
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.02.2020

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.02.2020

RS 3/20 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.02.2020

   Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.02.2020

PS 10/20 Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for

   Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for

      Oversiktskart

      Konsesjonssøknad med følgeskriv

      Gårdskart

      Kart med planbestemmelser

      Kjennelse - Ringerike Tingrett

      Ubekreftet grunnboksrapport

PS 11/20 Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - Vælsvannsveien

   Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - Vælsvannsveien

      Oversiktskart

      Søknad om avgiftsøkning

      Indeksoversikt og enkelt regnskap

PS 12/20 Dispensasjon for tilbygg

   Dispensasjon for tilbygg

      Oversiktskart

      Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for diverse tiltak ved en

fritidseiendom på Tyristrand.PDF

      Forespørsel om uttalelse - dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet

      Tilbakemelding - tiltak på eiendom

      Tilbakemelding - tiltak på eiendom

      Tegning

      Etterspør tilleggsdokumentasjon

      Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon

      Søknad om dispensasjon

      Nabovarsel

      Tiltak på eiendom

      Kart med markerte tiltak

      Bilder takoverbygg og bod

PS 13/20 Avslag på søknad om fradeling av eiendom

   Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      Søknad om fradeling/dispensasjon av eiendom

      Oversiktskart

      Kart

PS 14/20 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom

   Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      Klage på e-faktura

      Klage på avslag

      Melding om politisk vedtak - Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      Avslag på søknad om fradeling av eiendom

      Oversiktskart

      20191114134543649.pdf



      Informasjon om behandling - Fradeling av tomt

      Kopi av brev - tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel for fradeling av tomt til bolig

      E-postkorrepondanse

      Orientering om saken

      Brev

      Orientering om saken - Fradeling av tomt

      Søknad om utvidet avkjøringstillatelse - Fradeling av tomt

      Brev

      Svarbrev

      Situasjonsplan

      Fradeling av tomt

      Tilbakemelding

      Svarbrev til søknad

      Søknader

      Tegning

      Bilde

      Fradeling av tomt

      Søknad om fradeling av eiendom

      Følgeskriv

      E-post merknad

      Orientering om klageadgang

PS 15/20 Klage - Avslag på søknad fradeling

   Klage - Avslag på søknad fradeling

      Klage på politisk vedtak.pdf

      Saksprotokoll - Søknad om fradeling av eiendom

      Søknad om fradeling av eiendom

      Oversiktskart

      Tilleggsopplysninger

      Tilleggsdokumentasjon til søknad om fradeling av tomt

      Tilleggsdokumentasjon

      Bilde 1

      Bilde 2

      Tilleggsdokumentasjon - Fradeling av eiendom

      Fradeling - dispensasjon fra pbl

      Oversendelse av nabomerknad - Fradeling av eiendom

      E-post angående nabovarsel

      Forespørsel om uttalelse - fradeling

      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

      E-1 Terringsnitt.pdf

      Meldingstekst.html

      Søknad om dispensasjon Eikeliveien 5

      Bilde stabbur

      Bilde bolig

      Bilde bolig

      Oversendelse av nabomerknad - Fradeling av eiendom



      Vedtak i klagesak - avslag fradeling av eiendom til boligformål

      Saksframlegg - Riving av garasje, fradeling og dispensasjon

      Riving av garasje - fradeling og dispensasjon

      Meldingstekst.html

      F-1 Supplering av søknad om dispensasjon og fradeling.pdf

      E-post

      E-post angående fradeling av tomt

      Meldingstekst.html

PS 16/20 Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp

   Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp

      Oversiktskart 1:50000

      Situasjonskart (1:2200) med innmålte avstander

PS 17/20 Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og kryssløsning

   Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og kryssløsning

      plankart

      bestemmelser

      planbeskrivelse med KU

      C og F tegninger

      ROS - analyse

      Geoteknisk vurdering

      luftkvalitet

      c tegning

      c tegning

      c tegning

      F tegning

      F tegning

      endringsrapport fra tidligere prosess

      Støyutredning datert 13.06.2014

      geoteknisk rapport

      naturmiljø

      Kommentar til merknader fra 2016

PS 18/20 Høring - endringer i motorferdselloven

   Høring - endringer i motorferdselloven

      Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte

vassdrag.pdf

      Høringsnotat om forslag til endringer i motorferdselloven (L)(749629).pdf

PS 19/20 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

   Råd for funksjonshemmede - 28.01.2020

   Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

      Karlegging av lokal luftkvaltitet i Hønefoss.pdf



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  03.02.2020  

Tid:   16:00  

 

Dagsorden 

16:00 - 16:05 Opprop/møteinnkalling 

16:05 - 16:50 Orientering - Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven v/   

                       Kristine Grønlund, Ane Rydland og Karine Granli  

16:50 - 17:00 Pause 

17:00              Saksliste 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

3/20 20/447     

  Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.02.2020  

  

 

10/20 19/5519     

  Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for gnr/bnr 294/4   

 

11/20 19/2486     

  Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-

Vælsvann SA - Vælsvannsveien  

  

 

12/20 19/3862     

  Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3   

 

13/20 20/165     

  Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5   

 



 

14/20 18/5345     

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

Bjørkeveien 5 

  

 

15/20 19/1775     

  Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5   

 

16/20 19/3253     

  Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Gnr/bnr 18/43 - 

Småbråtaveien 54 

  

 

17/20 15/5484     

  Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og 

kryssløsning  

  

 

18/20 19/3084     

  Høring - endringer i motorferdselloven    

 

19/20 17/693     

  Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 24.01.2020 

Roger Larsen 

leder 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  3/20 

Side 3 av 66   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/447-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.02.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

3/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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Arkivsaksnr.: 19/5519-3   Arkiv: GNR 294/4  

 

Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for gnr/bnr 294/4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

10/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i Ringerike 

kommune, avslås, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003 

 

  

 

Sammendrag 

Kybeko AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Fjellia, som i dag er et sameie med 

7 personlig eiere. Eiendommen er opplyst å være på 1 404,8 dekar hvor 653,9 dekar på ligger 

innenfor Vikerfjell naturreservat, og er følgelig vernet. Arealet utenfor verneområdet utgjør ca 

751 dekar.  

 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis konsesjon til Kybeko AS. Det foreligger ikke noen 

åpenbare driftsmessige fordeler for eierformen AS, og dette fjerner kommunens mulighet til å 

utøve kontroll med hvem som eier og driver landbruksressursene i kommunen 

 

Beskrivelse av saken 

Kybeko AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Fjellia, som i dag er et sameie med 

7 personlig eiere. Eiendommen ligger i Ådal, nærmere bestemt nordvest for Elsrudsetra og øst 

for Vikerfjell. Eiendommen har i dag svært dårlig veidekning, noe som gjør rasjonell og 

lønnsom skogsdrift noe vanskelig. Rådmannen kjenner til at det har blitt drevet skogbruk på 

eiendommens østre halvdel. Søker opplyser i søknaden at planen for ervervet er «å eie og drifte 

skog, samt drive aktiviteter som fremmer en bærekraftig utvikling av miljøet».  

 

Eiendommen er opplyst å være på 1 404,8 dekar, hvorav 866,7 dekar er produktiv skog og 

538 dekar er myr, fjell, vann og uproduktivt areal. 653,9 dekar på eiendommens nordvestre del 

ligger innenfor Vikerfjell naturreservat, og er følgelig vernet. Det er gjennstår et areal på 750,9 

dekar utenfor verneområdet. 
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Forholdet til overordnede planer 

Fjellia, er i sin helhet et LNF-område og ligger delvis innenfor Vikerfjell naturreservat. 

Eiendommen har deler av skogen over vernskoggrensen (700 moh) og i kommunedelplan av 

30.06.2011 er ytterligere deler av eiendommen båndlagt som «Hensynssone: høyfjellsområder 

– landskap, friluftsliv og grønnstruktur». Dette innebærer at stedbunden næring som f.eks 

skogbruk, jakt og beite er tillatt, mens det er forbud mot ny bolig- eller fritidsbebyggelse i 

denne sonen. 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Rundskriv M-3/2017 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling.  

Under punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver 

eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. Konsesjonsloven § 

9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler framfor tradisjonelle eierformer. Eksempler på dette kan være der 

det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal gis 

dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Dette er 

også omtalt i M-3/2017, punkt 8.2.8, der det er presisert at: «i allminnelighet er brukt for å få 

fram at en kan legge vekt på det generelle erfaringsmaterialet en har som viser at opprettelse 

eller utvidelse av antall sameiere i en landbrukseiendom kan være uheldig for driften av 

eiendommen». Videre heter det: «Eiere av et ansvarlig selskap etter lov 21. juni 1985 nr 83 om 

ansvarlige selskaper og komandittselskaper anses som ordinære sameiere selv om det er 

selskapet som erverver konsesjonspliktig eiendom og søker konsesjon. Det innebærer at 

konsesjonsvurderingen gjelder hver enkelt eier i det ansvarlige selskapet». 

