraget og at det er et spredt bebygd 

område med lite eller ingen ulemper for nærliggende områder. 

 

Det er to vilkår som må være oppfylt for å kunne gi dispensasjon fra forbudet: 

1. Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

2. Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samla 

vurdering. 

 

Rådmannen vurderer at begge vilkår er oppfylt i denne saken. Avløpsanlegget vil ikke bli synlig 

i terrenget eller begrense allmennhetens tilgang til vannet, og det vil ha totalt sett ha en positiv 

effekt for naturmiljøet i området. En potensiell ulempe ved å gi dispensasjon er risikoen for at 

vannet i ollen og elva blir forringa av avløpsutslippet. Rådmannen vurderer derimot at sjansen 

for at dette skjer er så liten at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større etter en samla 

vurdering. 

 

Utslipp og brukerinteresser etter forurensningsloven 

Rådmannen vuderer at badekvalitet i Vælerelva uansett ikke kan forventes med de 

tilstandsvurderingene som er gjort av vassdraget. Det er derimot to forhold rundt bruken av 

ollen som må vurderes nærmere: 

1. Er bruken av ollen å regne som en brukerinteresse som må ivaretas i utslippssaken? 

2. Hvor stor er egentlig forurensningsfaren? 

 

Er ollen å regne som en brukerinteresse som må ivaretas? 

Ollen har ikke blitt til med den hensikten å gi drikkevann, slik som andre drikkevannsbrønner. 

Det er et naturlig grunnvannsutspring i en veiskråning, med flere kilder til forurensning 

oppstrøms. Lokket som er lagt over ollen er ikke tilstrekkelig for å sikre vannet mot 



- 

forurensning fra omgivelsene. I likhet med det lokale Mattilsynet og Kommuneoverlegen, 

vurderer Rådmannen at ollen ikke er å regne som en drikkevannskilde. 

 

Dersom utgangspunktet er at ollen ikke er å regne som en drikkevannskilde etter definisjonen i 

drikkevannsforskriften, blir spørsmålet om bruken av ollen likevel er noe kommunen ønsker å 

ivareta, slik som brukerinteressene i eksemplene nevnt i innledninga. Rådmannen vurderer at 

bruken av ollen ikke er sammenlignbart med f.eks. bruk av badeplasser eller vassdrag der hvor 

barn ofte leker i vannkanten. Det er ikke slik at vannet i ollen har høy sannsynlighet for å bli 

slukt av en mengde barn ved tilfeldig lek. Derimot er det snakk om ubehandla vann som aktivt 

hentes ut fra en ubeskytta olle til drikkevannsformål av voksne mennesker som har evne til å 

måle risikoen av sine valg. 

 

 

Hvor stor er egentlig forurensningsfaren? 

Situasjonskartet viser en skråning fra infiltrasjonsanlegget mot ollen. Det kan virke som at 

avløpsvannet etter filteret vil kunne renne i retning ollen. Det hadde vært åpenlyst om vannet 

hadde rent på overflaten. Siden vannet renner i grunnen, er det derimot noe mer komplisert. 

Før avløpsvannet når grunnvannet, vil tyngekraften trekke vannet vertikalt rett ned i jorda. 

Vannet beveger seg saktere i sandmasser som inneholder luft enn i masser som er metta med 

vann, slik det er i grunnvannssonen. Observasjoner på befaringa tyder på at grunnvannsstanden 

er lavere enn bunnen av skråninga. Rådmannen vurderer derfor at avløpsvannet vil ha en lang 

oppholdstid i umetta jord og oppnå god rensing før det når grunnvannet. Hvilken vei vannet 

beveger seg etter at det har nådd grunnvannet er ikke så lett å si noe om uten hydrogeologiske 

undersøkelser. 

 

Nabo Hege Haaland skriver selv i sin merknad at kvaliteten på vannet i ollen har hatt god 

kvalitet, og at hun fortsatt bruker det som drikkevann. Det eksisterende avløpsanlegget virker 

å være eldre enn hyttene til naboene som bruker ollen. Det vil si at det har vært et avløpsutslipp 

fra hovedgården helt fra starten ollen har vært i bruk som drikkevannskilde. Den prosjekterte 

infiltrasjonsgrøfta vil være utforma etter dagens krav, med pumpe for jevn belastning i hele 

grøfta, og den vil plasseres på samme sted som den eksisterende eller lenger unna ollen og 

elva. Nye infiltrasjonsanlegg legges grunnere i jordlaget enn det som var vanlig før, og vannet 

får derfor lenger oppholdstid og bedre tilgang på oksygen for optimal rensing. Dermed 

vurderer Rådmannen at det ikke er noen betydelig risiko for at det nye avløpsanlegget vil 

forverre vannkvaliteten i verken ollen eller elva. 

 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at ollen ikke kan anses som en drikkevannskilde. Videre vurderer 

rådmannen at den reelle forurensningsfaren i tillegg til forholdene rundt ollen tilsier at det ikke 

er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 

2. Situasjonskart påtegna avløpsanlegg og olle 

3. Bilder av olle 

4. Nabomerknad fra Hege Haaland 

5. Uttalelse fra miljøretta helsevern 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Terje Dahlen 

 assisterende rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 
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Lokket til o llen sett fra veien mot elva



Lokket over ollen sett fra elva mot veien



I nn e i ol l en, vann et som hentes u t.



Merknader til mulig forurensning.

Jeg er eier av Bjerkeli, 248/58. Da jeg kjøpte eiendommen i 1996, var det inntatt informasjon om 
rett til å ta drikkevann fra et oppkomme cirka 50 meter unna og da på eiendom 248/25. Fra da av 
har jeg benyttet dette oppkommet til drikkevann, når jeg er på hytta. For meg er det viktig å fortsette
å ha rent drikkevann på hytta. Hvis det er mulig at mitt drikkevann overhodet kan forurenses ved 
realisering av det anlegget det søkes om å etablere, protesterer jeg.

Bekken/elven som renner på tomten kan ikke benyttes til drikkevann, siden det er forurenset etter 
mineralutvinning for mange år siden og mulig annen forurensning, som eksempelvis utslipp av 
kloakk eller annet. Forurensningen tilføres etter at vannet forlater Væleren. Jeg har tidligere vært i 
kontakt med Vannverket og vet derfor dette. Forrige eier av min eiendom var kjemiker og hadde tatt
vannprøver både av bekke/elvevannet og av oppkommet. Det siste var rent og godt drikkevann, ikke
bekke/elvevannet. Dette til tross for at bekke/elvevannet, som nevnt, kommer fra drikkevannet 
Væleren. Vannføringen i bekken/elven er i tillegg svært ustabil på grunn av oppdemningen, og 
bekken/elven kan tidvis være nesten helt tørr, avhengig av hva vannverket gjør, siden Væleren er 
drikkevann og regulert. Det antar jeg også kan ha betydning ved vurdering av mulig forurensning av
det det prosjekterte kloakkanlegget det søkes om dispensasjon til å etablere. Altså at vannføring er 
varierende. Jeg protesterer mot det prosjekterte anlegget, dersom det kan ha eller kan være egnet til 
på noen måte, å forurense drikkevannet mitt. Det er ikke relevant at det prosjekterte er bedre enn det
som er i dag. Se nedenfor.

Det samme gjelder bekke/elvevannet:

Dersom anlegget det søkes om dispensasjon for, kan eller kan være egnet til, å forurense 
vannkvaliteten i bekken/elven, protesterer jeg mot det.

Jeg har hittil konsentrert meg om drikkevannet, se ovenfor. Bekken/elven er særdeles viktig for meg
og min eiendom, siden vi bruker det vannet til alt annet enn drikkevann, selv om et altså er 
forurenset. Vi bader der. Da kan mye vann slukes, og jeg har nylig fått barnebarn, som antas å 
komme til å være mye på hytta i årene fremover. Vi vasker opp i det vannet og kort sagt benytter 
bekke/elvevannet til alt annet enn drikkevann.

Jeg protesterer på etablering av anlegget, dersom det kan være egnet til, eller kunne ha som 
virkning, å forurense på noen måte bekke/elvevannet. 

Vedrørende søknaden.

Det er søkt om dispensasjon for etablering av det prosjekterte anlegget.

Prinsipalt vil jeg påstå at det ikke fremkommer en eneste grunn til at dispensasjon skal gis.

Jeg vil også legge til, og presisere, at uavhengig av om dispensasjon skulle være nødvendig eller 
ikke, altså om det planlagte anlegget flyttes til å legges utenfor 100-metersonen, vil mine merknader
ovenfor være like aktuelle og relevante for vurdering av hvorvidt tillatelse bør gis eller ikke. Dog 
vil jeg anta at forurensningsvirkningen vil være større jo nærmere anlegget er elven og oppkommet.

Søknaden er begrunnet  med 4 punkter, som er:

Punkt 1. Krav fra Ringerike kommune om bytte av kloakkanlegg.



Det er en rettslig selvfølge at det pålegget må følges opp. Det gir ingen annen informasjon enn at 
dagens løsning ikke er god nok.

Punkt 2. Flytte infiltrasjon så langt som gjørlig unna vassdraget.
Søknaden inneholder intet om hvorfor det søkes om den valgte beliggenhet. Jeg antar derfor at det 
er fullt mulig å plassere anlegget langt fra vassdraget. Tegningen viser tvert i mot at anlegget 
ønskes lagt tett, tett ved vassdraget og min drikkevannskilde. Det må da kunne legges mye lenger 
unna vassdraget og oppkommet?

Punkt 3. Spredt bebygd område med liten eller ingen ulempe for nærliggende områder.
Hvorvidt en forurensning rammer en eller hundre har bare betydning i kyniske samfunn som baserer
seg kun på kost- nytteverdier, ikke på menneskeverd, men penger og makt. Den som rammes, 
rammes like hardt om man er 1 eller 100. Er man 100, har bare større makt, men menneskeverdet 
og hensynet til den enkelte, burde stilles likt. Dette er verdier vi i Norge setter høyt. 
Menneskeverdet og respekt for den enkeltes rettigheter settes høyt i kurs. Jeg viser til mine 
merknader ovenfor og mener antallet et slikt anlegg ville kunne forurense for, er irrelevant. For meg
er det drastisk om det gjelder mitt vann.

Punkt 4. Nytt anlegg som bygges etter dagens krav forurenser mindre enn gamle anlegg.
Tja, hvordan skal det kommenteres. Er det et begrunnelsesargument? Det er vel snarere kommunens
begrunnelse for pålegget, ikke for en søknad om dispensasjon fra dagens regler og de hensyn 
dagens regler skal i vareta? Dessuten er det viktige og det vesentlige: Er det godt nok? Kan det 
gjøres bedre med henblikk på og hensyntagen til, dagens interessenter, så som naboer og kollektive 
verdier, som vann, luft, fauna, flora etc. Kan det gjøres bedre også med henblikk på fremtiden? 

Et  anlegg med mulig forurensingsvirkninger bør ikke legges rett ved vassdrag og 
drikkevannskilde? Jeg protesterer og setter meg i mot det.

Hilsen
Hege Haaland
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/3602-26 50475/19 GNR 248/25  12.11.2019 

 

Svar - Anmodning om uttalelse til utslippssøknad 

Gnr/bnr 248/25 - Vælerenveien 111 

 

Vi viser til deres brev av 05.11.2019 om uttalelse til søknad om utslippssøknad for 

Vælerenveien 111. 

  

Vår hjemmel 

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften)  

 

 

Beskrivelse av situasjonen 

Byggesakskontoret, utslipp v/ Karoline Hildre Spilling anmoder om Kommuneoverlegens 

uttalelse til søknad om utslipp av avløpsvann på eiendommen Vælerenveien 111.   

Hytteeier Hege Haaland på naboeiendommen hevder rettigheter til å ta ut drikkevann fra 

oppkomme på eiendommen. Mattilsynet vurderer at oppkomme ikke er å anse som 

drikkevannsinteresser i henhold til definisjonen i Drikkevannsforskriften. K. H. Spilling 

anmoder om miljørettet helseverns uttalelse til om vannoppkommer kan regnes som vannkilde i 

henhold til folkehelselovens bestemmelser om miljørettet helsevern. 

 

Vurdering 

Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan 

ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale 

miljøfaktorer, jf. Folkehelselovens § 8. Drikkevann er et slik miljøfaktor.  

Drikkevannsforskriften er hjemlet i både folkehelseloven og i matloven. Det fremgår av 

Byggesakskontorets brev av 05.11.2019 at Mattilsynet allerede har uttalt seg til spørsmål om et 

vannoppkomme er å anse som drikkevannsinteresse. Byggesakskontorets anmodning om 

uttalelse omfatter i tillegg spørsmål om et vannoppkomme kan regnes som brukerinteresse? 

 

Spørsmål om vannoppkomme kan regnes som drikkevannskilde eller brukerinteresser? 

Definisjon av drikkevann og enkeltvannforsyning i drikkevannsforskriften 

 «Drikkevann: alle former for vann som enten ubehandlet eller etter behandling skal drikkes, brukes i 
matlaging, til andre husholdningsformål eller i næringsmiddelforetak der det stilles krav om bruk av 
drikkevann. Drikkevann omfatter ikke rent vann og rent sjøvann som definert i næringsmiddelhygiene-
forskriften.» 
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 «Enkeltvannforsyning: system som leverer drikkevann til kun en enkelt bolig eller fritidsbolig, og som 
består av ett eller flere av følgende elementer: vanntilsigsområde, råvannskilde, teknisk installasjon 
som behandler vannet og teknisk installasjon som fordeler eller oppbevarer drikkevannet. 
Enkeltvannforsyning omfatter også stikkledning og teknisk installasjon som fordeler eller oppbevarer 
drikkevannet fra og med påkoblingspunktet mot vannforsyningssystemets distribusjonssystem eller 
internt fordelingsnett» 

Svar:  

Kommuneoverlegen vurderer på bakgrunn av drikkevannsforskriftens definisjon, at et 

vannoppkomme ikke kommer inn under bestemmelsene om drikkevannskilde. Det er videre de 

samme kravene til vann til bruksformål i husholdningen som til drikkevann. Andre bruker-

interesser knyttet til vannoppkomme er ikke omtalt i folkehelseloven.  