 

Ved overdragelse fra personlig eier til ansvarlig selskap vil antall eiere kunne øke. Dette vil 

være en tenkt situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i 

tida fremover skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. 

Aksjeselskapsformen innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med 

hvem som står ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 
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Konsesjonseiendommen er begjært oppløst av en av eierne. Dette er i samsvar med 

Sameielovens § 15, som sier at «Etter varsel med rimeleg frist har kvar av sameigarane rett til å 

få sameiga oppløyst». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har tidligere, i sak 16/3800, avslått søknad om konsesjon til aksjeselskap, da Bjørum 

Trading AS ville kjøpe eiendommen Haverstingen skog og andeler i Bråtakollen skog. HMA 

avslo også, i sak 52/19, konsesjonssøknad fra Holmetjernskogen AS, om kjøp av eiendommen 

Holmetjernskogen. Sistnevnte sak er nå til klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker å gi konsesjon kan et alternativt vedtak se slik ut: 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i 

Ringerike kommune, godkjennes, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003. 

 

Konsekvenser av alternativt vedtak: Rådmannen gjør oppmerksom på at konsekvenser av et 

slikt vedtak vil være at kommunen ikke lenger har mulighet til å utøve kontroll med hvem som 

eier denne eiendommen. Når AS’et får overta eierskapet så kan eierskapet i AS’et endres over 

tid, og dette ligger utenfor konsesjonslovens bestemmelser, og AS’et kan selges videre uten at 

kommunen har mulighet til å verken påvirke vilkår for drift av eiendommen eller å stoppe 

salget. Et vedtak hvor Kybeko AS gis konsesjon vil også legge føringer for kommende saker, 

og vil åpne opp for en brukstruktur som kan dreie fra personlig eierskap til ulike 

selskapsformer. 

 

Dersom HMA ønsker å signalisere at Arff synes skikket, kan et tilleggspunkt til rådmannens 

forslag til vedtak være: 

2. Det er eierformen som ikke er ønskelig. Dersom Stig Arff søker om personlig konsesjon for 

eiendommen vil det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av saken, da det vurderes at han vil 

være skikket til å erverve denne landbrukseiendommen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Erfaringsmessig 

viser det seg at personlig eierskap som oftest er bedre for en landbrukseiendoms drift og for 

forvaltning av landbrukseiendommens ressurser. 

 

Konsesjonsloven skal sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode eier- og 

bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier fremfor tradisjonelle eierformer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  
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4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

 

1. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommen er skogeiendom uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av denne 

eiendommen.  

 

2. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, men Kybeko og 

selskapets eiere har eiendommer i Frogn, Oslo, Sigdal og Nesodden.  

Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære 

at det ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften av eiendommen. Ved en endring i eierkonstellasjonen i AS`et, vil man 

dessuten kunne risikere at eiernes skikkethet til å drive eiendommen vil bli redusert eller 

forsvinne. Erfaring tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske personer 

som drifter eiendommene og dette ansees som en stabil og rasjonell eierform, som omtalt i 

Rundskriv M3-2017, punkt 8.2.9. 

Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe og ikke en god 

driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til ansvarsforhold og 

drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller ikke at man vil oppnå 

en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

3. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS som eies ca 91 % av Stig Arff. Arff oppgir at han har tatt kurs i regi 

av Viken Skog (skogeierskolen), og ønsker å ta ytterligere kurs. Det opplyses videre at øvrige 

aksjonærer har naturvitenskapelig utdannelse. Ut fra dette kan man tenke seg at søker ikke er 

uskikket til å drive eiendommen.  

 

4. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark, myr- og fjellområder. Søker 

opplyser at de ønsker å engasjere Viken skog til drift av skogen. 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der 

konsesjonssøker hadde vært en fysisk person som eier og drifter eiendommen. Et AS som eier, 

i stedet for dagens personlige eierskap, vurderes som en negativ utvikling for eiendommen, da 

antall eiere øker fra et personlig sameie til potensielt ubegrenset antall eiere i et AS, siden antall 

eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk.  

Konsesjonseiendommen, som en av eierne begjærte oppløst, jfr. Sameieloven § 15, vurderes av 

rådmannen til å være et signal om at sameie ikke er en optimal driftsform for denne 

eiendommen. Etter det rådmannen forstår, ønsker ingen av de andre medeierne å kjøpe ut eier 

som ønsker oppløsning av sameiet. Eiendommen er derfor lagt ut for salg, jfr 

Tvangsfullbyrdelseslovens §§ 11-9, 11-12 og 11-25.  

Rådmannen kan ikke se noen driftsmessig fordel av at drifts- og beslutningsansvaret for en 

eiendom overføres fra personlig eierskap til et AS med potensielt mange eiere med ulike 

kunnskaper og interesser om drift av en landbrukseiendom. 
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Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen åpenbare fordeler ved overføring av 

skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Kybeko AS.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om konsesjon med tilleggsopplysninger 

Gårdskart 

Kart med planbestemmelser 

Kjennelse fra Ringerike Tingrett 

Ubekreftet grunnbok 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 19/2486-2   Arkiv: V83  

 

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-

Vælsvann SA - Vælsvannsveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA (heretter kalt Vælsvannsveien), v/ Knut 

Waagaard, søker om å heve satsene for bomavgifter på Vælsvannsveien. Strekningen 

bomsatsene gjelder for, er innenfor Spenncon på Hensmoen og inn til Søndre Vælsvann 

mellom Hallingby og Jevnaker. Bomsatsene ble sist regulert mars 2006. Styret ønsker 

differensiert avgift for sommer- og vintersesong. Styret ønsker å ha veien åpen for publikum 

hele året. Dette fører til høyere vintervedlikeholdskostnader, derfor ønskes egne vintersatser. 
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Styret viser til også til indeks for drift og vedlikehold av veier, som har vært vesentlig høyere 

enn konsumprisindeksen i perioden 2006 – 2019. Videre er det behov for hyppigere 

vedlikeholdsarbeid på veien, noe som gir økte kommende vedlikeholdskonstnader på veien. 

Regnskapet viser noenlunde balanse, men med noe negativ utvikling de siste 3 årene. 

Rådmannen ser at dette er en reel problemstilling, men rådmannen vurderer styrets forslag til 

vintersatser å være noe høye i forhold til sommersatsene. Rådmannen anbefaler at HMA 

godkjenner endringer av bomavgiftssatsene, men med rådmannens justeringer. Rådmannen 

presiserer at sesongavgift for vinter bør settes til 1.november – 1. april, og sesong for sommer 

til 31. mars – 31. oktober. 

 

 

Beskrivelse av saken 

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

rekreasjonsområder ved Søndre og Nordre Vælsvann og Lortvannet. Vælsvannsveien er totalt 

ca 5,2 km lang, og det er denne strekningen bomavgiftene gjelder for. Veistyret ser at det er 

trafikk på veien året rundt, med størst slitasje på sommerstid. Vinterstid fører strøing og 

brøyting til betydelige kostnader. Veistyret ser at de har et ansvar for veistandarden når de 

velger å holde veien oppe for publikum også på vinterstid, og ønsker å få utført bedre og 

hyppigere veivedlikehold sommer som vinter, for å kunne tilby en sikker og god vei å kjøre på. 

Veistyret i Vælsvannsveien ønsker følgende justering av satsene: 

Sommersesong (1. mai – 1. okt) 

  Dagens satser, kr Endring % Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 0 Gratis 

Personbil 30 33 40 

Lastebil/buss 100 30 130 

Sesongavgift (ny) 0   600 

 

Vintersesong (1. okt. – 1. mai) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 80 

Lastebil/buss 250 

Sesongavgift (ny) 1000 

 

Juridiske forhold  

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

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet søknad om endring av bomavgiftene på denne veien i mars 2006. Det ble da 

gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. HMA vedtok i sak 80/19 økning av 

bomsatser for Aklangsveien. 

 

 

 

 

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

vedtak lyde slik:  

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

Vælsvannsveien. Søknad om endring avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier med noenlunde lik 

standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2006, og det ønskes en 

endring på ca +30 % for sommersatser, avrundet til runde beløp. 

 

Regnskapet for de siste tre år for veien, viser et regnskap i noenlunde balanse, men med en 

svak nedadgående beholdning. De totale årlige inntektene ligger nokså stabilt på ca kr. 28 – 

29 000,-. Av dette utgjør veiavgift/tømmeravgift fra eierne fra kr. 0 – 12000,-.  Utgiftene 

varierer også, og det har sammenheng med når man utfører større vedlikeholdsarbeider. De 

siste årene har det ikke vært utført store vedlikeholdsarbeider på veien. Regnskapet viser at de 

siste årene er de årlige driftsutgiftene på rundt kr 16- 39 000,-. Dette forklarer hvorfor det i 

snitt har vært et noenlunde balanserende regnskap disse årene. Rådmannen kjenner til at det er 

et stort behov for både grøfterensk, krattrydding og grusing på store deler av veien. Bare 

grusing på en 5 kilometers strekning vil raskt kunne komme opp i 110 – 120 000 kr. Tar man i 

tillegg med krattrydding og grøfterensk, vil man kunne komme opp i ytterligere 50 – 60 000 

kr. Med brøyting og strøutgifter i tillegg, ser man at veikassa ikke har inntekter til å dekke 

dette. Veistyret gir uttrykk for at de ønsker å heve både sommer- og vintervedlikeholdet, siden 

det har kommet flere klager på dette.  

En justering av bomsatsene kan bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og  ikke planlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

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

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

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

samme perioden. 

  

Når det gjelder veistyrets ønske om vesentlig høyere satser for vintersesong, ser rådmannen at 

det er vesentlige kostnader knyttet til brøyte- og strøutgifter. Det er også prisverdig at veistyret 

ønsker å holde veien oppe for publikum på vinterstid, selv om veieierne ikke hvert år har 

skogsdrift på vinterstid. Samtidig er slitasjen på selve veien mindre på vinterstid, siden det da 

kjøres på snø og is og frossen vei. Videre synes differansen på sommer- og vintersatser å være 

veldig høy, siden det opereres med ca 65 – 100 % økning. En vintersesong som strekker seg 

fra 1. oktober til 1. mai, som veistyret foreslår, synes fra rådmannens side å være i overkant 

lang. Det er vanskelig å tenke seg store brøyte- og strøutgifter i oktober og april på denne 

veien. I april/mai vil det dessuten kunne være aktuelt å stenge veien på grunn av teleløsning.  

Rådmannen anser det som fornuftig, å justere bomsatsene med tanke på påkrevde og 

kommende kostnader for et vesentlig forbedret sommer- og vintervedlikehold på 

Vælsvannsveien. Men rådmannen foreslår at vintersesong settes til 1. november til 30. april 

med følgende bomsatser: 

 

 

  

  Nye satser, kr 
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Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen 

anbefaler at søknad om endring av bomsatser godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om avgiftsøkning 

Indekser og enkelt regnskapsoppsett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/3862-9   Arkiv: GNR 255/2/3  

 

Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

12/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden godkjennes, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for allerede utførte arbeider på gnr/bnr/fnr 255/2/3. På gamle flyfoto 

ser vi at hytta på eiendommen er bygget før 1966, og vi antar derfor at den er bygget før det 

ble krav om søknad om tillatelse i 1965. Det er i senere tid oppført to takoverbygg (ett nord og 

ett sør på hytta) og en bod (på østsiden). Disse utvidelsene mangler godkjenning, og det er nå 

søkt om tillatelse til disse tiltakene. Retningslinjene i kommuneplanen åpner for 50 m² 

bruksareal (BRA) for hytte og 10 m² BRA uthus. Totalt bruksareal (BRA) på eiendommen vil 

bli 84 m². Rådmannen anbefaler hovedutvalget (HMA) å godkjenne takoverbyggene og 

tilbygget. 

 

Bakgrunn 

I møte 03.06.2019 vedtok HMA i sak 51/19 at byggesaksavdelingen skulle gjennomføre et 

områdetilsyn i strandsonen ved Haga Bru. Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. 

  

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen sendte 04.09.2019 en oppsummering etter befaring 3. juli, og brev om at 

de ønsket en tilbakemelding på tiltakene det ikke forelå tillatelse til. Søker fikk mulighet til å 

rive tiltakene eller søke om å få dem godkjent. Tiltakene er markert i vedlagte kartgrunnlag 

som nr. 1, 2 og 3. 

 

Det ble mottatt søknad 11.10.2019 om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 
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kommuneplanen § 11.1. Søker skriver i sin søknad at tiltak markert som nr. 1 på 

kartgrunnlaget er en terrasse, nr. 2 benyttes som bod, og nr. 3 er en støpt plate ved 

inngangspartiet.  

 

I søknaden fremgår det at terrassen (nr. 1) og støpt plate ved inngangspartiet (nr. 3) ble 

oppført samtidig med hytta, og at disse da var åpne arealer. Søker skriver at de derfor bare 

kunne benyttes ved godt vær, og at det for en del år siden, i forbindelse med nytt tak på hytta 

og utskiftning av vinduer og dører, ble bygget takoverbygg over disse tiltakene. Dette for at 

arealene kunne benyttes ved dårlig vær og vinterstid. Søker skriver at boflaten ikke har blitt 

endret ved å bygge tak over tiltakene. Takoverbyggene over terrassen og støpt plate ved 

inngangspartiet må det søkes om dispensasjon for. 

 

Boden (nr. 2) benyttes til lager for ved, utemøbler og diverse om vinteren ifølge søker. Søker 

viser til at det ikke er noe uthus på eiendommen, og at det tidligere ble lagret ved der med en 

presenning over. 

 

Byggesaksavdelingen etterspurte tilleggsdokumentasjon i brev 23.10.2019, og purret på dette i 

brev 04.12.2019.  

 

04.12.2019 mottok byggesaksavdelingen tilleggsdokumentasjon i saken. Søker opplyser at 

hytta har et bruksareal (BRA) på 56 m², overbygd terrasse (nr. 1) har BRA på 16 m², overbygd 

inngangsparti (nr. 3) har BRA på 6 m², og boden (nr. 2) har BRA på 6 m². Totalt BRA på 

eiendommen er 84 m².  

 

Tiltakshaver ble 12.12.2019 informert om at saken ville bli sendt til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse, og at den ville bli lagt fram til politisk behandling. Saken ble oversendt til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.12.2019 for uttalelse da bebyggelsen på eiendommen er 

større enn retningslinjene i kommuneplanen, som åpner for 50 m² BRA hytte og 10 m² BRA 

uthus. 

 

Kommunen mottok 07.01.2020 uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

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. Eiendommen er avsatt til 

landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbud mot tiltak i LNF-områder og forbud mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag, jf. kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1. 

 

Det fremgår av retningslinjene til kommuneplanen § 11.1 at dersom det gis dispensasjon til 

utvidelse av fritidsboliger i 100-meterssonen, er det en forutsetning at bygget ikke overstiger 

50 m² BRA. Tilsvarende for ett uthus på maksimalt 10 m² BRA. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter kommuneplanen § 11.1 

for tiltakene. 
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For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt. Hensynene bak bestemmelsen det 

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

tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en 

samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det 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 

Kommunen mottok 07.01.2020 uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen 

skriver at de legger vekt på at fritidsboligen ligger i tredje rekke fra Tyrifjorden i en avstand på 

ca. 75 meter, og at den ligger i et etablert hyttefelt. Fylkesmannen skriver at de ikke kjenner til 

spesielle natur-, landbruks- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av tiltaket, og har 

ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale interesser.  

 

Fylkesmannen viser likevel til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis langs vassdrag 

og viktige natur- og friluftsområder. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som 

til sammen vil virke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta 

skriver fylkesmannen. Videre mener fylkesmannen at det må legges avgjørende vekt på å unngå 

vedtak som skaper uheldig presedens, og at dispensasjonen må kunne begrunnes nøye ut fra 

konkrete forhold i den aktuelle saken. Fylkesmannen skriver at de har tillit til at kommunen 

vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier og lokale interesser i 

tilstrekkelig grad blir ivaretatt. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 26. februar 2020. Etter pbl. § 21-4 skal kommunen 

behandle søknader så snart som mulig, og senest innen saksbehandlingsfristen. Dersom fristen 

overskrides, vil gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides, jf. 

byggesaksforskriften § 7-6. Det vil si at dersom saken behandles i møte i HMA 9. mars 2020, 

vil kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2: 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter kommuneplanen § 11.1 
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ikke er oppfylt. HMA vurderer at takoverbyggene og boden vil vesentlig tilsidesette hensynene 

bak kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1, og at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 

Tiltakene vil medføre en økt privatisering av eiendommen og området, og en klar overskridelse 

av retningslinjene til kommuneplanen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinspiell karakter, fordi den omhandler bygging større enn 

retningslinjene i strandsonen. Det vil også kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

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 planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og 

vassdrag 

- 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, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbud 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. Hytta ligger i tredje rekke fra vannet, ca. 75 meter unna, 

og i et område med mange andre hytter. Søker opplyser at terrassen og den støpte platen foran 

inngangspartiet ble oppført samtidig med hytta, og det overbygde taket over disse medfører i 

liten grad en økt privatisering. Fylkesmannen skriver at de ikke kjenner til spesielle natur-, 
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landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av tiltaket. Søker skriver også at de 

ikke har uthus på eiendommen. Boden, som fungerer til lagring av utemøbler, ved og diverse, 

vil dermed bidra til å holde det ryddig på eiendommen. Takoverbyggene og boden er påbygg 

og tilbygg til hytta, og øker dermed ikke den private sonen rundt hytta. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet 

langs vann og vassdrag ikke 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 dispensasjonen kan medføre økt privatisering av eiendommen og 

området. Hytta ligger imidlertid i tredje rekke fra vannet, ca. 75 meter fra vannet, og i et 

område med mange andre hytter. Størstedelen av overskridelsen av retningslinjene er på grunn 

av terrassene, som er åpent overbygd areal. Søker opplyser at terrassen og den støpte platen 

foran inngangspartiet ble oppført samtidig med hytta, og det overbygde taket over disse 

medfører i liten grad en økt privatisering. Takoverbyggene og boden er plassert inntil hytta 

(som tilbygg/påbygg), og øker dermed ikke den private sonen rundt hytta. Det er mange andre 

hytter i området som er større enn retningslinjene i kommuneplanen. Fylkesmannen skriver at 

de ikke kjenner til spesielle natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av 

tiltaket. Søker skriver også at de ikke har uthus på eiendommen, og boden, som fungerer til 

lagring av utemøbler, ved og diverse, vil dermed bidra til å holde det ryddig på eiendommen. 