Vi tar ikke stilling til hvorvidt noen har hevd på å hente ut vann fra annenmanns eiendom. Det 

er et privatrettslig forhold.  

 

 

Med hilsen e.f. 

 

Unni Suther 

Fagansvarlig miljørettet helsevern 

unni.suther@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3733-13   Arkiv: GNR 248/24  

 

 

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 248/24 - Vælerenveien 120 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om utslippstillatelse godkjennes i prinsippet 

 

2. Nabomerknad tas ikke til følge 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har fått inn en søknad om et nytt infiltrasjonsanlegg på gnr/bnr 248/24, for å 

etterkomme et pålegg om utbedring av avløpet. Hyttenabo har kommet med merknad om 

mulig forurensning av elva og et grunnvannsoppkomme (olle) som hun bruker når hun er på 

hytta. Forurensningsfaren og behovet for å ivareta disse interessene er vurdert. Rådmannens 

konklusjon er at forurensningsfaren er minimal og at forholdene rundt elva og ollen ikke tilsier 

at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser eller et fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Parter 

Tiltakshaver:  Erik Veien 

Nabo:   Hege Haaland 

Ansvarlig søker: Fossum og Sandum AS 

 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune har ført et systematisk tilsyn med forurensning fra eksisterende private 

avløpsrenseanlegg i kommunen siden 2013. Erik Veien har fått pålegg om å skifte ut et 

gammelt avløpsanlegg. I august 2019 fikk kommunen inn en søknad om utlippstillatelse til et 

nytt avløpsanlegg for å etterkomme pålegget om utbedring. 

 

 

Beskrivelse av saken 



- 

Det omsøkte avløpsanlegget består av en slamavskiller, pumpekum og utslippsgrøft hvor 

avløpsvannet infiltrerer ned i grunnen. Se plasseringa av den prosjekterte infiltrasjonsgrøfta på 

situasjonskartet i vedlegg 2. 

 

Nabomerknad 

Hytteeiendommen på gnr/bnr 248/58 ligger nedstrøms det prosjekterte avløpsanlegget og ble 

varslet om tiltaket. Eier av hytta, Hege Haaland, har kommet med merknad til det prosjekterte 

avløpsanlegget (vedlegg 3). Hun har hatt hytta siden 1996 og henter drikkevann i en olle 

(grunnvannsoppkomme) på andre siden av elva. Se plasseringa av ollen i vedlegg 2. Vannet i 

Vælerelva bruker hun til alt annet (oppvask, bading, osv.) når hun er på hytta. Hun skriver at 

forrige hytteeier hadde tatt prøver av vannet i både elva og i ollen. Ollen hadde hatt 

drikkevannskvalitet, men ikke elva. Hun nevner også at vannføringa i Vælerelva er ustabil på 

grunn av oppdemning på Tyristrand Vannverk. I merknaden skriver hun at hun protesterer på 

tiltaket dersom det er noen risiko for forurensning av vannet i ollen, eller av elva. 

 

Svar på nabomerknad fra ansvarlig søker 

Fossum og Sandum AS har svart på merknaden fra Hege Haaland (vedlegg 4). De skriver at de 

har registrert at ollen ligger 165 m fra anlegget, på motsatt side av Vælerelva. Videre skriver 

de at ollen renner ut ca 2,5 m over vannstanden i elva og at nedslagsfeltet til ollen er området 

rundt gnr/bnr 248/25. De vurderer derfor at ollen ikke kan ha blitt forurensa av det 

eksisterende avløpsanlegget, og at den heller ikke vil forurenses av det nye. Til slutt beskriver 

de hvilke renseprosesser som foregår i de forskjellige delene av avløpsanlegget, og konkluderer 

med at det nye anlegget vil bidra til mindre forurensning av elva. 

 

Grunnforhold 

Jorda der hvor avløpsanlegget er plassert, består av tjukke breelvavsetninger, i følge NGU sitt 

løsmassekart. Fossum og Sandum AS har i søknaden vist til grus- og sandholdige masser med 

tilstrekkelig vannledningsevne og god avstand til grunnvannet eller fast fjell. Dette gir gode 

forhold for infiltrasjon av avløpsvann, både for å oppnå drenering av vannet, men også for 

optimal renseeffekt. I jordlag hvor det er tilgang på oksygen, blir avløpsvann ekstra godt rensa 

for organisk materiale og smittestoffer. 

 

Vælerelva 

Vælerelva er sterkt påvirka av både vannstandsreguleringer fra Tyristrand Vannverk, 

fiskeoppdrett og avrenning fra gruveavfall. I regional plan for vannforvaltning i vannregion 

Vest-Viken 2016-2021 har Vælerelva blitt kategorisert til å ha «moderat økologisk potensial», 

på grunn av et ikke fungerende akvatisk økosystem. Det er foreslått «mindre strenge miljømål» 

for vassdraget, på grunn av uforholdsmessige kostnader ved å gjenopprette miljøtilstanden til 

«godt økologisk potensial». 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Tiltaket vil ligge i et LNF-område, utenfor 100-metersbeltet langs vann- og vassdrag. Det er 

ikke nødvendig å søke om dispensasjon fra det generelle byggeforbudet i LNF for 

avløpsanlegg. 

 

 

Juridiske forhold  



- 

Det er søkt om anleggstiltak etter plan- og bygningslovens § 21-2 og utslippstillatelse etter 

forurensningsforskriftens § 12-4. 

 

I Ringerike er det en lokal forskrift som i § 6 omtaler rensekravene for private 

avløpsrenseanlegg. Det er rensekrav for fosfor og organisk materiale, som gjelder for alle 

mindre avløpsanlegg i kommunen. Der hvor det er spesielle brukerinteresser (drikkevann, 

bading, fiske osv.), stilles det det i tillegg krav til utslipp av bakterier. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Delegert vedtak med pålegg om nytt avløpsanlegg, datert 9.6.2016, dokumentnr. 16/986-7. 

 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommunen. 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og har ikke bedt fylkesmannen i Oslo og 

Viken om uttalelse. 

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

1. Nabomerknaden tas til følge. 

 

2. For at et nytt avløpsanlegg kan godkjennes, må tiltakshaver sørge for at et fagkyndig 

foretak enten 

 dokumenterer, gjennom hydrogeologiske undersøkelser, at det prosjekterte 

avløpsanlegget ikke vil ha noen negativ påvirkning på vannet i oppkommet 

eller 

 prosjektere et avløpsanlegg med nødvendige komponenter for å være sikrere på å 

nå rensekravene for bakterier 

 

3. Videre behandling og avklaring av detaljer delegeres til Rådmannen. 

 

Begrunnelse for alternativ 2 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har mulighet til å avgjøre om bruken av 

oppkommet og elva er en brukerinteresse som må hensyntas så godt som mulig i utslippssaken. 

I motsetning til plan- og bygningsloven, er ikke forurensningsloven en «ja-lov». Kommunen 

kan stille krav til ekstra bakterierensing før det gis utslippstillatelse. 



- 

 

Konsekvenser av alternativ 2 

Omfattende hydrogeologiske undersøkelser eller ny prosjektering med ekstra 

komponenter/rensetrinn vil gjøre det mer kostbart for tiltakshaver å etterkomme kommunens 

pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for fremtidige utslippssøknader for 

infiltrasjonsanlegg som har en viss nærhet til vann og vassdrag. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Nabo Hege Haaland har merknader til den mulige forurensningen av ollen hun bruker som 

drikkevannskilde, og elva som hun bruker til alt annet. Rådmannen ønsker å drøfte 

forurensningsfaren for disse to hver for seg. 

 

Ollen - forurensningsfare 

Grunnen i utstrømsområdet til avløpsanlegget består av et tjukt grus- og sandlag, og under der 

er det grunnfjell av gneis. Rådmannen vurderer at det ikke er noen forutsetninger som tilsier at 

avløpsvannet vil ta veien under elva for så å komme opp igjen til nedslagsfeltet til ollen. 

 

Elva - forurensningsfare 

De tjukke sandmassene gir avløpsvannet et stort utstrømningsområde og god tilgang på luft før 

det møter grunnvannet. Dette gir god rensing av smittestoffer. Lang oppholdstid gir også god 

renseeffekt. Ansvarlig søker har oppgitt en uvanlig høy vannledningevne, men den er 

matematisk beregna med en formel som i utgangspunktet ikke kan brukes på disse massene, 

som ikke er så godt sorterte. En infiltrasjonstest som ble gjort i tilsvarende jordmasser på andre 

siden av elva på gnr/bnr 248/25 viste en vannledningsevne som var 7 ganger så lav. Dette, 

kombinert med den lange avstanden til grunnvannet og elva gjør oppholdstida lenger. Det nye 

anlegget er dessuten dimensjonert etter dagens krav, noe som vil gi et reinere utslipp enn 

utslippet fra det eksisterende avløpsanlegget. 

 

Det er flere kilder til forurensning av Vælerelva, som nevnt i beskrivelsen av saken. Fra den 

regionale vannforvaltningsplanen for Vest-Viken kommer det fram at vassdraget ikke er 

prioritert i arbeidet med å oppnå god miljøtilstand i alle vassdrag i vannregionen. Rådmannen 

vurderer dermed at badekvalitet ikke kan forventes i overskuelig framtid med de 

tilstandsvurderingene som er gjort av elva. Et nytt avløpsanlegg vil uansett være et positivt 

tiltak for å bedre forurensningssituasjonen i elva. 

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at risikoen for at vannet i ollen og elva blir forringa av utslippet fra det 

nye avløpsanlegget er minimal, og at det ikke er rimelig å kreve kostbare grunnundersøkelser 

eller et fordyrende avløpsanlegg. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 



- 

2. Situasjonskart med avstand til olle og elv 

3. Nabomerknad fra Hege Haaland 

4. Svar på nabomerknad fra ansvarlig søker 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Terje Dahlen 

 assisterende rådmann 

 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 
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Fra 
Hege Haaland
Grefsenkollveien 12D
Leilighet 140
0490 Oslo
                                                                                                         Oslo, 7. oktober 2019
Til Erik Veien
Vælerveien 120
3533 Tyristrand

Merknad til nabovarsel av 17. september 2019

Merknader til mulig forurensning.

Jeg er eier av Bjerkeli, 248/58. Da jeg kjøpte eiendommen i 1996, var det inntatt informasjon om 
rett til å ta drikkevann fra et oppkomme cirka 50 meter unna og da på eiendom 248/25. Fra da av 
har jeg benyttet dette oppkommet til drikkevann, når jeg er på hytta. For meg er det viktig å fortsette
å ha rent drikkevann på hytta. Hvis det er mulig at mitt drikkevann overhodet kan forurenses ved 
realisering av det anlegget det søkes om å etablere, protesterer jeg.

Bekken/elven som renner på tomten kan ikke benyttes til drikkevann, siden det er forurenset etter 
mineralutvinning for mange år siden og mulig annen forurensning, som eksempelvis utslipp av 
kloakk eller annet. Forurensningen tilføres etter at vannet forlater Væleren. Jeg har tidligere vært i 
kontakt med Vannverket og vet derfor dette. Forrige eier av min eiendom var kjemiker og hadde tatt
vannprøver både av bekke/elvevannet og av oppkommet. Det siste var rent og godt drikkevann, ikke
bekke/elvevannet. Dette til tross for at bekke/elvevannet, som nevnt, kommer fra drikkevannet 
Væleren. Vannføringen i bekken/elven er i tillegg svært ustabil på grunn av oppdemningen. 
Bekken/elven kan tidvis være nesten helt tørr, avhengig av hva vannverket gjør, siden Væleren er 
drikkevann og regulert. Det antar jeg også kan ha betydning ved vurdering av mulig forurensning av
det det prosjekterte kloakkanlegget det søkes om å etablere. Altså at vannføring er varierende. Jeg 
protesterer mot det prosjekterte anlegget, dersom det kan ha, eller kan være egnet til på noen måte, å
forurense drikkevannet mitt.

Det samme gjelder bekke/elvevannet

Dersom anlegget det søkes om, kan, eller kan være egnet til, å forurense vannkvaliteten i 
bekken/elven, protesterer jeg mot det.

Bekken/elven er særdeles viktig for meg og min eiendom, siden vi bruker det vannet til alt annet 
enn drikkevann, selv om det altså er forurenset. Vi bader der. Da kan mye vann slukes, og jeg har 
nylig fått barnebarn, som antas å komme til å være mye på hytta i årene fremover. Vi vasker opp i 
det vannet og kort sagt benytter bekke/elvevannet til alt annet enn drikkevann.

Jeg protesterer på etablering av anlegget, dersom det kan være egnet til, eller kunne ha som 
virkning, å forurense på noen måte bekke/elvevannet. 

Tilleggsmerknad.
Vann renner nedover. Hvordan og hvilke omveier, betydning av jordsmonn, steiner, fjell etc., er et 
fag jeg ikke kan noe om, men aner kompleksiteten gjennom en samtale for ca fire år siden, jeg 
hadde i forbindelse med kontroll av min mors eiendom, og hvor også jeg bodde den gang.



I forbindelse et økende problem med overvannshåndtering i Oslo, foretok kommunen kontroll på 
eiendommen vår (og andre). Jeg var med inspektørene og fikk lære litt. Det de skulle kontrollere, så
vidt jeg skjønte, var hvorvidt vann fra takrenner og evnt. annet utslipp fra vår eiendom, ble håndtert 
på egen tomt i åpne løsninger og ikke ledet andre steder, slik at faren for oversvømmelser i 
kommunens anlegg ble forebygget og naturlig kretsløp opprettholdt. De som kom, kontrollerte i 
tillegg til takrenner, også kjelleren. De bemerket at den var så tørr, og det til tross for at intet var 
gjort siden byggeåret. (1951) De sa vi var heldige. Da spurte jeg hvordan. Da fikk jeg et lite kåseri 
om vannveier under jorden. Det hadde jeg ikke tenkt på. Det er elver også der. Jeg ble blant annet 
fortalt at den som bygger på en slik elv, alltid vil ha fuktig kjeller uavhengig av hva de gjør.

Det er store nivåforskjeller på eiendommen dette anlegget søkes etablert på og til min eiendom. Den
siste ligger langt nedenfor. Det er derfor viktig å klarlegge hvilke «veier hva går». Dersom det er 
mulig at bekken/elven, eller drikkevannskilden, forurenses via slike «veier», eller på noen som helst
annen måte, protesterer jeg.

Med vennlig hilsen

Hege Haaland
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Hege Haaland

Grefsenkollveien 12 D

Leilighet 140

0490 Oslo

Tyristrand 28.10.2019 Vår ref: Ingar Fossum

Saksnr. 19/3733 - 2

Vedr. Søknad om tillatelse til avløpsanlegg gnr.248/24 Vælerenveien 120

Merknad til nabovarsel av 17. september 2019

Under prosjekteringen av anlegget har vi registrert at oppkomme/olle som det her er snakk
om, er lokalisert på motsatt side av elven hvor det planlagte infiltrasjonsanlegget er
plassert. Olla ligger 165m unna anlegget og er et naturlig oppkomme som renner ut i elva.
Nedslagsfeltet for denne Olla er området rundt gnr .248/25. Olla renner ut ca . 2,5m over
van nstand i elva. Oppkommet/olla vi l ikke forurenses av det nye anlegget, heller ikke det
eksisterende anlegget har nedslagsfelt som forurenser oppkommet /olla.

Anlegget som er prosjektert er basert infiltrasjon til jord hvor avløpsvannet blir renset.
Dette fo regår på tre forskjellige måter.

Mekanisk filtrering : de faste forurensningspartiklene kiler seg fast i porene i jorda, mens
vanne strømmer videre .

Biologisk filtrering: Mikroorganismer danner store kolonier på overflaten av jordpartiklene.
D isse livnærer seg på forurensningsstoffene i avløpsvannet, det skjer altså en biologisk
nedbrytning av visse forurensningsstoffer , slik at forurensing ikke slipper ut i resipienten
(elva)

Kjemisk filtrering : Jordpartikler og vann utgjør et kjemisk miljø som er i stand til å binde
kjemiske forurensnings stoffer. Næringssalter ( blant annet fosfor), som det er viktig å fjerne
fra avløpsvannet, vil bli bundet til overflaten av jordpartiklene.

I tillegg er det selvfølgelig slamavskiller som første rensetrinn i anlegget, her blir papir og
større par tikler skilt ut, kommunen t ømmer denne tanken regelmessig, dette kjøres til
kommunens renseanlegg for behandling der.
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Det nye anlegget vil bidra til mindre forurensning av elven.

Håper dette var oppklarende og bidrar til at tillatelse til å bygge ny tt avløpsanlegg bli r gitt,
dagens løsning med utslipp i grøfta på Vælerenveien er ikke tilfredsstillende.

Med vennlig hilsen

Ingar Fossum

Daglig leder

Fossum og Sandum AS
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Søknad om midlertidig unntak fra «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger» 
 

Forslag til vedtak: 
1. Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning vurderer at det foreligger særlige grunner.  

2. Søknaden om midlertidig unntak innvilges, jf. § 12 i forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. 

3. Unntaket er tidsbegrenset og gjelder frem til 01.06.2020. 

 

  

Sammendrag 
Et eldre ektepar søker om unntak fra forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger, slik at de kan fortsette å fyre med parafin ut vinteren 2019/2020, til 

tross for forbudet som trer i kraft 01.01.2020.  

Det foreligger helsemessige årsaker til at de ønsker et slikt unntak, i tillegg til at det er 

utfordringer knyttet til alternative oppvarmingskilder i boligen. For eksempel vil det være 

meget krevende å få koblet boligen til fjernvarmenettet innen forbudet trer i kraft. Disse 

faktorene utgjør de særlige grunner som må være oppfylt dersom kommunen skal kunne gi 

unntak. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis et midlertidig unntak, gjeldende fram til 01.06.2020. 

 

Beskrivelse av saken 
30.10.2019 mottok kommunen en søknad om unntak fra forskrift om forbud mot bruk av 

mineralolje til oppvarming av bygninger. Det ble mottatt et søknadsbrev, og det ble 

gjennomført en telefonsamtale for å innhente mer informasjon om forholdene rundt boligen og 

de som bor der. 

 

Gjennom søknadsbrevet og telefonsamtalen fremkommer følgende opplysninger som er 

relevante for saken: 

 

Om beboere 



- 

1. Ekteparet som bor i boligen er meget gamle (80+). 

2. Den ene er avhengig av hjemmesykepleien flere dager i uken, og har i nyere tid hatt 

flere opphold på sykehuset. 

3. Den ene er mye sengeliggende, og det er gjort tilpasninger i boligen for at 

vedkommende skal kunne bo hjemme. 

4. Den andre er dårlig til bens, og har lungesykdom som gir redusert lungekapasitet. 

 

Om boligen 

1. Boligen er et eldre tømmerhus, og eierne mener at huset skal være godt isolert. 

2. Huset har store rom, og det er høyt under taket, noe som tilsier at det kreves store 

energimengder for oppvarming. 

3. Huset har tre etasjer, men de fyrer kun opp første etasje og deler av andre etasje. 

 

Om oppvarmingsmuligheter 

1. Boligen har en parafinovn i stuen i første etasje. 

2. Boligen har en vedovn i stuen i første etasje. 

3. Boligen har en gulvstående varmepumpe.  

a. Vinteren 2018/2019 fikk denne tekniske problemer og sluttet å fungere, og de 

måtte i den perioden forholde seg til vedovnen og parafinovnen for fyring. 

b. De kan ikke benytte varmpepumpen over lengre tid, på grunn av helsemessige 

årsaker.  

4. Boligen har mulighet for fjernvarme, men å koble seg på fjernvarmenettet vil være dyrt 

og tidkrevende, og vil være vanskelig å gjennomføre innen 01.01.2020.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til § 12 i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

kan kommunen i enkelttilfeller gi unntak fra forbudet dersom det foreligger særlige grunner.  

 

I veilederen fra Miljødirektoratet og NVE er det videre beskrevet hva som kan kvalifisere til 

unntak, men merk at dette ikke er en uttømmende liste.  

I hovedsak kan årsaker til å gi unntak være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører 

uforholdsmessige høye kostnader og/eller viser seg å være teknisk umulig eller svært 

utfordrende å overholde. 

 

Det er imidlertid viktig å presisere at det er svært høy terskel for å få innvilget unntak. 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

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

behandlingen av denne unntakssøknaden. 

 

Alternative løsninger 
1. Hovedutvalget ser det slik at det ikke foreligger «særlige grunner» som kvalifiserer til 

at midlertidig unntak kan bli gitt i sak 19/4822. 

2. Søknad om midlertidig unntak fra «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til 

oppvarming av bygninger» avslås. 



- 

 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen vurderer at saken berører spørsmål av prinsipiell betydning, da det er en 

problemstilling kommunen ikke har tatt stilling til tidligere. Saken kan vises til i tilsvarende 

saker, ut ifra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 
På bakgrunn av informasjon gitt i søknaden og gjennom telefonsamtalen med søker, finner 

rådmannen det hensiktsmessig å innvilge et midlertidig unntak fra «forskrift om forbud mot 

bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger». De forholdene som vektlegges i vurderingen 

faller under «utilsiktede konsekvenser» og «teknisk umulig eller svært krevende». 

 

Utilsiktede konsekvenser 

Ekteparets høye alder er ikke i seg selv en gyldig grunn til å innvilge unntak. Men det kan ses i 

sammenheng med deres helsesituasjon, hvor det fremkommer at de har en rekke utfordringer:  

 Det er krevende for de å måtte bære ved inn i huset for å opprettholde vedovnen. 

 Varmepumpen kan ikke brukes kontinuerlig på grunn av helsemessige utfordringer.  

 Dersom varmepumpen skulle slutte å fungere (slik den gjorde vinteren 2018/2019) kan 

det i verste fall ha fatale konsekvenser om de ikke har alternative varmekilder. 

 

Teknisk umulig eller svært krevende 

Det er mulig å koble boligen til fjernvarmenettet, men dette vil være dyrt og tidkrevende. Selv 

om rådmannens vurdering ikke vektlegger de potensielle kostnadene knyttet til det å koble 

boligen til fjernvarmenettet, vektlegges det at denne prosessen vil være tidkrevende. Vi er nå i 

november, og det kan rimelig antas at det vil være svært krevende å få koblet boligen til 

fjernvarmenettet innen 01.01.2020.  

 

Konklusjon 

Rådmannen vurderer at det foreligger forhold som kvalifiserer som «særlige grunner», og 

anbefaler at Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar å innvilge et midlertidig unntak 

gjeldende fram til 01.06.2020. Det presiseres at unntaket er midlertidig, og at det forventes at 

de implementerer alternative oppvarmingskilder innen vinteren 2020/2021. 

 

Vedlegg 

Søknad om unntak for bruk av mineralolje (unntatt offentlighet jf. offl. § 13 og fvl. § 13 første 

ledd punkt 1) 

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger 

Veileder til forskrift 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 
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 rådmann 
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 Gå til opprinnelig kunngjort versjon

Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming av bygninger

Dato FOR-2018-06-28-1060

Departement Klima- og miljødepartementet, Olje- og energidepartementet

Ikrafttredelse 28.06.2018, 01.01.2020

Gjelder for Norge

Hjemmel LOV-1981-03-13-6-§9, LOV-1981-03-13-6-§49, LOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1981-03-13-6-§81,
LOV-1981-03-13-6-§85, FOR-1983-07-08-1245, FOR-1986-05-16-1094, LOV-1990-06-29-50-§10-6

Kunngjort 29.06.2018 kl. 11.00

Korttittel Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 9, § 49, § 52a, § 81 og § 85, jf. delegeringsvedtak 8. juli 1983 nr. 1245,

delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094 og lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av

energi m.m. (energiloven) § 10-6.

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig
som hensynet til forsyningssikkerheten ivaretas.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Bruk av mineralolje til oppvarming av følgende bygninger er unntatt fra forskriften:
a) fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet.
b) bygninger hvor hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere energi til fremstilling eller

bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.
c) driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.
d) sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar 2025.

Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er også bruk av mineralolje i fjernvarmeanlegg med nominell
termisk effekt fra og med 1 MW.

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med
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a) Mineralolje: lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er
flytende ved standard trykk og temperatur.

b) Oppvarming: oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann.
c) Bygning: konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også brakker og

andre midlertidige bygninger.
d) Driftsbygning i landbruket: Bygning som er et nødvendig ledd i driften eller som er et driftsmiddel i

forbindelse med landbruksdrift.
e) Fjernvarmeanlegg: betegnelse på teknisk utrustning og tilhørende bygningstekniske konstruksjoner for

produksjon, overføring og fordeling av varmtvann eller annen varmebærer til eksterne forbrukere, jf. lov
om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. § 1-3 annet ledd.

§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger

Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges vassdrags- og
energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i fjernvarmeanlegg med under 1 MW
installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av bygninger.

Trer i kraft 1 jan 2020.

§ 5. Meldeplikt for nettselskap

Nettselskap som har tilknytnings- eller leveringsplikt etter energiloven kapittel 3 skal uten ugrunnet
opphold melde fra til Norges vassdrags- og energidirektorat dersom utfasing av mineralolje til oppvarming antas
å få betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, og hvor tiltak for å bedre forsyningssikkerheten ikke er
mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft. Kopi av meldingen skal sendes berørte kommuner.

§ 6. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet

Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at forbudet i § 4 ikke
får anvendelse i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset periode, dersom hensynet til
forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. Slikt vedtak skal fattes før 1. januar 2020. Dersom særlige
hensyn tilsier det, kan det også fattes slikt vedtak etter dette tidspunktet.

Når det er fattet vedtak etter første ledd skal Norges vassdrags- og energidirektorat også orientere berørte
kommuner.

§ 7. Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde

Forbudet i § 4 er ikke til hinder for at mineralolje brukes til oppvarming ved driftsforstyrrelser i
kraftsystemet inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet.

Med driftsforstyrrelser forstås her utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller mislykket innkobling
som følge av feil i kraftsystemet, slik dette forstås i forskrift 30. november 2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i
kraftsystemet.

Hvis det foreligger feil eller skade som gjør at øvrige oppvarmingskilder i bygningen eller i
fjernvarmeanlegget ikke kan brukes, er forbudet i § 4 ikke til hinder for at mineralolje kan brukes til
oppvarming. Bruk av mineralolje til oppvarming skal da begrenses til den tiden det tar å utbedre slik feil eller
skade uten ugrunnet opphold.

§ 8. Ansvar for eier og bruker av fyringsanlegg

Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes.
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§ 9. Tilsyn

Norges vassdrags- og energidirektorat fører tilsyn med § 5, § 7 første og annet ledd, samt vedtak fattet i
medhold av § 6. Kommunen eller den Klima- og miljødepartementet bemyndiger fører tilsyn med øvrige
bestemmelser i denne forskriften.