Selve boarealet i hytta blir ikke større ved dispensasjonen, men søker har mulighet til 

lagringsplass i boden og til å benytte terrasse og inngangsparti uavhengig av været. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder og 

i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen fra 

forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag godkjennes. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 

LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er oppfylt. Hytta ligger i tredje 

rekke fra vannet og i et etablert hytteområde. Flere av hyttene i området er utenfor hva som er 

tillatt i retningslinjene i kommuneplanen. 

 

Rådmannen anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes 

Arild Henriksen, Haga Bru 41, 3533 TYRISTRAND 
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for diverse tiltak ved en 

fritidseiendom på Tyristrand, mottatt 07.01.2020 

Forespørsel om uttalelse – dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet, datert 16.12.2019 

Tilbakemelding – tiltak på eiendom, datert 12.12.2019 

Tilbakemelding – tiltak på eiendom, mottatt 04.12.2019 

Tegning 

Etterspør tilleggsdokumentasjon, datert 04.12.2019 

Foreløpig svar – Søknad om dispensasjon, datert 23.10.2019 

Søknad om dispensasjon, mottatt 11.10.2019 

Nabovarsel 

Tiltak på eiendom, datert 04.09.2019 

Kart med markerte tiltak 

Bilder takoverbygg og bod 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/165-2   Arkiv: GNR 18/5, 20/5, 

27/5  

 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

13/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Søknad om tillatelse til fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen med 

gnr/bnr 18/5, gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 avslås jf. jordloven § 12. 
 

  

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av et areal på ca. 80 000 m2 fra eiendom gnr/bnr 

18/5, gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5, som totalt er på 92 dekar. Søker ønsker å fradele 

areal, slik at gnr/bnr 18/5 blir en selvstendig landbrukseiendom. Søker ønsker at 

resterende areal fra gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5, skal sammenslås med søkers 

nåværende boligeiendom gnr/bnr 18/70. Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 

er ikke oppfylt, da fradeling vil være negativt med hensyn til vern av arealressurser, 

og vil følgelig ikke legge til rette for tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling avslås.  

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om fradeling av eiendom ble registrert 10.01.2020. Anne Marie Svendsen 

søker om fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen «Håkenrud». 

Eiendommen er bebygd med blant annet våningshus, kårbolig og driftsbygninger. 

Ifølge gårdskart består eiendommen av 92 dekar totalt, hvorav 21 dekar fulldyrket 

jord, og 62 dekar produktiv skog. Eiendommen omfatter tre teiger med gnr/bnr 18/5, 

gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 i Ringerike kommune. Teigene ligger ca. 400 meter fra 

hverandre i luftlinje. Det er hele gnr/bnr 18/5 som søkes fradelt, og ifølge gårdskart 

består denne teigen av 13 dekar fulldyrka jord, og 57 dekar produktiv skog. De to 

andre teigene (gnr/bnr 20/5 og 27/5), består ifølge gårdskart av 8 dekar fulldyrka 

jord, og 5 dekar produktiv skog. Disse er tenkt sammenslått med boligeiendommen 

med gnr/bnr 18/70, der Svendsen er eier. 

 

I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike, er omsøkt areal klassifisert som et B-

område. Dette er et område med sterke landbruksinteresser. Arealet er avsatt til 
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landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanen, vedtatt 

31.01.2019.  

 

Juridiske forhold  
Søknaden må behandles etter jordloven. 

 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må godkjennast 

av departementet. (…)», jf. jordloven § 12. 

 

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. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1  

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt. HMA vurderer 

at fradelingen ikke vil være til hinder for en tjelig og variert bruksstruktur i landbruket. 

HMA vurderer at oppstykkingen av landbrukseiendommen ikke vil gå ut over vern av 

arealressursene. Fradelingen vil ikke øke risikoen for at den fulldyrkede jorda, som 

blir lagt til boligeiendommen, kommer ut av drift, eller føre til at det på et senere 

tidspunkt kan bli vanskelig å nekte en eventuell omdisponering av disse arealene.   

 

Rådmannens vurdering 

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: 

1.  hensynet til vern av arealressursene, 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning  

3. 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. I denne saken vil 

godkjent fradeling føre til at jordbruksareal med fulldyrka jord, blir lagt til en 

boligeiendom uten driftstilknytning. Dette er ikke forenelig med formålet med 

delingsbestemmelsene i jordloven, da dette er å sikre og samle ressursene på 
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landbrukseiendommer. En landbrukseiendom har behov for de ressursene som er 

tilgjengelige på eiendommen, da arealressursene er med på å danne grunnlaget for 

landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  

 

Hensynet til vern av arealressursene skal også hindre oppdeling av arealer som gjør 

det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. I denne saken vil fradelingen kunne 

føre til nettopp dette, da landbrukseiendommen bli oppdelt slik at to relativt små 

teiger, ikke lenger vil være en del av en landbrukseiendom. Dette øker risikoen for at 

landbruksarealet på disse teigene ikke blir benyttet til landbruksformål, og at 

jordbruksarealene kommer ut av drift.  

 

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 

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, med 

forutsetning om at det ikke på et seinere tidspunkt blir begygd. 

 
Samlet vurdering  

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter jordloven § 12, må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 

hensyn jordloven skal ivareta. I denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt ikke 

forsvarlig å tillate fradeling, da det vil svekke landbrukseiendommen, og føre til at fulldyrka 

jord ikke vil være tilknyttet en landbrukseiendom. Rådmannen vurderer at dette vil føre til 

økt risiko for at arealene kommer ut av drift, i tillegg til at de enklere kan bli gjenstand for 

omdisponering. Rådmannen vurderer også at det ikke vil 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 dyrka mark kan bli lagt til eiendommer som ikke 

er landbrukseiendommer. Rådmannen vurderer med bakgrunn i dette, at fradelingen ikke 

legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om fradeling etter jordloven ikke er 

oppfylt, da fradeling ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis samtykke til deling etter jordloven  

§ 12. 
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Utskrift sendes 

Advokat Harald Heggen Brørby AS, Bloms gate 3, 3510 Hønefoss 

Anne Marie Svendsen, Håkenrudveien 28, 3512 Hønefoss 
 

Vedlegg 

Søknad om fradeling/dispensasjon av eiendom 

Kart  

Oversiktskart   

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder landbruk: Eiliv Kornkveen 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 
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Arkivsaksnr.: 18/5345-26   Arkiv: GNR 50/90  

 

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

Bjørkeveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 90/19. 

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

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 09.12.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. Søker klaget på avslaget 18.12.2019, og på gebyret 

07.01.2020. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder vesentlig nye opplysninger, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA har tidligere avslått søknaden om fradeling fra eiendom gnr/bnr 50/90. Det var 

merknader fra to naboer til søknaden. Disse merknadene er redegjort for i det opprinnelige 

saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 09.12.2019: 

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. 

 

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

- Kommunen ønsker fortetting i sentrum, og spesielt nær jernbanestasjonen. Omsøkt 

tomt er i gangavstand til stasjonen. 

- Både ny og avgivende eiendom oppfyller kravene til tomtestørrelse, uteoppholdsareal 

og utnyttingsgrad. 

- Tomtene er egnet for bebyggelse 

- Det er tilgang til vann, brannvann og avløp på eiendommen. 

- Tomten har godkjent adkomst 

- Rådmannens alternative forslag viser at tomten er egnet for bebyggelse 
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- Avslag er forskjellsbehandling sammenlignet med andre eiendommer i området 

 

Søker har også sendt inn en separat klage på gebyret. Han skriver her at han mener kommunen 

skulle ha behandlet søknaden om utvidet avkjøring selv, og at det ikke var Statens vegvesen 

som var rett myndighet for å behandle denne saken. På bakgrunn av ventetiden på 

avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, mener han at kommunen ikke har rett til å kreve 

gebyr for saksbehandlingen. 

 

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. kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. Klager representerer tiltakshaver som søker, og tiltakshaver er part i 

saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Den opprinnelige klagen gjaldt avslaget på søknaden, og denne er sendt innenfor klagefristen. 