§ 10. Opplysningsplikt for enhver som omsetter mineralolje til sluttbruker

Kommunen kan i medhold av forurensningsloven § 49 pålegge enhver som omsetter mineralolje til
sluttbruker å fremlegge oversikt over kunder og omsatt volum.

Opplysningsplikten gjelder tilsvarende overfor Norges vassdrags- og energidirektorat, jf. energiloven § 10-1
tredje ledd.

§ 11. Gebyr

Kommunen kan fastsette forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å sikre at
bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Gebyrene skal samlet ikke overstige kommunens kostnader.
Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 12. Unntak

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner foreligger.

§ 13. Klage

Vedtak truffet av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak truffet av Norges vassdrags- og
energidirektorat kan påklages til Olje- og energidepartementet.

§ 14. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4 som trer i kraft 1. januar 2020.
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Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger. Veiled er til forskrift.

Ban against the use of mineral oil for heating of buildings. Guidance to the regulation.

Sammendrag – summary

Stortinget har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til oppvarming

av bygninger. Forbudet gjelder fra 1.1.2020. Forskriften er hjemlet i forurensningslo ven og

energiloven. Veilederen forklarer hva som ligger i bestemmelsene i forskriften, blant annet med

definisjoner av sentrale begreper, og noen eksempler.

The Norwegian Parliament has decided to introduce a ban on the use of mineral oil (fossil oil) for the

purpose of heating of buildings. The ban applies from 1.1.2020. The legal basis for the regulation is

the Pollution Control Act and the Energy Act. This guidance explains the content of the provisions in

the regulation, including definitions of key co ncepts, and some examples.
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1. H vorfor forbud mot fyring med mineral olje?

Stortinget har vedtatt at det skal i nnføres forbud mot bruk av mineralolje (fossil olje) til
oppvarming av bygninger. Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av
bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forskriften ble fastsatt av Klima - og
miljødepartemen tet og Olje - og energidepartementet 2 8 . juni 2018 . Forskriften er å finne på
Lovdata.no , og gjelder fra den datoen den ble fastsatt . Selve forbudet gjelder fra 1.1.2020.

Lovverk og m yndighet
Forsk r iften er hjemlet i forurensningsloven og energiloven. Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE) er myndighet for de bestemmelsene som skal sikre
forsyningssikkerheten, herunder §§ 5, 6 og 7 første og annet ledd. Kommunen er ansvarlig for
å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften.

2. Hvem er veilederen rettet mot?

Denne v eilederen retter seg både mot de som er direkte omfattet av forbudet mot bruk av
mineralolje, dvs. eier og bruker av fyringsanlegg, og andre som er pål agt plikter i forskriften,
som nettselskapene og de som omsetter mineralolje. Deler av veiledningen er rettet mot
ansvarlige myndigheter, herunder kommuner, fylkesmenn og Norges vassdrags - og
energidirektorat (NVE).

Støtte til utskifting av oljefyringsan legg
For deg som har et oljefyringsanlegg og lurer på hva du bør bytte ut oljefyring med, og hva du
kan få av offentlig støtte, anbefaler vi å se på Enovas nettsider: Fje rne fossil oppvarming.

3. Forbud mot annen fossil energibruk?

Denne forskriften regulerer kun bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Annen fossil
energibruk er ikke omfattet av forskriften. Det er imidlertid varslet at enkelte typer annen
fossil e nergibruk også skal vurderes , med sikte på å redusere fossil energibruk og
klimagassutslipp. Dette gjelder følgende bruk av fossil energi:

Regjeringen har varslet at de vil utrede muligheten e for reduksjon av bruk av
mineralolje til oppvarming og bygnings tørking ved bygge - og anleggsplasser . Dette er
nærmere omtalt i klimameldingen (Meld. St. 41, 2016 - 2017 , s. 87 ) .
Regjeringen ha r varslet at de vil utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk
av mineralolje i fjernvarme til oppvarming av bygninger. Dette er nærmere omtalt i
klimameldingen (Meld. St. 41, 2016 - 2017 , s. 87 ) .
Regjeringen har varslet at de vil utrede mulighetene for reduksjon av utslipp fra bruk
av gass til oppvarming av bygninger . Dette er nærmere omtalt i klimameldingen
(Meld. St. 41, 2016 - 2017) .
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4. Veiledning til de enkelte bestemmelsene

Veilederen er bygget opp på følgende måte: For hver bestemmelse i forskr iften (hver
paragraf) står først forskriftsteksten i en tekstboks. Deretter forklares innholdet i
bestemmelsene , blant annet ved bruk av eksempler . Veilederen er ikke en del av forskriften ,
og vil kunne endres ved behov, uten at forskriften endres. Innhold et er retningslinjer og
anbefalinger for hvordan forskriften skal forstås og praktiseres.

§ 1 . Formål
Formålet med denne forskriften er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av

bygninger, samtidig som hensynet til forsyningssikkerheten ivareta s.

Forskriften skal bidra til at fyring med mineralolje ( fossil olje ) til oppvarming av bygninger
erstattes med annen energi. Dette vil redusere klimagassutslipp. Forskriften regulerer ikke
hva mineralolje skal erstattes med, men det er lagt til grunn at de fleste vil erstatte
olje fyring med fornybar energi, som fjernvarme, varmepumper, elektrisitet eller bioenergi.

Bruken av mineralolje til oppvarming har gått vesentlig ned de senere årene. Fyring med
mineralolje er ikke av avgjørende betydning for for syningssikkerheten i dag. Hensyn et til
forsyningssikkerheten i spesielt utsatte områder, og for spesielle brukere, er ivaretatt
gjennom unntak i forskrifte n, s e veiledning til § § 6 og 7 .

§ 2. Virkeområde
Denne forskriften gjelder for bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Bruk av mineralolje til oppvarming av følgende bygninger er unntatt fra
forskriften:

a ) fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet
strømnettet.

b ) bygninger hv or hovedformålet med forbre nningsanlegget er å levere energi til
fremstilling eller bearbeidelse av materialer, stoffer eller produkter.

c ) driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025.

d ) sykehusbygninger med døgnkontinuerlig pasientbehandling frem til 1. januar
2025.

Unntatt fra bestemmelsene i denne forskriften er også bruk av mineralolje i
fjernvarmeanlegg med nominell termisk effekt fra og med 1 MW.
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Til første ledd :

Forskriften gjelder b ruk av mineralolje til oppvarming av bygninger
Det fremgår av første ledd i § 1 at f orskriften regulerer bruk av mineralolje , det vil si alle
typer fyringsolje og parafin av fossil opprinnelse , jf. første ledd . Olje av biologisk opprinnelse
( alle typer bioolje/ biofyringsolje , biodiesel og bioparafin) faller utenfor virkeområdet . G ass
er heller ikke omfattet av forskriften . Se veiledning til definisjon av ' mineralolje ' under § 3.

F orskriften er begrenset til å gjelde bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger . H va som
menes med 'bygninger' og 'oppvarming', er definert i § 3. B ruk av mineralolje til oppvarming
av annet enn bygninger, som f.eks. oppvarming i tunneler, veianlegg, uteareal mv., er ikke
omfattet av forskriften. Bruk av mineralolje til f.eks. tørking av bygninger under oppføring
( tørking av sement, fasade mv.), er ik ke oppvarming av bygning, og derfor ikke omfattet av
forskriften .

Til annet ledd :

Bokstav a ) Unntak for enkelte bygg som ikke er tilkoblet strømnettet
Bokstav a innebærer at forskriften ikke gjelder for enkelte typer bygg som ikke er tilkoblet
strømnette t. Dette gjelder fritidsboliger , fyrstasjoner og bygninger knyttet til seterdrift. Med
'strømnettet' menes her distribusjonsnett for elektrisk kraft som eies og driftes av nett eier
med områdekonsesjon . En fritidsbolig , fyrstasjon eller seterbygning som har egen produksjon
av strøm, for eksempel fra et solcellepanel, men som ikke er koblet til strømnett et , kan altså
fortsatt fyre med mineral olje etter 2020 , dersom det er behov for det . Det er ikke nødvendig
å søke om unntak ettersom dette er et generelt unnt ak i forskriften.

Bakgrunnen for unntaket for disse byggene, er at det generelt kan være teknisk vanskelig og i
noen tilfeller uforholdsmessig kostbart å bytte ut fyring med mineral olje med fornybar
oppvarming i disse byggene som ligger utenfor strømnette t. Høringen viste at det i hovedsak
dreier seg om fyring med parafin. Markedet for bio fyrings parafin er i dag begrenset, slik at
det kan være vanskelig å erstatte fossil parafin med et tilsvarende fornybart produkt. D et kan
også være svært kostbart å koble bygninger på strømnettet i mindre tilgjengelige områder.

Fritidsbolig som ikke er tilkoblet strømnettet
Med 'fritidsbolig' menes her typiske hytter og sommerhus bygget for fritidsformål . I
utgangspunktet vil det fremgå av matrikkelen (landets offisielle bygningsregister)
hvilke bygg som er fritidsboliger. Det er lagt til grunn at også turisthytter som ikke er
tilkoblet strømnettet, er omfattet av unntaket, selv om slike hytter ikke nødvendigvis
er registrert som fritidsboliger i matrikkelen. Det er trolig få turisthytter dette vil
gjelde for. Disse byggene vil antagelig ha samme tekniske og økonomiske utfordringer
som fritidsboliger som er omfattet av unntaket. Det er relativt mange fritidsboliger
som ikke er koblet til strømnettet, men det antas at de fle ste av disse benytter
vedfyring til oppvarming. I n oen fritidsboliger benytte s vedfyring i kombinasjon med
parafin. Unntaket gjelder uansett hvor fritidsboligen ligger, og uansett størrelse og
standard på fritidsboligen. Dersom fritidsboligen på et tidspun kt kobles på
strømnettet, slår imidlertid forbudet inn, og eier/bruker må finne alternativer til
mineralolje til oppvarming.

F yrstasjoner som ikke er tilkoblet strømnettet
Med 'fyrstasjon' menes her bygning som huser sjømerke med lys, til hjelp for
navige ring på havet. F ossilt brennstoff benyttes ikke primært for oppvarming i
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fyrstasjoner, men til å sørge for at navigasjonslyset fungerer. En viktig bieffekt er
imidlertid at oppvarmingen sikrer at fyrstasjonene ikke forfaller. Unntaket gjelder
også for fyr stasjoner som ikke er i drift.

B ygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet
Med 'bygninger knyttet til seterdrift' menes her bygninger knyttet til sesongdrevet
husdyrbruk i fjellet eller andre avsidesliggende beiteområde r.

Bokstav b ) Unnta k for bygningsoppvarming der hovedformålet er produksjon
Bokstav b innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av b ygninger er tillatt dersom
hovedformålet med forbrenningsanlegget er å levere produksjons energi til fremstilling eller
bearbeidelse av ma terialer, stoffer eller produkter . Med 'hovedformål' menes den primære
årsaken til bruk av mineralolje. Unntaket tar sikte på tilfeller der oppvarming av bygningen er
en tilleggseffekt ved forbrenningsanlegget , og hvor hovedformålet med forbrenningsanlegge t
er å levere energi til produksjon . Dette fordi bruk av mineralolje til p roduksjon (fremstilling
eller bearbeiding) ikke er omfattet av forbudet , ettersom forskriften kun regulerer bruk av
mineralolje til oppvarming av bygninger.

Unntaket er primært re ttet mot industriproduksjon , for eksempel ved utnyttelse av
spillvarme som ellers ville gått tapt. Det kan dessuten være tekniske krav til
pro duksjons varme i visse typer industri, som gjør at det er vanskeligere å erstatte mineralolje
med alternative energ ibærere til varmeformål i industri en enn til andre varmeformål, som
oppvarming av bygg. Det kan for eksempel være krav til høy temperatur , eller en viss
energikvalitet, og mineralolje kan også være en innsatsfaktor i produksjonen. Det vil i disse
tilfellen e fortsatt være tillatt å benytte mineralolje til oppvarming av bygningene etter 2020,
og det er ikke nødvendig å søke om unntak.

Bokstav c ) Tidsbegrenset unntak for driftsbygninger i landbruket frem til 1. januar 2025
Bokstav c innebærer at driftsbygning er i landbruket er unntatt fra forskriften frem til 1.
januar 2025. Fra 2025 vil det bli forbudt å bruke mineralolje til oppvarming også i disse
bygningene. Definisjonen av driftsbygninger i landbruket er gitt under i § 3 .

Bokstav d ) Tidsbegrenset unntak for sykehusbygninger med døgnkontinuerlig
pasientbehandling frem til 1. januar 2025
Bokstav d innebærer at sykehusbygninger som har døgnkontinuerlig pasientbehandling er
unntatt fra forskriften frem til 1. januar 2025. Fra 2025 blir det forbudt å bruke mi neralolje
til oppvarming også i disse byggene. Med døgnkontinuerlig pasientbehandling menes
sykehusbygninger hvor det er pasienter til behandling hele døgnet. Det betyr at alle
sykehusbygg som ikke har pasienter hele døgnet, for eksempel sykehusbygninger m ed
poliklinisk virksomhet eller kun dagbehandling , vil være omfattet av forbudet fra 2020.