06.01.2020 sendte søker inn en ny klage. Denne gjaldt gebyret. Klagen på gebyret er sendt 3 

uker og 4 dager etter at tiltakshaver mottok vedtaket. Denne klagen er sendt utenfor 

klagefristen. Siden saken uansett skal klagebehandles, og den nye klagen dermed også kan sees 

som en utvidelse/utdyping av den opprinnelige klagen, finner rådmannen at det er særlige 

grunner som tilsier at klagen over at det er tatt gebyr, også skal behandles, jf. § 31 første ledd 

bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd. 

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 
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Alternativ 2 

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

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Konsekevens: 

Dersom klagen tas til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor fradelingen godkjennes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen 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 

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

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

og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor 

tomtens egnethet etter pbl. § 26-1 ble vurdert. Her la rådmannen særlig vekt på at eiendommen 

vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent midt på eiendommen. Dette 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 meter til ca. 10 meter. Pbl. § 26-1 er ment å sikre at nye tomter 

som opprettes får gode løsninger. Rådmannen mente omsøkte løsning ikke ga noen helhetlig 

utnyttelse av tomta, og at tomta samlet sett ikke ville være egnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Ønske om fortetting 

Klager skriver at kommunen har et ønske om fortetting, og spesielt nær jernbanestasjonen. 

Rådmannen er enig i at kommunen ønsker å fortette i sentrale strøk, men viser til at målet med 

fortettingen er å sikre gode og helhetlig gjennomførte boforhold. Det er ikke noe mål for 

kommunen å fortette på tomter der fortettingen fører til dårlige tomteløsninger. 

 

Kravene i kommuneplanen og tomtens egnethet 

Klager har vist til at søknaden oppfyller kravene etter kommuneplanen til minste 

tomtestørrelse, minste uteoppholdsareal og maksimal utnyttingsgrad. Rådmannen viser til at 

begrunnelsen som lå til grunn for avslaget HMA ga i sak 90/19 var at tomten var uegnet til 

bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. Dette er en skjønnsmessig vurdering kommunen har ansvar for som 

bygningsmyndighet, og om tomten er egnet til bebyggelse etter § 26-1 må vurderes selv om 

minstekravene i kommuneplanen er oppfylt. Bestemmelsen sikrer at kommunen gjør en konkret 

vurdering av utformingen av tomten i hver enkelt fradelingssøknad, slik at det ikke opprettes 

tomter som etter kommunens skjønn er uegnet til bebyggelse. Det var dette som var grunnlag 

for HMA sitt avslag. Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført opplysninger som tilsier at 

HMA sin opprinnelige vurdering var feil. 

 

Tilgang til vann, brannvann og avløp 

Klager skriver at det er et krav for fradeling at det er tilgang til vann, brannvann og avløp, og 

at det er tilgang til dette fra eiendommen. Rådmannen viser til at dette er vilkår som må være 

oppfylt for å kunne fradele, men at man ikke har noe krav på fradeling fordi det er tilgjengelig 

vann, brannvann og avløp på eiendommen. Rådmannen viser også til at opplysningene om 
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dette var kjent for HMA da den opprinnelige søknaden ble behandlet, og ikke er nye 

opplysninger i klagesaken. 

 

Atkomst 

Klager skriver at tomten har godkjent atkomst. Han skriver også at kommunens krav om at 

Statens vegvesen skulle behandle søknad om utvidet avkjøringstillatelse fra fylkesveg var feil, 

og at dette førte til lang saksbehandlingstid. Det er vist til et utklipp fra Statens vegvesen sine 

nettsider, som kan forstås som at kommunen behandler søknader om utvidet avkjøring fra 

fylkesveg. 

 

Rådmannen mener det er beklagelig at Statens vegvesen sine hjemmesider har vært utydelige 

på dette punktet, men reglene for behandling av utvidet avkjøring følger av veglova, ikke av 

informasjonsskriv på Statens vegvesen sine hjemmesider. Av veglova § 40 første og andre ledd 

fremgår det klart at dersom kommuneplanen ikke omfatter avkjørsler, krever bruk av 

avkjørsler tillatelse fra vegstyremakten. Kommuneplanen i Ringerike kommune omfatter ikke 

avkjørsler fra offentlig veg, og Statens vegvesen var i 2019 vegmyndighet for fylkesveger. Det 

er derfor riktig at kommunen ikke kunne behandle søknaden før Statens vegvesen hadde gitt 

avkjøringstillatelse, jf. pbl. § 27-4, hvor det fremgår at kommunen ikke kan gi tillatelse til 

fradeling før tomten er sikret atkomst. Rådmannen er enig med søker i at det er beklagelig at 

Statens vegvesen brukte svært lang tid på å behandle søknaden, men viser til at kommunen 

ikke kan ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens vegvesen. Kommunen kan heller 

ikke behandle en søknad uten at atkomst er sikret. Dette ville vært en saksbehandlingsfeil som 

kan føre til et ugyldig vedtak.  

 

For øvrig viser rådmannen til at saksbehandler kontaktet Statens vegvesen for å forsikre seg 

om at de var rett instans for å behandle søknaden om utvidet avkjøringstillatelse fra 

fylkesvegen, noe Statens vegvesen bekreftet over telefon. Statens vegvesen ga 08.11.2019 

utvidet avkjøringstillatelse, noe som bekrefter at de var rett myndighet til å gi 

avkjøringstillatelsen. Per 02.01.2020 er Statens vegvesen sine hjemmesider også oppdatert, slik 

at de gir riktig informasjon om hvem som er rett myndighet til å behandle søknader om utvidet 

avkjøringstillatelse. 

 

Rådmannens alternative begrunnelse 

Klager mener at rådmannens forslag til begrunnelse for alternativt vedtak i opprinnelig 

saksframlegg viser at tomten er egnet til bebyggelse. De alternative begrunnelsene er 

rådmannens forsøk på å si noe om hvilke momenter det kan tenkes at HMA vil legge vekt på. 

Det er imidlertid ikke rådmannens faglige vurdering, og vil ikke være en begrunnelse som er 

faglig gjennomarbeidet i samme grad som rådmannens vurdering. Slike alternative begrunnelser 

er med i alle vedtak, for at utvalget ikke skal måtte skrive begrunnelser for sine vedtak direkte i 

møtet dersom de ikke vedtar rådmannens forslag. Dette gjøres for å oppfylle forvaltningsloven 

§ 24, som krever at enkeltvedtak skal begrunnes, men betyr ikke at rådmannen mener at 

tomten er egnet til bebyggelse. HMA vedtok heller ikke dette alternative forslaget, noe som 

viser at utvalget mener at tomten er uegnet til bebyggelse, og ikke bør fradeles. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager har vist til en rekke eiendommer som etter klagers vurdering har tilsvarende 

adkomstforhold som omsøkte eiendom. Rådmannen viser til at disse eiendommene har blitt 

fradelt på ulike tidspunkt mellom 1898 og 2004. Felles for alle eiendommene er at de er fradelt 

før nåværende kommuneplan (2019) og nåværende plan- og bygningslov (2008), hvor det 



  Sak 14/20 

 

 Side 27 av 66   

 

stilles strengere krav til opprettelsen av nye eiendommer enn tidligere. Rådmannen viser til at 

alle søknadene er vurdert etter annet lovverk, og at det at de er fradelt etter tidligere lovverk, 

ikke betyr at de ville blitt tillatt fradelt etter dagens lovverk. Rådmannen kan ikke se at 

fradelingene klager viser til, medfører noen usaklig forskjellsbehandling i dette tilfellet. Klager 

viser også til at eiendom med gnr/bnr 50/326 er mindre enn omsøkte eiendom. Rådmannen 

viser til at denne ble fradelt i 2004, hvor både lovverk og kommuneplanen stilte helt andre 

rammer for kommunen. Rådmannen kan ikke se at noen av sakene klager har vist til, innebærer 

noen form for usaklig forskjellsbehandling av klager. 

 

Gebyr 

Det er sendt inn en egen klage hvor det klages på at kommunen har tatt gebyr for 

saksbehandlingen. Klagen er begrunnet i at saken har tatt lang tid på grunn av Statens 

vegvesen sin saksbehandlingstid, og at klager mener at det ikke var nødvendig med tillatelse fra 

Statens vegvesen. Rådmannen viser til sine kommentarer til dette ovenfor. Det var nødvendig 

med tillatelse fra Statens vegvesen, og saken er ikke komplett for behandling før tillatelse 

foreligger, jf. pbl. § 27-4. Tillatelse fra Statens vegvesen ble gitt 08.11.2019, og HMA fattet 

vedtak i saken 09.12.2019. Saksbehandlingsfristen i dispensasjonssaker er 12 uker, og saken 

ble behandlet 4 uker og 3 dager etter at den var komplett. Saken ble derfor behandlet innenfor 

saksbehandlingsfristen. Kommunen skal ikke la være å ta gebyr for sin behandling på grunn av 

treg saksbehandling hos Statens vegvesen. Rådmannen kan ikke se at gebyret bør nedsettes 

eller bortfalle. 

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor han har vurdert at tomten ikke er 

egnet til bebyggelse etter pbl. § 26-1, og at HMA avslo søknaden om fradeling på dette 

grunnlaget. Rådmannen kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen som endrer 

denne vurderingen, og anbefaler hovedutvalget at klagen ikke tas til følge, men oversendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen kan heller ikke se at det er 

grunnlag for å nedsette saksbehandlingsgebyret i denne saken. 

 

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 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 MOSS 
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Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

15/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 92/19. 

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

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 09.12.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/44. Kommunen mottok 02.01.2020 klage på vedtaket fra 

Hanne og Kenneth Bekkevold, hjemmelshavere til gnr/bnr 39/44. Rådmannen kan ikke se at 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

HMA har tidligere avslått søknaden om fradeling fra eiendom gnr/bnr 39/44. Det var merknad 

fra en nabo til søknaden. Denne merknaden er redegjort for i det opprinnelige saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 13.12.2019: 

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. 

 

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

- Klager skriver at de har ringt rundt til politikerne i HMA og gjengir en oppsummering 

av samtalene i klagen. 
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- Tomtene vil bli store nok og fine bytomter. 

- Andre eiendommer i området har mindre tomter og høyere utnyttelsesgrad enn 

kommuneplanen tillater. 

- Det vil bli nok luft og lys på eiendommen, og ny bolig på ny eiendom vil ikke påvirke 

solforhold på naboeiendom i nordøst. 

- Klager vil tilstrebe å bygge en bolig som harmonerer med området, til tross for at 

strøket består av mange ulike typer boliger, stilarter og byggeår. 

- Fradelingen vil være i tråd med kommunens samfunnsdel som har som mål at Ringerike 

skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

 

Klager har også lagt ved to illustrasjonsbilder av hvordan en bolig og garasje på ny tomt kan se 

ut. 

 

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  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på fradeling og dispensasjonssøknader er et 

enkeltvedtak, og Hanne og Kenneth Bekkevold er søkere, og dermed part i saken. 

 

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd. 

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

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

2. 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. 

3. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m og § 26-1. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

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

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. 

 

Skulle HMA velge å ta klagen til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor fradelingen 

godkjennes. 

 

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 

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

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

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

nærmere. 

 

Tomtestørrelser 

Klager skriver i klagen at eiendommen som søkes fradelt er 1267 m², noe som vil kunne gi to 

tomter på ca. 633 m² hver. Disse vil da bli ca. 70 m² mindre enn det kommuneplanen tillater. 
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Rådmannen viser til at det er krav om 700 m² tomter for enebolig etter kommuneplanen, og at 

vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. opprinnelig saksframlegg. Rådmannen viser til at 

kravet om 700 m2 er et minstekrav. Hensynet til krav om tomtestørrelse 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. Rådmannen mener 

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. I tillegg vil det bli mindre luft og lys på 

eiendommene, og tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. 

 

Utnyttelsesgrad 

Klager mener at eiendommen egner seg godt for bebyggelse. De skriver i klagen at det vil bli 

nok lys og luft grunnet trapping i terrenget, og at alle lovkrav vil ivaretas. Det er lagt ved et 

soldiagram, og klager skriver at ny enebolig ikke vil ta noe sol fra eiendommen i nord-øst og at 

resterende eiendommer har hager på sider som gjør at de ikke blir påvirket. 

 

Rådmannen viser til at det ble søkt om dispensasjon fra krav om maksimalt tillatt utnyttelse på 

25 % bebygd areal for avgivende eiendom. Soldiagrammet viser sol-skyggeforhold for forslag 

til bolig på ny eiendom. Videre viser rådmannen til at vilkårene for dispensasjon fra krav om 

maksimalt tillatt utnyttelse ikke er oppfylt, jf. opprinnelig saksframlegg. Hensynet bak 

bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad 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. Rådmannen mener omsøkte fradeling vil medføre at avgivende eiendom 

får en høy utnyttelsesgrad, og at det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. I 

tillegg mener rådmannen det vil bli liten plass til vegetasjon og uteooppholdsarealer, og enhver 

eventuell fremtidig utvidelse av bebyggelsen på avgivende eiendom vil trenge dispensasjon. 

Rådmannen mener at 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. 

 

Strøkets karakter og utforming av ny bolig 

Klager mener at det ikke er noen spesiell rytme i området og at det består av mange 

forskjellige typer hus med ulike stilarter og byggeår. De skriver videre at de vil tilstrebe å 

bygge en bolig som harmonerer med området, og som ikke skiller seg ut. Klager har også lagt 

ved to illustrasjonsbilder av hvordan en bolig og garasje på ny tomt kan se ut. 

 

Rådmannen viser til at en eventuell fradeling vil bryte med områdestrukturen og kulturmiljøet i 

Eikliveien. Boligen og stabburet på eiendommen er registrert med høy verneverdi i kommunens 

kartgrunnlag, og har høy verdi for området. Rådmannen viser til fylkeskommunen sin 

vurdering av at eksisterende bygninger på eiendommen og hage fremstår som et helhetlig 

anlegg, som bør ivaretas i størst mulig grad. Rådmannen mener det vil bli tett mellom 

verneverdig bebyggelse og ny bebyggelse på ny eiendom. Etter plan- og bygningsloven er 

hovedregelen at kommunen ikke bør gi dispensasjoner når en direkte berørt regional 

myndighet, som fylkeskommunen, har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon. 

 

Fortetting 

Klager skriver i klagen at de stiller seg undrende til hvordan man skal klare å fortette byen uten 

å tillate tomter hvor det er bebyggelse på alle sider av tomten. Klager mener gjeldende 

reguleringsplan for eiendommen ikke hensyntar de nye visjonene for byen, og at eiendommen 

grenser til byplanen. De viser også til at det er et mål i kommuneplanens samfunnsdel som sier 

at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen, 
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og at det er viktig å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn. 

Klager mener at omsøkte fradeling bidrar til å oppnå disse målene. 

 

Rådmannen viser til at det er reguleringsplanen (fra 1947) og kommuneplanen (2019) som er 

gjeldende for eiendommen. Det er kommuneplanens krav til tomtestørrelse og maksimalt tillatt 

utnyttelsesgrad som er gjeldende for eiendommen, og dersom man ønsker en annen løsning for 

eiendommen og området bør dette skje gjennom en helhetlig planprosess. Videre mener 

rådmannen at dersom regler for tomtestørrelse og utnyttelsesgrad i byplanen skal bli brukt som 

argument utenfor planområdet, vil det bli vanskelig å trekke en grense for hvor langt utenfor 

planområdet reglene skal benyttes. Byplanen dekker et relativt lite område, selve sentrum av 

Hønefoss. Boligområder utgjør en begrenset del av byplanområdet, og det er dermed ikke så 

mange boligtomter som kommer inn under reglene for tomtestørrelse på 500 m² og 

utnyttelsesgrad på 35 % BYA. Rett utenfor byplanområdet er det store boligområder, som for 

eksempel på Eikli, Schjongslunden/-løkka og på nordsiden, og rådmannen mener det vil få 

store konsekvenser å utvide bruken av byplanbestemmelsene til områder like utenfor 

planområdet. Rådmannen mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til 

planavgrensningen, og ettersom omsøkte eiendom ikke ligger innenfor planområdet til 

byplanen, gjelder ikke disse bestemmelsene her. Rådmannen er enig i at det er et mål for 

kommunen å fortette, men at dette skal skje gjennom gode og helhetlige løsninger, som sikrer 

attraktive og hensiktsmessige bomuligheter. I dette tilfellet er rådmannens vurdering at 

fradeling ikke vil gi noen god løsning, og det gjør at målet om fortetting ikke kan tillegges 

særlig vekt. 

 

Likebehandling 

Klager skriver at det er flere andre tomter i nærområdet og sentrum som har tilsvarende eller 

mindre tomter og høyere utnyttelsesgrad enn det kommuneplanen tillater. 

 

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. HMA 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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Konklusjon 

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

dispensasjon etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.4 ikke er oppfylt, at dispensasjon etter 

reguleringsplanen § 7 avslås, og at søknad om fradeling avslås. Rådmannen kan ikke se at det 

har kommet noen opplysninger i klagen som endrer denne vurderingen, og anbefaler 

hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men oversende den til Fylkesmannen i Oslo og Viken 

for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

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 

Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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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 
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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, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 19/3253-4   Arkiv: GNR 18/43  

 

Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Gnr/bnr 18/43 - 

Småbråtaveien 54 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forutsetningene for vurdering av kostnadene forbundet med tilknytning av boligen er 

endret siden vedtaket om tilknytning ble fattet. For Småbråtaveien 54 alene vil 

tilknytning til kommunalt avløp bli uforholdsmessig kostbart. 

 

1. Klagen tas til følge, og krav om tilknytning faller bort. 

 

2. Det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtaveien 54 får bestå inntil Grenda i 

Åsa skal knyttes til kommunalt avløp. Det skal da gjøres en ny kostnadsvurdering 

for å vurdere tilknytning av boligen. 