Til tredje ledd

U nntak for fjernvarmeanlegg fra og med 1 MW
Forskriften gjelder ikke for fjernvarmeanlegg fra og med 1 MW nominell termisk effekt, jf.
tredje led d . Grensen gjelder fjernvarmeanlegg som helhet, ikke hver enkelt fyringsenhet eller
lokalitet i fjernvarmeanlegget. Anlegg under 1 MW vil typisk kunne være mindre
nærvarmeanlegg, som forsyner noen få bygg med varme lokalt. Det antas at forskriften vil
gjel de svært få anlegg, da de fleste fjernvarmeanlegg er større enn 1 MW og vil være
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omfattet av unntaket . Grensen på 1 MW skal sikre at de minste fjernvarmeanleggene
(nærvarmeanlegg) likebehandles med andre fyringsanlegg som benytter mineralolje.

§ 3. Defini sjoner
I denne forskriften menes med

a) Mineralolje: lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk
opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

b ) Oppvarming: oppvarming av rom, ventilasjonsluft og tappevann

c ) Bygning: konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også
brakker og andre midlertidige bygninger .

d ) Driftsbygning i landbruket: Bygning som er et nødvendig ledd i driften eller som er et
driftsmiddel i forbindelse me d landbruksdrift

e ) Fjernvarmeanlegg: betegnelse på teknisk utrustning og tilhørende bygningstekniske
konstruksjoner for produksjon, overføring og fordeling av varmtvann eller annen varmebærer til
eksterne forbrukere, jf. Lov om produksjon, omforming, ov erføring, omsetning, fordeling og
bruk av energi m.m. § 1 - 3 annet ledd

Om definisjonene
Bestemmelsen inneholder definisjoner av noen sentrale begreper i forskriften. Vi bemerker at
definisjonene som benyttes i denne forskriften ikke nødvendigvis er samm enfallende med
hvordan annet regelverk definerer disse begrepene.

Til bokstav a ):

Alle typer flytende mineralolje er omfattet av forbudet
Begrepet 'mineralolje' er definert i bokstav a) . Definisjonen omfatter alle typer mineralolje av
fossil opprinnelse som kan benyttes til oppvarming av bygninger . All fossil mineralolje som
kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av
forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile
brens ler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse
(biofyringsolje , biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke
omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet.

Til bokstav b):

Hva menes med " oppvarming " ?
Forskriftens virkeområde er " oppvarming av bygninger ", jf. § 2. Oppvarmingsbegrepet er
nærmere definert i § 3 bokstav b) . Definisjonen er i samsvar med forståelsen av hva et
varmesystem skal dekke i "Norsk Standard for bere gning av bygningers energiytelse – Metode
og data" (NS 3031). Denne standarden ligger til grunn for energikravene i bygningsregelverket
og energimerkeordningen. "Varmesystem" er i standarden definert som "bygningens komplette
anlegg for varmegenerering, va rmelagring, varmedistribusjon og varmeavgivelse, som dekker
romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann " (vår understrekning). Et oljefyringsanlegg
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som distribuerer varme gjennom et vannbårent anlegg vil typisk kunne dekke alle tre
varmeformål. Mens en p arafinkamin som oftest kun dekker oppvarming av rom, gjennom å
varme opp luft. Det er tilstrekkelig at fyringsanlegget de kker e tt av disse varmebehovene for
å falle inn under definisjonen av oppvarming. Bruk av mineralolje til andre formål enn
oppvarming a v bygning , for eksempel tørking eller industriprosesser, faller ikke inn under
denne definisjonen av oppvarming.

Til bokstav c):

Hva menes med " bygning " ?
Bokstav c) slår fast hva som menes med 'bygning' . Definisjonen er basert på energi loven § 1 - 3
fjerde ledd, som definerer bygning slik: "Med bygning forstås i denne lov: En konstruksjon
med tak og vegger som er varig forbundet med grunnen, der det brukes energi for å påvirke
inneklimaet. Som bygning regnes også del av slik konstruksjon som er utformet eller endret
for separat bruk." Definisjonen er noe forenklet i denne forskrift en . Det er tilstrekkelig at
konstruksjonen har tak, vegger og tekniske installasjoner, for å falle inn under forskr iftens
de finisjon av 'bygning' . Det er altså ikke nødvendig at konstruksjonen er varig forbundet med
grunnen. Det er videre presisert at bygningsbegrepet også omfatter midlertidige bygninger
som brakker, såfremt disse har tekniske installasjoner som varmeinstallasj oner (varme,
ventilasjon og /eller varmt vann ). Slike midlertidige bygg er ofte ikke varig forbundet med
grunnen. Midlertidige telt, campingvogner osv. er heller ikke varig forbundet med grunnen,
men kan ikke anses som konstruksjon med vegger og tak, og fal ler dermed utenfor
bygningsbegrepet. Det er ingen nedre grense for hvor kort tid midlertidige bygninger skal stå
for å være omfattet av forskriften.

Bygninger under oppføring er ikke omfattet
Bygninger under oppføring, m en som en da ikke er en ferdig bygni ng med tak, vegger og
tekniske installasjoner faller utenfor begrepet bygning slik dette er definert i bokstav c.
Oppvarming og tørking på bygge - og anleggsplasser er med andre ord ikke omfattet av
forbudet.

Til boksta v d) :

Hva menes med "driftsbygning i landbruket"?
Bygninger som er nødvendige i landbruksdrift, som blant annet vekst hus, gjødsellager, silo og
bygg for dyrehold , er omfattet av definisjonen , og forbudet vil ikke gjelde for disse
bygningene før 1.1. 2025 jf. § 2 . Definisjonen er hentet fra bygningsregelverket
(byggesaksforskriften SAK10 § 3 - 2) og er ment å ha samme innhold. I veiledningen til SAK10 er
det gitt følgende eksempler på hvilke bygg som regnes som driftsbygning i landbruket: "Dette
omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk , husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri,
skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske".

Byg ningene må være i tilknytning til driften av landbruket, og ikke til privat bruk. E t
boligbygg tilknyttet landbruksdrift vil ikke være omfattet av definisj onen, heller ikke bygg for
dyrehold utenom landbruket, for eksempel en stall med hester til bruk utenom landbruket .
Bygninger brukt til akvakultur faller ikke inn under definisjonen av driftsbygninger i
landbruket. Disse bygningene vil derfor ikke være omf attet av det tidsbestemte unn taket i § 2
bokstav d . Det betyr at forbudet gjelder for disse bygningene fra 2020.

Mineralolje som benyttes til tørking av korn i landbruksbygninger (korntørker) er ikke
omfattet av forbudet, da dette ikke defineres som oppva rming av bygning, men som tørking.
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Til bokstav e)

Hva menes med " fjernvarmeanlegg " ?
Fjernvarmeanlegg over en viss størrelse er unntatt forskriftens virkeområde, se § 2 . Bokstav
e ) definerer hva som menes med 'fjernvarmeanlegg' . Definisjonen er identisk m ed energiloven
§ 1 - 3 andre ledd . Det er avgjørende for definisjonen at anlegget leverer til eksterne
forbrukere , og ikke bare til eget forbruk.

§ 4. Forbud mot å bruke mineralolje til oppvarming a v bygninger
Det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, med mindre Norges

vassdrags - og energidirektorat har fattet vedtak i medhold av § 6. Dette gjelder også i
fjernvarmeanlegg med under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til
oppvarming av bygninger.

Forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger fra 1 . januar 2020
Bestemmelsen forbyr bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Bestemmelsen trer
først i kraft 1. januar 2020. De øvrige bestemmels ene i forskriften trådte i kraft ved
fastsettelsen av forskriften. Forbudet gjelder all bruk av fossil mineralolje til oppvarming av
bygninger, både til grunnlast (hovedoppvarming) og spisslast (tilleggsoppvarming).

NVE kan gi unntak av hensyn til forsyni ngssikkerhet
Det er tatt inn et forbehold i forskriften for det tilfellet at NVE har fattet vedtak om unntak
fra forbude t etter § 6. Se nærmere veiledning til § 6 under.

Forbudet gjelder selv om fyringsanlegget står utenfor bygget
Forbudet gjelder uavheng ig av om fyringsanlegget som brukes er fysisk plassert i bygget , eller
om det står utenfor bygget . Det gjelder også uavhengig av om eier av fyringsanlegget bruker
varmen selv , eller leverer den til eksterne mottagere. Dette gjelder likevel ikke
fjernvarmea nlegg, se neste punkt.

Større f jernvarmeanlegg er unntatt
Forbudet mot fyring med mineralolje fra 1. januar 2020 gjelder også fjernvarmeanlegg med
under 1 MW installert termisk effekt, hvis anlegget leverer varme til oppvarming av
bygninger. Grensen gjelde r fjernvarmeanlegg som helhet, ikke hver enkelt fyringsenhet eller
lokalitet i fjernvarmeanlegget.
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§ 5. Meldeplikt for nettselskap
Nettselskap som har tilknytnings - eller leveringsplikt etter energiloven kapittel 3 skal

uten ugrunnet opphold melde fra til Norges vassdrags - og energidirektorat dersom utfasing av
mineralolje til oppvarming antas å få betydning for forsyningssikkerheten i kraftsystemet, og
hvor tiltak for å bedre forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i
kraft . Kopi av meldingen skal sendes berørte kommuner.

Melding fra nettselskaper om forsyningssikkerhet
Meldinger i tråd med § 5 vil bidra til at NVE har tilstrekkelig informasjon til å vurdere
konsekvenser av forbudet for forsyningssikkerheten. Etter § 6 kan NVE vedta unntak av hensyn
til forsyningssikkerheten, men NVE er avhengig av informasjon fra nettselskapene for å
vurdere dette.

Bestemmelsen pålegger ikke alle nettselskaper i alle tilfeller å melde fra til NVE der de anser
at forbudet kan få betydning for forsyningssikkerheten i deres område, men gjelder der
nettselskapene avdekker at det ikke er mulig å gjennomføre nødvendige tiltak for å bedre
forsyningssikkerheten innen forbudet trer i kraft. For å avdekke disse situasjonene bør
nettselskapene unders øke hvordan en utfasing av mineralolje vil påvirke
forsyningssikkerheten i sitt konsesjonsområde. Dette kan for eksempel innebære å utføre
analyser av belastningen i kraftsystemet hvis et gitt antall oljekjeler konverteres til elkjel.
Hvis nettselskapene m ener utfasingen kan gi svekket forsyningssikkerhet, og tiltak for å bedre
forsyningssikkerheten ikke er mulig å gjennomføre innen forbudet trer i kraft, må
nettselskapene sende en melding til NVE om dette. Meldingen må inneholde en beskrivelse av
hvilke om råder som vil få svekket forsyningssikkerhet, en begrunnelse for dette, samt hvorfor
det ikke er mulig å gjennomføre nødvendige tiltak før forbudet trer i kraft. Dette kan for
eksempel være tilfeller hvor tiltakene vil koste uforholdsmessig mye, eller det kan ta lang tid
å bygge ut nettet. Meldingen bør sendes innen 1.1.2019 for at NVE skal kunne fatte vedtak om
unntak etter § 6 i god tid før forbudet trer i kraft. NVE ønsker at det skal være en lav terskel
for å melde inn områder som muligens faller inn un der denne bestemmelsen. Nettselskaper
som er usikre på hvordan man skal gå frem for å vurdere forsyningssikkerheten, bør henvende
seg til NVE.

Enkelte nettselskap tilbyr redusert tariff for utkoblbart forbruk 1 som et virkemiddel for å
ivareta forsyningssi kkerheten. De kundene som bruker mineralolje som reserve ved utkobling
av elkjel e.l., må i utgangspunktet gå over til andre reserveløsninger etter 1.1.2020 hvis de
vil fortsette på redusert tariff. Dersom bruk av mineralolje er avgjørende for
forsyningssi kkerheten i et forsyningsområde med utkoblbart forbruk, vil NVE vurdere unntak i
medhold av § 6. Nettselskapene må derfor melde inn dette til NVE dersom bruk av mineralolje
er viktig for forsyningssikkerheten.

De fleste nettselskapene har ikke oversikt ov er alle kunder som benytter seg av mineralolje i
sitt område. Nettselskapene bør derfor vurdere å ta kontakt med utvalgte kunder for å
undersøke om de har oljefyring med mineralolje , og hva de vurderer å gjøre med dette
anlegget. Dette kan for eksempel vær e kunder på utkoblbart forbruk, hvor nettselskapet har
grunn til å tro at kunden bruker mineralolje som reserve.

1 Kalles også utkoblbar overføring, fleksibelt forbruk m.m.
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Kopi av meldingen skal sendes berørte kommuner. Kommunen vil også få kopi av eventuelle
unntak NVE fatter i medhold av § 6, jf. kommentarer un der.

§ 6. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet
Norges vassdrags - og energidirektorat kan ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at

forbudet i § 4 ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset
periode, dersom hens ynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. Slikt vedtak skal
fattes før 1. januar 2020. Dersom særlige hensyn tilsier det, kan det også fattes slikt vedtak etter
dette tidspunktet.

Når det er fattet vedtak etter første ledd skal NVE også orientere berørte kommuner.

Områder med anstrengt forsyningssikkerhet kan få unntak fra forbudet
En overgang fra bruk av mineralolje til oppvarmingskilder som baserer seg på elektrisitet kan
være problematisk med tanke på forsyningssikkerheten i et områd e. Dette kan enten være
fordi strømnettet i området ikke har nok kapasitet, eller fordi det vil føre til et strømforbruk
som vil gi for dårlig driftssikkerhet. Driftssikkerhet betyr kraftsystemets evne til å levere
strøm ved driftsforstyrrelser i nettet.