 

3. En eventuell søknad om et nytt, privat avløpsanlegg vil ikke bli godkjent, med 

mindre det settes vilkår om at eiendommen skal knyttes til kommunal ledning 

samtidig med Grenda i Åsa.  
 

  

Parter 

Are Håvard Vestrum, hjemmelshaver 

Lene Grytdal Vestrum, hjemmelshaver 

Gården Vår – Norge DA, nabo og eier av minirenseanlegg 

 

Sammendrag 

Småbråtaveien 54 ble høsten 2019 pålagt tilknytning til kommunal avløpsledning i 

forbindelse med utbyggingen av den nye kommunale VA-ledningen i Åsa. I 

vurderingen av kostnadene for tilknytning av boligen tok kommunen utgangspunkt i 

samarbeid med eiendommene i nabofeltet Grenda i Åsa om en felles stikkledning. 

Hjemmelshaver klagde og argumenterte med at det vil bli uforholdsmessig kostbart å 

knytte seg til kommunalt avløp. 

 

I ettertid har forurensningsmyndigheten i kommunen gjort en ny vurdering av Grenda 

i Åsa og konkludert med at det er best å utsette pålegg om tilknytning der. Dermed 
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er det ikke lenger noen reell mulighet for Småbråtaveien 54 å knytte seg til, og det 

blir etter rådmannens vurdering urimelig å opprettholde vedtak om tilknytning. 

 

Problemstillingen i denne saken blir da hvordan kommunen skal følge opp 

eiendommen videre. Forurensningsmyndigheten vurderer at det eksisterende 

avløpsanlegget på Småbråtanveien 54 ikke er tilfredstillende etter den praksisen 

som har vært så langt i tilsynet med avløp i Åsa. Rådmannens innstilling er å vente 

med å reagere med pålegg om utbedring fram til det foreligger en reell mulighet for 

tilknytning av eiendommen til kommunalt avløp, da dette vil være en mer 

framtidsretta løsning. 

 

Innledning / bakgrunn 

Om tilknytningsplikten  

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i vei som støter til den, eller 

over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 

avløpsledning (jf. plan- og bygningslovenn (pbl.) § 27-2, 2.ledd). Hensynet bak 

tilknytningsplikten er å ivareta helse og miljø og å sikre at det kommunale VA-nettet 

blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. 

 

Dersom tilknytning er forbundet med «uforholdsmessig stor kostnad» eller «særlige 

hensyn» tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunestyret 

vedtok høsten 2019 at grensa for «uforholdsmessig stor kostnad» skulle gå ved 3G 

(i underkant av 300000kr). Det vil si at kommunen kan kreve tilknytning dersom det 

ikke vil koste eier mer enn 3G (ikke inkludert tilknytningsgebyrer). Dersom 

kostnaden er høyere, vil alternativet være å ha et privat avløpanlegg som renser 

lokalt. 

 

Tilsynsarbeidet i Åsa og alternativet til tilknytning: 

I løpet av 2018 og 2019 har forurensningsmyndigheten i kommunen ført tilsyn med 

en rekke eiendommer i forbindelse med utbyggingen av den planlagte 

overføringsledningen for avløp fra KUR-anleggene i Åsa til Monserud renseanlegg. 

Det er gjort vurderinger av hvilke eiendommer som er pliktet til å knytte seg til den 

nye kommunale ledningen. 

 

På eiendommene som ikke har tilknytningsplikt, har forurensningsmyndigheten 

vurdert om den eksisterende avløpssituasjonen på eienommen er tilfredsstillende. I 

opprydningsprosjektet i Åsa har kommunens praksis vært å gi pålegg om nytt 

avløpsanlegg til alle med anlegg som ble etablert før 1986. Dette etter anbefaling fra 

fagorganisasjonen Norsk Vann, på grunn av nye krav til grunnundersøkelser og 

utforming. Kostnadene forbundet med å få på plass et nytt avløpsanlegg etter 

dagens regelverk kan fort komme opp i 2G eller høyere, avhengig av 

grunnforholdene på eiendommen. 

 

Vurdering av tilknytningsplikten for Småbråtaveien 54 og Grenda i Åsa 

Kommunen har ikke registrert noen utslippstillatelse på Småbråtaveien 54. I en 

byggesak fra 2004 kommer det fram at det eksisterende avløpsanlegget består av 

septiktank med spredegrøfter. Bilder av septiktanken tyder på at anlegget er fra før 

1986, og ville mest sannsynlig ha fått pålegg om nytt avløpsanlegg dersom 

kommunen ikke hadde vurdert tilknytning til kommunalt avløp. 
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Tilknytningsplikten for Småbråtaveien 54 ble vurdert før kommunestyrets vedtak om 

at kommunen skulle praktisere en kostnadsgrense på 3G i tilknytningssaker. Før 

vedtaket praktiserte kommunen en uoffisiell grense på 2G, og det var denne 

kostnadsgrensa som ble kommunisert ut til de eiendommene som fikk brev om 

tilknytning. 

 

Boligen på Småbråtaveien 54 ligger omtrent 130 m i luftlinje fra et minirenseanlegg 

på gnr/bnr 18/86 (vedlegg 2). Minirenseanlegget er dimensjonert for å kunne 

håndtere avløpet fra alle de 13 eiendommene i det nylig etablerte boligfeltet Grenda 

i Åsa (regulert i plan 422), og de skulle få pålegg om tilknytning til kommunalt avløp. 

I samarbeid med VAR forvaltning, vurderte forurensningsmyndigheten at kostnadene 

for tilknytning av Småbråtaveien 54 ville komme under kostnadsgrensa på 2G, gitt at 

de samarbeidet med Grenda i Åsa. 

 

I august 2019 ble varsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning sendt 

til hjemmelshaverne av Småbråtaveien 54 (vedlegg 3). De kom ikke med 

tilbakemelding på forhåndsvarselet, og kommunen sendte deretter brev med vedtak 

om pålegg om tilknytning i slutten av november (vedlegg 4). I vedtaket ga kommunen 

frist til 1.6.2021 for å knytte avløpet fra boligen til kommunalt nett, samme frist som i 

pålegget til Grenda i Åsa. 

 

Beskrivelse av saken 

Hjemmelshaver Are H. Vestrum sendte kommunen en e-post i slutten av desember 

med klage på pålegget om tilknytning. Han ber om fritak fra pålegget da han mener 

det vil bli uforholdsmessig kostbart å koble seg til anlegget. Han skriver at løsningen 

de har i dag fungerer problemfritt og at tankene blir tømt regelmessig. 

 

Etter at klagen ble sendt inn har kommunen oppdaget feil i behandlingen av 

tilknytningsplikt for naboene på Grenda i Åsa, da ikke alle berørte parter har blitt 

involvert på riktig måte. Det eksisterende minirenseanlegget har dessuten vært i drift 

i kun fire år og har mye større kapasitet enn det som er den reelle belastningen på 

anlegget. Kommunen har derfor bestemt seg for å utsette prosessen med tilknytning 

av avløpet fra Grenda i Åsa i noen år. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er uregulert, og ligger i LNFR-område. 

 

Juridiske forhold  

Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning er hjemlet i pbl. § 27-2. Vilkårene 

for tilknytningsplikt er ikke konkretiserte i pbl., så Kommunal- og og 

Regionaldepartementet ga i 2012 en offisiell uttalelse som det ofte refereres til for 

riktig tolkning av begrepene «nærliggende avstand», «uforholdsmessig store 

kostnader» eller «særlige hensyn». 

 

Parter eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt partene mottok 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble sendt med brevpost 28.11. og det 

er usikkert akkurat hvilken dag brevet var i postkassen på Småbråtaveien 54. Klagen 

kom på e-post 26.12, akkurat fire uker etter datoen på vedtaket. Råmannen velger 



  Sak 16/20 

 

 Side 39 av 66   

 

likevel å behandle klagen på grunn av usikkerhet rundt når brevet var fremme på 

riktig adresse. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 28.11.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Så lenge Småbråtaveien 54 har et eget avløpsanlegg og ikke er knyttet til 

kommunalt avløpsnett, vil ikke kommunen få noen inntekter i avløpsgebyrer. Dersom 

HMA vedtar alternativ 2, kan det ta noe lenger tid før eiendommen eventuelt blir 

knyttet til. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og ser ikke behovet for å 

involvere andre myndigheter. 

 

Alternative løsninger 

Så lenge ikke hjemmelshaverne på Grenda i Åsa også får pålegg om tilknytning, vil 

ikke Småbråtaveien 54 ha noen mulighet for å knytte seg til kommunal 

avløpsledning på en kostnad lavere enn 3G. Rådmannen anser det derfor ikke som 

et reelt alternativ å opprettholde vedtaket om tilknytning innen 1.6.2021. 

 

Alternativ 1: 

- Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

- Klagen tas til følge og krav om tilknytning faller bort. 