I begge tilfeller er det mulig å bygge seg ut av problemet ved å investere i mer nett eller
gjennomføre andre tiltak, men i noen tilfeller vil dette koste uforholdsmessig mye, eller det
kan ta lang tid å bygge ut nettet. Kapasitetsproblemer i lavspentnett eller nettstasjon er
relativt billig og har kort gjennomføringstid, og vil som regel ikke være en grunn til å gi
midlertidig unntak fra forbudet. Kapasitetsproblemer i 11 og 22 kV luftlinjer og jordkabler
kan vurderes som begrunnelse for midlertidig unntak pga. lengre byggetid. Ved melding fra
nettselskap om kapasitetsproblemer i transformatorer, kabler og ledninger på høyere
spenningsnivå skal NVE vurdere å gi unntak fra forbudet. Generelt vil anstrengte
driftssituasjoner eller effektknapphet i kraftsystem et være grunnlag for NVE å vurdere
unntak. NVE kan for eksempel vurdere å åpne for fyring med mineralolje som reserve i
situasjoner som typisk er grunnlag for utkobling av forbruk på redusert tariff, dersom
hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det.

Når det er fattet vedtak om unntak fra forbudet skal NVE orientere berørte kommuner. Det er
viktig at kommunen er orientert om eventuelle unntak, slik at de kan være en
informasjonskilde for sine innbyggere, kunne se NVEs vedtak i sammenheng med vedtak de
selv kan fatte i medhold av § 12, og når de skal føre tilsyn med forbudet. NVE vil også
orientere berørte nettselskaper om et slikt vedtak.

§ 7. Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde
Forbudet i § 4 er ikke til hinder for at mi neralolje brukes til oppvarming ved

driftsforstyrrelser i kraftsystemet inntil normal drift i kraftsystemet er gjenopprettet.

Med driftsforstyrrelser forstås her utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkobling, eller
mislykket innkobling som følge av fei l i kraftsystemet, slik dette forstås i forskrift 30. november
2004 nr. 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Hvis det foreligger feil eller skade som gjør at øvrige oppvarmingskilder i bygningen
eller i fjernvarmeanlegget ikke kan brukes, er forbude t i § 4 ikke til hinder for at mineralolje kan
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brukes til oppvarming. Bruk av mineralolje til oppvarming skal da begrenses til den tiden det tar
å utbedre slik feil eller skade uten ugrunnet opphold.

Mineralolje kan fortsatt benyttes som reserve til anne n oppvarming
Denne bestemmelsen åpner for at man kan fyre med mineralolje i situasjoner med
driftsforstyrrelser i kraftsystemet. En driftsforstyrrelse kan føre til at kunder mister
strømforsyningen sin. En driftsforstyrrelse kan også føre til et behov for å koble ut forbruk,
for å unngå å havne i en situasjon der mange kunder mister strømmen hvis det skjer en feil i
kraftsystemet. Det vil være nettselskapene som har kjennskap til om det er driftsforstyrrelser
i kraftsystemet. Nettselskapene kan i slike situ asjoner koble ut kunder på redusert tariff, og
kunder med mineralolje som reserveforsyning kan fyre med dette uten å bryte forbudet.
Forutsetningen her er da at kundene kobles ut som en følge av driftsforstyrrelse i
kraftsystemet.

Det er tillatt å bruke mineral olje ved feil eller skade på andre oppvarmingskilder
Tredje ledd innebærer at det vil være tillatt å bruke mineralolje som reserveløsning dersom
andre oppvarmingskilder ikke fungerer på grunn av feil eller skade. Det er ikke behov for å
søke om unnt ak i slike tilfeller. Hensikten er å sikre forsvarlig inne klima og tilstrekkelig
varmeforsyning i slike situasjoner. Dette vil typisk kunne dreie seg om uforutsette tekniske
problemer med annen varmekilde. For eksempel at fjernvarme, varmepumpe eller annen
varmeløsning er ute av drift i noen timer eller dager, eller dersom et strømbrudd hindrer
bruken av disse varmeløsningene. Det må være en feil eller skade som utløser behovet.
Forsømmelse av nødvendig vedlikehold, manglende nødvendig tilrettelegging eller andre
forhold som ikke normalt regnes som feil eller skade, vil ikke være tilstrekkelig for å ta i bruk
mineralolje. Endring i økonomiske forutsetninger (f.eks. økt pris på fornybar energi, som
biofyringsolje eller elektrisitet) er heller ikke tilstrekkel ig, da dette ikke kan regnes som feil
eller skade.

Det skal uansett ikke benyttes mineralolje lenger enn den tiden det tar å utbedre
skaden/feilen på annet varmeanlegg. Normalt vil derfor behovet for å fyre med mineralolje
begrense seg til timer eller dag er, inntil normal drift er opprettet for den ordinære
varmekilden.

Unntaket er mest relevant for større bygg
Unntaket i tredje ledd er mest relevant for fyringsanlegg i større bygg med behov for høy grad
av sikkerhet for tilstrekkelig oppvarming, som for eksempel sykehusbygg med
døgnkontinuerlig drift. Dette fordi d et vil være en vedlikeholdskostnad å beholde hele elle r
deler av oljefyringsanlegget , både fyringsanlegget og oljetan ken , og ha mineralolje
tilgjengelig for situasjoner som kan oppstå, som strøm brudd eller utfall av annen varmekilde .
Enkelte av disse byggene vil også kunne vurderes under forskriftens § 12 Unntak av særlige
grunner , se veiledning under § 12.

§ 8. Ansvar for eier og bruker av fyringsanlegg
Eier og bruker av fyringsanlegg skal sør ge for at bestemmelsene i denne forskriften

overholdes.

Både eier og bruker har ansvar for å overholde forbudet
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Bestemmelsen slår fast at både eier og bruker av fyringsanlegg et er ansvarlig for å overholde
forbudet i § 4 . Både selskaper og personer kan v ære eier/bruker, og i mange tilfeller vil eier
og bruker vær e samme rettssubjekt . Noen ganger kan imidlertid eier og bruker av
fyringsanlegget være ulike rettssubjekter , for eksempel i utleielokaler og utleieboliger. Her
vil det som oftest være eier av byg get som har ansvaret for fyringsanlegget. Leietager har
likevel ofte økonomiske forpliktelser knyttet til bruken av fyringsanlegget (betaler for
varmen) , og er i mange tilfeller nærmere anlegget i daglig drift. Det er ikke funnet grunn til å
peke ut nærmer e hvem som vil være hovedansvarlig.

Det legges til grunn at en byggeier som ikke bruker fyringsanlegget sørger for at det finnes en
oppvarmingsløsning som er lovlig å bruke. Her vil privatrettslige leie - og eierforhold komme
inn og legge press på evt. u tskifting av fyringsanlegget. Eier av bygget vil i ytterste
konsekvens kunne straffes for å ha medvirket til lovbrudd dersom det ikke finnes en
oppvarmingsløsning som gjør det mul ig å overholde forbudet i § 4, jf. straffeloven § 15 .

For å overholde f orbudet, må de ansvarlige tilpasse fyringsanlegg et , eller installere nytt
utstyr , slik at de kan dekke oppvarmingsbehovet på andre måter enn med mineralolje. Dette
er et naturlig ansvar for eier av fyringsanlegget. Der hvor oljekjel eller parafinkamin ikke
fjernes, for eksempel fordi det konverteres til bruk av bioolje eller tilsvarende, eller beholdes
til back - up, er har brukeren av fyringsanlegget har et særlig ansvar for at fyringsanlegget ikke
blir brukt i strid med forbudet.

§ 9. Tilsyn
Norges vassd rags - og energidirektorat fører tilsyn med §§ 5, 7 første og annet ledd, samt

vedtak fattet i medhold av § 6. Kommunen eller den Klima - og miljødepartementet bemyndiger
fører tilsyn med øvrige bestemmelser i denne forskriften.

NVE fører tilsyn med vedtak om unntak på grunn av forsyningssikkerhet mv .
De vedtakene som NVE kan fatte etter forskriften gjelder:

Vedtak om unntak fra forbudet i et avgrenset geografisk område og innenfor en
tidsavgrenset periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten tilsier det, jfr. § 6.
Dette kan fastsettes som enkeltvedtak eller i form av forskrift. Det er bare klagerett
på enkeltvedtak.

I de tilfellene NVE fatter vedtak om unntak etter § 6 vil dette i hovedsak være på grunnlag av
meldinger fra nettselskapet. NVE vil i de n forbindelse ha mulighet til å føre tilsyn med at
informasjonen nettselskapene har sendt inn er riktig.

NVE vil føre tilsyn med at vedtak fattet i medhold av § 6 overholdes. Det kan for eksempel
være aktuelt å føre tilsyn med at tidsavgrensninger og andr e vilkår i vedtaket overholdes. I
tilfeller hvor mineralolje tas i bruk med hjemmel i § 7 første og annet ledd kan NVE føre
tilsyn med at vilkårene for å ta i bruk mineralolje er oppfylt. NVE kan i den forbindelse gi
nødvendige pålegg og kreve nødvendige o pplysninger etter energiloven § 10 - 1, for eksempel
be om dokumentasjon på at bruk av mineralolje skyldes en driftsforstyrrelse i kraftsystemet.
NVE kan også vedta tvangsm ulkt etter energiloven § 10 - 3. Kommunen fører øvrig tilsyn med at
forbudet mot bruk at mineralolje overholdes.

Kommunen fører tilsyn med at forbudet overholdes
Det følger av § 9 anne n setning at kommunen føre r tilsyn med at øvrige bestemmelser i
forskriften overholdes. Hvilke hjemler kommunene har , følger dels av denne forskriften , og
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dels av forurensningsloven, jf. delegeringsrundskriv T - 5/98
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t - 598 - kommunens - myndighet/id1 0821 2/ .
Eksempler på hjemler som komm unen kan benytte i denne sammenheng er:

Pålegg om å gi opplysninger etter forurensningsloven § 49 jf. § 1 0 i denne forskriften
Rett til gransking/tilsyn etter forurensningsloven § 50
Pålegg om tiltak etter forurensningsloven § 7 fjerde ledd jf. annet ledd
Vedtak om tvangsmulkt etter forurensningsloven § 73

Hvordan føre tilsyn med forbudet?
Forurensningsloven § 50 regulerer kommunens adgang og rett til å undersøke forholdene i det
enkelte bygg. En inspeksjon kan skje uten at det varsles på forhånd. Det norma le vil
imidlertid være at eier/bruker av fyringsanlegget får beskjed før kommunen kommer på
tilsyn.

Kommunen må ut fra egne ressurser , oppgaver og lokale forhold vurdere omfanget av tilsynet.
Stikkprøvekontroller er en kostnadseffektiv måte å sikre at for budet etterleves på. Det vil
også være mulig å samordne tilsyn med allerede eksisterende tilsynsordning etter forskrift om
brannforebygging. Når feier uansett fører tilsyn med fyringsanlegg vil det kreve liten ekstra
ressursinnsats å samtidig registrere om et eventuelt oljefyringsanlegg er i bruk eller ikke.
Kommunen står imidlertid fritt til å organisere tilsynet på andre måter , ut fra hva som er
mest hensiktsmessig.

Normalt vil det antagelig være en relativ enkel jobb for kommunen å avdekke om forbudet
overholdes i det enkelte bygg , sammenliknet med andre type forskriftskrav som kommunen
fører tilsyn med, f.eks. grenseverdier for utslipp til luft, grenseverdier for støy osv . I enkelte
tilfeller vil det imidlertid kunne kreve noe mer ressursbruk å sjekke om forbudet er overholdt ,
f.eks. dersom oljefyren er bygget om til å bruke biofyringsolje, eller dersom det originale
utstyret er beholdt til bruk i back - up/reserve.

Kommunen kan kreve d okumentasjon og opplysning er
Dersom kommunen fatter mistanke om at a nlegget benyttes til fyring med mineralolje i strid
med forbudet, kan det være nødvendig å få innsyn i dokumentasjon om forbruk av
mineralolje . Slikt materiale kan kommunen kreve fremlagt i forbindelse med tilsyn i medhold
av forurensningsloven § 50 annet ledd (se avsnitt over) . Kommunen kan også pålegge eier og
bruker av fyrings anlegget å gi opplysninger med hjemmel i forurensningsloven § 49. Om
nødvendig for å avklare om det pågår en ulovlig bruk, kan kommunen også pålegge omsettere
av mineral olje å opply se om eventuelt salg. Se veiledning til § 1 0 under . Andre mulige kilder
til opplysninger om forbruk av mineralolje kan være innsyn i energivurdering av tekniske
anlegg etter kapittel III i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering.
Rapport er fra slike vurderinger som er lagt inn i energimerkesystemet er offentlige , og
kommunen vil kunne få innsyn i disse.

I tilfeller hvor fyringsanlegget er konvertert til biofyringsolje, kan kommunen i forbindelse
med tilsyn etterspørre dokumentasjon fra eier eller bruker av fyringsanlegget på at den
aktuelle fyringsoljen er av biologisk opprinnelse , jf. forurensningsloven § 50 annet ledd .
Dersom kommunen har mistanke om at oljen ikke er av biologisk opprinnelse, kan nødvendige
opplysninger kreves av de so m selger biofyringsolje. Hjemmel for et eventuelt pålegg om å gi
opplysninger v il være forurensningsloven § 49 jf. § 1 0 i denne forskriften (se omtale under) .
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§ 1 0. Opplysningsplikt for enhver som omsetter mineralolje til sluttbruker
Kommunen kan i medho ld av forurensningsloven § 49 pålegge enhver som omsetter

mineralolje til sluttbruker å fremlegge oversikt over kunder og omsatt volum.

Opplysningsplikten gjelder tilsvarende overfor Norges vassdrags - og energidirektorat,
jf. energiloven § 10 - 1 tredje le dd.

Til første ledd :

Kommunen kan innhente kundelister fra oljeselskapene
Første ledd i bestemmelsen er en presisering av regelen om opplysningsplikt i
forurensningsloven § 49 for "enhver som utfører arbeid" for den ansvarlige, og innebærer at
kommunen kan innhente kundelister fra oljeselskaper og andre som omsetter mineralolje.
Kommunen kan bruke pålegg overfor oljeselskapene uten å ha konkret mistanke om lovbrudd.
Opplysningene må imidlertid være nødvendig for å kunne føre tilsyn med forbudet.
Kommune n kan eksempelvis ikke be oljeselskapene om kundelister og tall på landsbasis. De
kan heller ikke be om kundelister og tall til andre formål enn tilsyn og håndheving av
forbudet. Bestemmelsen skal brukes med varsomhet, jf. kravet til "særlige grunner" i
fo rurensningsloven § 49. Dersom kommunene på enkelt vis kan få opplysninger fra annet hold,
bør de som regel ikke benytte pålegg overfor oljeselskapene.

Opplysningene kan kreves uten hensyn til taushetsplikt , jf. forurensningsloven § 49 .
Opplysningene vil m åtte behandles fortrolig av myndighetene dersom de er taushetsbelagte.
K undelister kan være å betrakte som konkurransesensitiv informasjon, og offentlighetslovens
regler vil gjelde i slike saker, på lik linje med annen taushetsbelagt eller konkurransesensi tiv
informasjon som kommunen innhenter eller får tilsendt.

Pålegg om opplysningsplikt kan treffes som enkelt vedtak , eller i form av en forskrift, jf.
forurensningsloven § 49 tredje ledd. Etter særregelen i forvaltningsloven § 14 er det ikke krav
om at ko mmunen må varsle på forhånd om at de vil fatte et slikt vedtak . Pålegget om
opplysningsplikt kan påklages av den som mottar pålegget . Klageretten etter § 14 er
begrenset til kun å gjelde lovligheten av pålegget, ikke om det er hensiktsmessig eller
rimelig. Klagefristen er tre dager.

Til andre ledd:
NVE kan med hjemmel i energiloven § 10 - 1 tredje ledd kreve opplysninger som skissert i
første ledd. I tillegg kan NVE fastsette tvangsmulkt for brudd på opplysningsplikten.

§ 1 1 . Gebyr
Kommunen kan fastsett e forskrift om gebyr for kontrolltiltak som gjennomføres for å

sikre at bestemmelsene i denne forskriften blir fulgt. Gebyrene skal samlet ikke overstige
kommunens kostnader. Gebyret er tvangsgrunnlag for utlegg.

Bestemmelsen slår fast at kommunene kan g ebyrfinansiere tilsyn med forbudet. Dette betyr
at kommunens kostnad til å drive tilsyn med at forbudet overholdes, kan belastes de
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ansvarlige for fyringsanlegget , jf. § 8 . Kommunene står fritt til å velge om de skal ta gebyr,
jf. at det står "kan".

Det e r presisert at gebyret ikke skal overstige kostnadene med tilsynet (selvkost). Tilsyn med
forbudet mot fyring med mineralolje kan slås sammen med andre tilsyn i kommunen , for
eksempel tilsyn etter forskrift om brannforebygging, se merknad til § 9 over. Det te vil kunne
bidra til å redusere merkostnaden og dermed gebyret for tilsyn.

Kommunen kan enten vedta en egen forskrift om gebyr for kontroll med forbud mot fyring
med mineralolje, eller de kan samordne med allerede eksisterende gebyrforskrifter. Dersom
kommunen i form av en egen forskrift vedtar en standard gebyrsats for alle kontro lltiltak , kan
innkreving skje uten at kommunen fatter et enkeltvedtak. Men dersom kommunen legger opp
til å fastsette gebyret ut fra ressursbruken i den konkrete saken, vil de tte være et
enkeltvedtak som må varsles på forhånd og kan påklages, se eksempelvis kap. 39 i
forurensningsforskriften om fastsetting av gebyrsats i forbindelse med tillatelser og
kontrolltiltak etter forurensningsloven.

§ 1 2. Unntak
Kommunen kan i enkelt tilfeller gjøre unntak fra forbudet i § 4 dersom særlige grunner

foreligger.

Generelt om § 12
Behovet for unntak fra forbudet skal i utgangspunktet være ivaretatt gjennom unntak fra
forskriftens virkeområde i § 2, og unntakene i § 6 og § 7. Erfaringsmess ig kan det likevel
oppstå uforutsette situasjoner som gjør at det er nødvendig å ha en sikkerhetsventil. Dette er
bakgrunnen for at det ble tatt inn en generell unntaksbestemmelse (§ 12) i forskriften, som
gir kommunen adgang til å gjøre unntak fra forbude t i enkelttilfeller. Kravet for å kunne gi
unntak er at det må foreligge "særlige grunner" . Eier eller bruker av fyringsanlegget må søke
til kommunen om unntak etter § 12. Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige
grunner er oppfylt. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en
"kan" - bestemmelse. Kommunen kan sette vilkår for unntaket. Kommunens avgjørelse i saken
er et enkeltvedtak som kan påklages. Fylkesmannen er klageinstans, se forskriftens § 13.

Ettersom unnt akshjemmelen er ment som en sikkerhetsventil for uforutsette tilfeller, er det
ikke mulig å gi en uttømmende liste over hvilke tilfeller som kan gi grunnlag for unntak. Det
vil dessuten ofte være en kombinasjon av årsaker til at det er vanskelig å erstatte fyring med
mineralolje med fornybar energi. Denne veilederen er ment til å bidra til likebehand ling på
tvers av ulike kommuner. Veiledningen tar utgangspunkt i hvilke hensyn
unntaksbestemmelsen i § 12 er ment å ivareta, belyst gjennom eksempler.

Hva kan være særlig e grunn er til unntak?
Hva som kan utgjøre særlige grunner, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Det kan
dreie seg om situasjoner der forbudet får utilsiktede konsekvenser , medfører uforholdsmessig
høye kostnader og/ eller viser seg å være teknisk umulig eller svært utfordrende å overholde.
Kommunen bør også se hen til byggets funksjon, for eksempel om det aktuelle bygget dekker
en samfunnskritisk funksjon, og om en overgang fra oljefyring til fornybar energi vil kunne
svekke eller true den ne funksjonen. U nntakshjemmelen bør imidlertid brukes med varsomhet.
Det skal for eksempel svært mye til for at høye kostnader alene kan begrunne unntak etter §
12 .

i. Utilsiktede konsekvenser
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Med utilsiktede konsekvenser menes virkninger av forbudet for en keltpersoner eller grupper,
eller for samfunnet som helhet, som ikke var forventet da forbudet ble vedtatt. Økte
kostnader for den enkelte byggeier kan i utgangspunktet ikke sies å være en utilsiktet
konsekvens av forbudet , ettersom det ved innføringen av et forbud er gjort
konsekvensvurdering er som tar var hensyn til at et forbud vil medføre økte
investerings kostnader for den enkelte byggeier.

I praksis vil utilsiktede konsekvenser ofte oppstå i situasjoner hvor det i tillegg er teknisk
umulig eller svær t krevende å skifte ut mineralolje, og/eller hvor utfasing av mineralolje
utløser uforholdsmessig høye kostnader for byggeier.

Det antas at dette er mest relevant i bygg hvor det kun er teknisk og økonomisk mulig å bytte
til kun ett eller noen få andre o ppvarmingsalternativer, og hvor disse alternativene skaper
spesielle utfordringer. F or eksempel kan det dreie seg om tilfeller hvor en overgang fra fyring
med mineralolje til fornybar energi krever ombygging av hele eller deler av bygningen, og
hvor slik o mbygging medfører tap eller forringelse byggets bruksverdi, kulturminner,
verneverdier eller andre særlige hensyn. Det kan videre tenkes situasjoner der oljefyring i
bygninger i tettbygde strøk erstattes med ved, flis eller pellets (og andre løsninger ikke er
mulig), som kan gi økt lokal luftforurensning som en utilsiktet negativ konsekvens. Dersom det
kan dokumenteres at det ikke er mulig å benytte andre alternative erstatninger for
mineralolje, kan det i slike tilfeller være grunn til å vurdere unntak ett er § 12 .

ii. Uforholdsmessig høye kostnader
Dersom unntak skal gis av hensyn til kostnader, må det dreie seg om uforholdsmessig høye
investeringskostnader og/eller driftskostnader. Terskelen for om kostnader kan regnes som
uforholdsmessige er svært høy, og m å vurderes i hver enkelt sak ut fra den konkrete
bygningen det søkes om unntak for. Momenter i vurderingen kan blant annet være anleggets
størrelse, anleggets forventede levetid og tilgangen på alternative energikilder. Byggeiers
økonomiske evne bør ikke v ektlegges i vurderingen av behov for unntak etter § 12.

Uforholdsmessig høye kostnader kan for eksempel oppstå i situasjoner der nødvendig
investeringskostnad for å bytte ut mineralolje med fornybar energi er høy, og der forventet
levetid for anlegget er lav, for eksempel fordi det kan dokumenteres at bygningen skal rives
eller total rehabiliteres i løpet av kort tid. Et annet eksempel kan være et bygg hvor
alternativet til fyring med mineralolje krever tilkobling og/eller forsterkning av strømnettet
eller fjernvarmenettet, og som utløser et uforholdsmessig høyt anleggsbidrag.

iii. Teknisk umulig eller svært krevende
I noen tilfeller vil det kunne oppstå tekniske vanskeligheter med å skifte til fornybare
energikilder. Det kan dreie seg om spesielle fysiske forh old ved bygningen, fyringsanlegget
eller begge deler, som gjør det teknisk umulig eller veldig krevende å bytte ut oljefyring med
fornybar energi. Eksempelvis et bygg som ikke er koblet til strøm eller fjernvarmenett, og
hvor blant annet kaldt klima, isole rt beliggenhet eller andre geografiske forhold gjør det
teknisk umulig eller svært krevende å konvertere all bruk av mineralolje (grunnlast og
spisslast) til fornybar energi innen tidsfristen i 2020.

Må søke kommunen og dokumentere behov
Eier eller bruker av fyringsanlegget må søke kommunen om unntak etter § 12. Søknaden må
være skriftlig og begrunnet. Begrunnelsen for unntak må dokumenteres i søknaden, for
eksempel gjennom tilbud på annen oppvarmingsløsning, kostnadsestimat, tekniske
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undersøkelser eller l iknende. Kommunen kan be om ytterligere informasjon og dokumentasjon
ved behov.

Kommunen kan sette vilkår for unntaket
Kommunen kan sette vilkår for unntaket. Bakgrunnen for dette ligger i at kommunen også kan
velge å avslå søknaden (såkalt "fritt skjønn" ). Da må kommunen også kunne innvilge unntak på
vilkår. Ved vurderingen av om vilkår skal stilles, og eventuelt hvilke, bør det sees hen til
formålet med forskriften og den konkrete situasjonen. Hva som er relevante vilkår er opp til
kommunen å vurdere. Ko mmunen må imidlertid holde seg innenfor alminnelig vilkårslære.
Det innebærer at vilkåret må ha saklig sammenheng med de formål eller hensyn som er
relevante for vedtaket , og ikke vil virke for inngripende overfor den som søker.

Et praktisk eksempel vil være å sette vilkår om å begrense bruk en av mineralolje til spisslast
(tilleggsoppvarming i kalde perioder ) . Det kan også være aktuelt å tids begrense unntaket, for
eksempel ved å sette vilkår om at unntaket gjelder inntil en fastsatt dato. Forskriftens for mål
tilsier at kommunen bør begrense unntaket så langt det er mulig.

Når er det ikke behov for å søke om unntak etter § 12?
Før eier eller bruker av fyringsanlegg går i gang med å søke om unntak, bør de undersøke om
behovet for fortsatt bruk av mineralolje kan være dekket av andre bestemmelser i
forskriften. Dette gjelder:

§ 2 . Virkeområde
§ 6. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet
§ 7. Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde

For det første , bør det undersøkes om den aktuelle bruken er dekket av forskriftens
virkeområde, jf. § 2. Det er for eksempel ikke behov for å søke om unntak for bruk av
mineralolje til nødstrømsaggregat til medisinsk utstyr, maskiner eller bygningsdrift, fordi
disse ikke benyttes til oppvarming av bygning er. Enkelte type r bygninger er også unntatt,
blant annet fritidsboliger og fyrstasjoner som ikke er tilkoblet strømnettet. Ytterligere
veiledning kan være å finne i definisjonsbestemmelsen i § 3, som f.eks. hva som ligger i ordet
"oppvarming".

For det and re , er det lagt opp til at NVE kan fatte særskilt unntak av hensyn til
forsyningssikkerhet, jf. § 6. Slike vedtak forutsettes at er gjort kjent for de som er berørt.
Kommunen eller NVE kan eventuelt kontaktes.

For det tredje , er forbudet ikke til hinder for at mineralolje brukes i tilfeller med
driftsforstyrrelser eller utfall av annen varmekilde, jf. § 7. Dette betyr at byg ninger som har
behov for back - up/reserve varmekilde kan beholde oljefyringsanlegget, og benytte
mineralolje i de tilfellene som er be skrevet i § 7. I slike tilfeller er det ikke behov for å søke
om unntak etter § 12. Det er imidlertid viktig å presisere at mineralolje ikke kan benyttes i
ordinære driftssituasjoner ved lave utetemperaturer ( dvs. til spisslast).

§ 1 3. Klage
Vedtak truffe t av kommunen kan påklages til fylkesmannen. Vedtak truffet av Norges

vassdrags - og energidirektorat kan påklages til Olje - og energidepartementet.
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Bestemmelsen regulerer hvem som er rett klageinstans etter forskrif ten. Nærmere regler om
klage følg er av f orvaltningsloven kap. VI.

Bare enkeltvedtak kan påklages
Det er bare adgang til å klage på enkeltvedtak , jf. forvaltningsloven § 28 jf. § 2. Vedtak som
treffes ved forskrift (retter seg mot et ubestemt antall eller krets av personer) kan ikke
påklages. Det er gitt en særregel om klage på vedtak om opplysningsplikt i forvaltningsloven
§ 14. Hvilke type vedtak kommunen og NVE kan treffe, er nærmere omtalt under § 9.

Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen
K ommunens vedtak kan påklages til Fylkesmanne n. Eksempler på vedtak som kan påklag es er
pålegg om opplysningsplikt jf. forurensningsloven § 49, vedtak om tvangsmulkt, jf.
forurensningsloven § 73 og unntak etter forskriftens § 12. Kommunens vedtakshjemler er
nærmere omtalt under § 9.

NVEs vedtak kan påklages til OED
Det følger av § 13 annet punktum at de vedtak som NVE har fattet , kan påklages til O lje - og
energidepartementet . Dette gjelder imidlertid ikke dersom NVE har fattet vedtak om unntak i
form av forskrift, da er det ikke anledning til å klage . Hvilke vedtakshjemler NVE har, er
nærmere omtalt under § 9.

Hvem kan klage?
Hvem som har klagerett følger av forvaltningsloven § 28. Alle parter , det vil si den som et
vedtak retter seg mot eller direkte gjelder, kan klage. Den som mottar vedtak om
tvan gsmulkt eller pålegg om opplysninger fra kommunen, har eksempelvis rett til å klage i
kraft av å være part. Også andre enn parter kan påklage et vedtak så lenge de har rettslig
klageinteresse . At klager må ha "rettslig klageinteresse" innebærer en konkret vurdering av
om klagerens interesser blir tilstrekkelig berørt. Både privat personer , selskaper og
interesseorganisasjoner eller foreninger kan ha rettslig klageinteresse.

§ 1 4. Ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft straks, med unntak av § 4 som trer i k raft 1. januar 2020.

Selve forbudet trer i kraft 1.1.2020, mens resten av forskriften gjelder fra den datoen den ble
fastsatt.

5. Oljetank er – hvilke krav gjelder?

Behov for å gjøre noe med oljetanken?
De som i dag fyrer med mineralolje har normalt også en o ljetank, enten frittstående utendørs
eller innendørs (kjeller e.l.), eller nedgravd på tomta. Når fyring med mineralolje blir forbudt
fra 2020, vil mange bytte ut sitt oljefyringsanlegg med andre varmekilder, som varmepumper,
fjernvarme, elektrisitet osv. Når oljefyringsanleggene ikke lenger er i bruk , vil det også være
behov for å gjøre noe med oljetankene.

Lekkasjer fra oljetanker kan bli kostbart og skader miljøet
Lekkasjer fra oljetankene kan skade natur - og miljøressurser, samt medføre store økonomis ke
kostnader. Det skal lite olje til før grunnvann ikke lengre kan brukes som drikkevann. Videre
er oljetankene ofte plassert tett på bolig. Olje som lekker ut i grunnen vil kunne trekke inn i
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grunnmur og kjellergu lv. Det er ofte størst risiko knyttet til de nedgravde oljetankene, da
tankeier ikke selv kan se hvilken tilstand tanken er i. Da kan også lekkasjer pågå over lengre
tid, og i større omfang, før de oppdages. T ankene er som regel lagd av stål eller plast (ofte
glassfiberarmert polyester, GUP). Stål tankene ruster både innen - og utenfra. Plasttankene
blir også svekket med alderen – veggene blir "sprøere", tankene blir mer utsatt for trykk og
belastning utenfra, og de kan kollapse. Snittalderen på nedgravde tanker i Norge i dag er høy.
Tankene innehold er dessuten mye restolje – også etter at de er "fyrt tomme".

Hvilke krav gjelder for nedgravde oljetanker?
Nedgravde oljetanker er regulert i forurensningsforskriften kapittel 1. For at forskriften skal
gjelde, må den vedtas i den enkelte kommune. Lokale krav kan variere, blant annet med
hensyn til for hvor store tanker som omfattes og hvor i kommunen forskriften gjelder.
Kravene i forskriften innebærer at tilstanden til nedgravde tanker som er i bruk skal være
akseptabel og kontrolleres jevnlig, etter fa stsatte intervaller. Tanker som ikke er i bruk, skal
primært tømmes og fjernes. I særlige tilfeller kan kommunen – etter søknad – tillate at
tanken i stedet tømmes, rengjøres og fylles igjen med sand, grus eller liknende. Informasjon
om oljetanken skal sen des skriftlig til kommunen, som fører register over nedgravde tanker i
kommunen.

Tankeier har uansett plikt til å unngå forurensning
I kommuner som ikke har fastsatt lokal forskrift, gjelder uansett det generelle forbudet mot
forurensning i forurensningsl oven § 7. Forbudet innebærer at ingen må ha eller gjøre noe som
kan medføre fare for forurensning. Tankeier har derfor plikt til å forebygge lekkasjer og rydde
opp i eventuell forurensning som oppstår. Hva som kreves av tankeier vil variere med blant
annet type tank, alder og plassering. Når det gjelder k ontrollintervalle r, vil kravene i
forurensningsforskriften kapittel 1 gi veiledning til hvor ofte ulike typer tanker bør
kontrolleres. Når tankene ikke lengre er i bruk, må tankeier selv vurdere om oppgravi ng eller
igjenfylling av tanken vil være mest hensiktsmessig. Oppgraving vil normalt gi størst sikkerhet
for å avdekke mulige lekkasjer og forurensning fra tanken. For tanker som ligger vanskelig til,
vil likevel tømming, rengjøring og igjenfylling være en akseptabel løsning.
Kommunen er forurensningsmyndighet for nedgravde oljetanker, også der det ikke er fastsatt
lokal forskrift ( rundskriv T - 5/98). Kommunen fører blant annet tilsyn med
forurensningsforbudet.

Hvilke krav gjelder for oljetanker som ikke er nedgravd?
Forurensningsforbudet i forurensningsloven § 7 gjelder også for oljetanker som ikke er
nedgravd. For å unngå fare for forurensning bør disse tankene tømmes helt for restolje. Oljen
vil være farlig avfall, og må leveres til lovlig avfallsmottak.

K rav til tanker ved konvertering til biobrensler
Kravene i forurensningsforskriften kapittel 1 gjelder bare for tanker med
petroleumsprodukter. Dersom slike tanker skal konverteres for videre bruk med biobrensler
som biofyringsolje, pellets eller liknende v il de anses for fortsatt å være i bruk, så lenge den
benyttes til fyring. Kravet om oppgraving eller igjenfylling vil derfor ikke gjelde. Tanker med
flytende biobrensler , f.eks. biofyringsolje, kan likevel medføre fare for forurensning. Det
følger av forur ensningsloven at den ansvarlige må gjøre tiltak for å forhindre utslipp som kan
føre til skade eller ulempe – samt for å rydde opp og bøte på skader dersom utslipp likevel
skjer. For å unngå lekkasjer må det derfor utføres jevnlige tilstandskontroller av s like tanker.
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Foreslåtte endringer i regelverket
Miljødirektoratet har i 2017 foreslått endringer i forurensningsforskriften kapittel 1, slik at
det bl.a. stilles like krav til nedgravde oljetanker i alle kommuner. Forslaget omfatter også
krav til tanker for flytende biobrensler. Det ventes å ta noe tid før nye regler fastsettes.

v. 17.06 .19
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Sammendrag: 

I forbindelse med tiltak for trygg skoleveg for Ullerål skole og arbeider i Hovsmarkveien er det 

utført trafikkmålinger i en rekke gater. Dette er både gater som det skal og ikke skal utføres 

tiltak i. Dette blir gjort for å få en oversikt over trafikkflyten både på før og etter 

skolevegstiltakene, og for å underbygge de tiltakene som foreslås utført. 

Det er utført trafikkmålinger i Rabbaveien som viser en urovekkende situasjon for 

trafikksikkerhet i øvre del av Rabbaveien. Risikoen for ulykker med alvorlig utfall er meget 

stor i dette området. Rabbaveien fungerer som skoleveg for en del barn.  

 

Faktaunderlag: 

Rabbaveien mellom krysset ved Sagaveien og Rundtom er en kommunal vegstrekning med 

meget begrensede utvidelsesmuligheter. Vegen ligger i enkelte strekninger helt inntil bolighus, 

og bratte skråninger på begge sider skaper store begrensninger for vegbredden. Denne 

strekningen har 43 boligadkomster, noe som burde tilsi en ÅDT på ca 110. 

Trafikkmåling utført 20. juni til 2. juli på denne strekningen (figur 2) viser en ÅDT på 990, 

hvorav 6 % er tyngre kjøretøy 

 



- 

 
Figur 1 Trafikkmåling i øvre del av Rabbaveien (Juni) 

 

Videre viser trafikkmålingen i figur 1 at det er urovekkende høye fartsovertredelser her. Andel 

som kjører for fort er 90 %, høyeste målte hastighet er 81 km/t og snittfart innenfor 85% 

(høyeste og laveste er filtrert bort) er 47 km/t.  

Det ble etablert fartsdempere i Rabbaveien etter den første målingen. Fartsmåling med 

fartshumper i sommer viser 55 % fartsovertredelser, snittfart 37 km/t og høyeste hastighet 71 

km/t. En bedring, men langt fra akseptabelt nivå på en slik veg. (Figur 2) 

 

 
Figur 2 Trafikkmåling i øvre del av Rabbaveien (August) 

 

Ny måling i november på samme strekning i Rabbaveien etter at Hovsmarkveien er åpnet viser 

81 % fartsovertredelser, snittfart 48 km/t og høyeste hastighet 84 km/t (Figur 3). 

 

 
Figur 3 Trafikkmåling i øvbre del av Rabbaveien (november) 

 

Øvre del av Rabbaveien er smal, ned mot 4,5 meter på det smaleste. Den har ingen 

utvidelsesmuligheter og mangler sideareal hvor fotgjengere kan unnslippe, og har følgelig ikke 

en kapasitet på ÅDT opp mot 1000. I følge Statens Vegvesen sin håndbok N100, bør 

boliggater/-veger ha en kjørebanebredde på 5,5-6 meter og fortau på minst 1,5 meter. Smalere 

boliggater uten fortau bør utformes som blindveger eller sløyfer.  
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Rabbaveien som en omkjøringsveg 

Hvis vi ser hvor vegen er lokalisert i en større sammenheng, ser vi at den kan være en attraktiv 

omkjøringsveg for FV35/Hønengata i rushtiden. Ser man på hvordan trafikken fordeler seg 

over døgnet (figur 4), ser vi en markant topp ca kl 16, og en noe mindre topp ca kl 08 og 12. 

Dette samsvarer med rushtidene i Hønengata (figur 5). 

 

 
Figur 4 Fordeling av trafikk over døgnet i øvre del av Rabbaveien 

 
Figur 5 Fordeling av trafikk i Hønengata. Nordgående trafikk på øverste diagram og sørgående under 

 

 

 



- 

Tiltak: 

For å starte en regulering av denne uønskede situasjonen, stenges øvre del av Rabbaveien for 

gjennomkjøring rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at den kan 

åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å passere. 

Dette betyr at boliger nord for bommen bruker Hovsmarkveien som sin boligadkomstveg, og 

boliger sør for bommen bruker Rabbaveien som adkomst. Statens Vegvesen er rådspurt, og de 

uttaler at de ser at Rabbaveien vil være en snarvei i rushtider, og at fysisk stenging er det tiltak 

som vil ha best effekt. 

 

Mulige konsekvenser: 

En evaluering av tiltaket vil bestå i kontinuerlig trafikkmålinger på utsatte steder, spesielt 

Sagaveien mellom Øvre Haldenveien og Rabbaveien. Basert på evalueringene av hvordan 

effekt/konskevens tiltaket har gitt, må vi vurdere mulige tiltak i tillegg på tilstøtende veger. 

Bakken i Sagaveien er å anse som det punktet som kan få størst konsekvens. Aktuelle tiltak i 

denne bakken kan være fortau og envegskjøring, fortau og lysregulering øverst og nederst i 

bakken, omgjøring til gang- og sykkelveg og stengt for motoriserte kjøretøy. Men dersom 

trafikken i denne bakken faktisk avtar, kan dette bety at det ikke er behov for drastiske tiltak. 

Siden det er en elektronisk bom som er valgt i tiltaket, er det også mulig å se på alternative 

løsninger som for eksempel at bommen er stengt i de verste rushtidene, og åpen ellers. Dette 

må i så fall forankres i nye trafikkmålinger. 

Det er utført målinger 4 steder langs Rabbaveien, 4 langs Hovsmarkveien, 3 langs 

Hønengata/FV35, Ankersgate, Lagesens gate, Hammerbrogate, Fossekallveien og Sagaveien i 

bakken mot Rabba. Ved flere av disse stedene vil vi utføre nye målinger for å evaluere 

effekten/konsekvensen av tiltaket ved Rundtom. 

 

Reguleringsplan på Rundtom 

Utbyggingen på Rundtom er i startfasen for en reguleringsplan og utbyggingsavtale. Et av 

kravene som vil bli stilt i rekkefølgebestemmelsene til denne planen er fortau langs 

Hovsmarkveien fra Rundtom til Tyrimyrveien. I tillegg vil det bli stilt krav til at adkomst til 

boligområdet skal være fra Hovsmarkveien, ikke fra Rabbaveien. På denne måten vil vi sikre at 

trafikken til boligområdet går langs den mest sikre adkomstvegen. 

 

Rådmannens vurdering 

HMA tar notatet til orientering 

 

 

 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 
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