- Tilstandsvurdering av eksisterende avløpsanlegg og oppfølging med et eventuelt 

pålegg om nytt avløpsanlegg delegeres til administrasjonen. 

 

Begrunnelse for alternativ 2: 

HMA kan legge vekt på likebehandling med tanke på de andre eiendommene i Åsa 

som har måttet skifte ut sine gamle avløpsanlegg. Dersom tilknytningsplikten ikke 

gjelder pga. uforholdsmessig store kostnader, skal avløpssituasjonen på 

eiendommen likevel være tilfredsstillende, i tråd med kommunens strategi for 

opprydning i forurensning fra spredt avløp. Steinsfjorden nedbørfelt er førsteprioritet 

i strategien. 

 

Konsekvenser av alternativ 2: 

Det ligger an til at det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtanveien 54 ikke vil bli 

ansett som tilfredstillende etter den praksisen som forurensningsmyndigheten har 

hatt så langt i tilsynet med avløp i Åsa. Når boligene i Grenda i Åsa om noen år blir 

pålagt tilknytning til kommunalt avløp, vil derfor eier mest sannsynlig ha måttet 

investere store summer for å etterkomme et pålegg om nytt avløpsanlegg. Det vil da 

være urimelig å pålegge tilknytning i samarbeid med Grenda, og kommunen vil 

måtte ta stilling til tilknytningsplikt på eiendommen igjen etter noen år. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at utfallet av saken vil kunne skape presedens for hvordan 

kommunen skal følge opp opprydning i avløpet på andre eiendommer hvor det kan 

være mulighet for tilknytning i nær framtid. Derimot er ikke Rådmannen kjent med 
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noen andre eksempler på eiendommer som er avhengige av å samarbeide med 

noen med helt nye avløpsanlegg, for å ha tilknytningsplikt. 

 

Rådmannens vurdering 

Så lenge ikke hjemmelshaverne på Grenda i Åsa også får pålegg om tilknytning, vil 

ikke Småbråtaveien 54 ha noen mulighet for å knytte seg til kommunal 

avløpsledning på en kostnad lavere enn 3G. Rådmannen anser det derfor ikke som 

et reelt alternativ å opprettholde vedtaket om tilknytning innen 1.6.2021. 

 

Dermed blir kjernen i denne saken spørsmålet om hvordan administrasjonen skal 

følge opp avløpssituasjonen på eiendommen. Det har vært flere tilfeller av boliger i 

Åsa som ligger for langt unna den kommunale avløpsledningen til å få pålegg om 

tilknytning etter pbl. § 27-2. De som har tilsvarende gamle avløpsanlegg har fått 

pålegg om å ordne nye anlegg etter dagens regelverk innen to år/sesonger. 

Rådmannen vurderer at saken på Småbråtaveien 54 stiller seg annerledes, siden 

det om kort tid vil åpne seg bedre muligheter for tilknytning til kommunal ledning. 

 

Selv om et nytt avløpsanlegg vil redusere forurensningen fra avløpet på 

eiendommen, vil en tilknytning til kommunalt avløp fjerne forurensningen helt. I det 

lange løp vurderer Rådmannen derfor at det er mest hensiktsmessig å vente med å 

pålegge utbedring av avløpet på Småbråtaveien 54 fram til det er en reell mulighet 

for tilknytning. Og selv om det eksisterende avløpsanlegget er modent for utskiftning, 

utgjør nok ikke utslippet et akutt forurensningsproblem. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 

2. Situasjonskart 1:2200, inntegnet avstander til minirenseanlegg på Grenda i Åsa 

og kommunal ledning 

3. Varsel om pålegg om tilknytning, datert 8.8.2019 

4. Vedtak om pålegg om tilknytning, datert 28.11.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 
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Arkivsaksnr.: 15/5484-8   Arkiv: Q35  

 

Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og 

kryssløsning  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

17/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for områdeplan for Kunnskapsparken legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som er innenfor planavgrensningen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst-Norge 

(USN) campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre 

kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret 

adkomst til campus. Nytt kryss har gitt muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken 

til Bredalsveien. 

 

Gang og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet. Ved å stramme opp 

veisystemene rundt kryss har det gitt rom for et forbedret gang- og sykkelveinettet. 

Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte campus bedre til 

omgivelsene rundt. 

 

Områdeplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse for de fleste eksisterende byggeområder 

innenfor planen.  

 

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt 

innen gangavstand.  
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Av det samlede arealet foreslås ca. 54 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder 

og naturområder i vassdrag. Total størrelse på planområdet er ca. 147 daa.   

 

Områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” er vurdert til å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning (KU). Jf 

pbl §§ 4-1 og 4-2. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, 

regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative 

konsekvenser for miljø eller samfunn. Planprosessen startet opp i 2012, og ble lagt ut til 

offentlig ettersyn 2015 og 2016. Planprosessen har etter dette stanset, blant annet på grunn av 

planprosessen i forbindelse med områdeplan for Hønefoss. I forbindelse vedtak om 

områdeplanen for Hønefoss ble det gitt nye føringer for områdeplan for kunnskapsparken. 

Planforslaget som nå foreligger er justert på en del punkter men bygger likevel i hovedsak på 

tidligere utredninger og vurderinger. Ut fra tidsaspektet og at det er foreslått en del endringer 

må planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn. 

 

De største endringene fra tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse. Årsaken 

er at gangbro over Storelva er fjernet og at avgrensing i vest følger Osloveien. Videre er det i 

vesentlig større grad tatt utgangspunkt i dagens kryss, for å redusere kompleksitet og 

kostnader. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til områdeplanen, og mener at løsningen som er foreslått oppnår 

målene som er lagt til grunn for planprosessen. Det er viktig at planen er tilstrekkelig fleksibel 

slik at det er rom for enda bedre g/s-tilpasninger ved påfølgende detaljprosjektering. 

 

Rådmannen anbefaler at planen legges til offentlig ettersyn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Områdereguleringen er i stor grad tilpasset situasjonen på universitet i dag, samt at den gjør 

det mulig med ytterlig utvikling for nærliggende eiendommer. I tillegg til selve universitetet 

omfatter planområdet del av Osloveien med nytt veikryss i vest og eiendommene som ligger 

mellom Osloveien og universitetet. Særlig har ønsket om forbedret adkomst til USN vært 

viktig, ettersom Bredalsveien har en svært lav kvalitet. For eksisterende bebygde eiendommer i 

planområdet har det også vært ønskelig å gi rom for noe utvikling. Løsninger knyttet til myke 

trafikanter er en viktig del av planen.  

  

En sentral problemstilling i planarbeidet har vært å finne en kostnadseffektiv løsning for å bedre 

avkjørselen til USN, mulighet til å prioritere kollektivtrafikk, forbedre gang- og sykkelveinettet 

og økt trafikksikkerhet. Det har også vært en føring for planarbeidet at eksisterende kulvert 

skal opprettholdes. Eventuelle endringer som berører kulverten vil kunne få store økonomiske 

konsekvenser og det er derfor gitt som en føring for at denne skal ligge slik den er i dag. 

Ulempene ved en slik løsning er at det gir utfordringer for fremtidig g/s-veier og at de ikke vil 

tilfredsstille kravet til universell utforming. Fordelene er at en kan krysse Osloveien uten å 

måtte forholde seg til de kjørende, noe som er sært positivt både for trafikkavviklingen og 

myke trafikanter. 

 

Løsningen har vært å ta utgangspunkt i eksisterende kryss og eksisterende bredder. Plankartet 

regulerer ikke veibanene i detalj, men det er utarbeidet en overordnet prosjektering for 
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utforming. Ved en annen prioritering av dagens arealer i krysset, kan en få til bedre 

trafikkavvikling innenfor samme areal. For å få dette til må fortau på østsiden av Osloveien 

sideforskyves (den delen som ligger nord for krysset). Fortauet kobler seg til dagens kulvert 

med trapper og gangveg. Fra ny Bredalsvei er det lagt til rette for kombinert gang- og 

sykkelbane. Dette medfører at Arnegårdsbakken må sideforskyves noe. For å redusere mulig 

konfliktområder er det valgt å videreføre Arnegårdsbakken til ny Bredalsvei, noe som medfører 

at utkjøring til Osloveien blir flyttet. I dette området er Osloveien utvidet slik at det blir et eget 

felt mot USN. Dette filterfeltet medfører også at det vil bli mulig å prioritere kollektivtrafikk 

ved lysregulering. Tilsvarende løsning er tegnet inn retning sørover. 

 

 
Figur 1 Grunnlag for områdeplan. Overordnet prosjektering. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i stor grad samsvar med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for USN er det i dette området flere mindre 

reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, ikke 

gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de deler av 

andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av 

områderegulering.  
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Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere.  

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere ettersom det er planlagt nye 

veiløsninger. Flytting av Bredalsveien medfører at tre boligeiendommer bør innløses. Utfyllende 

beskrivelse av konsekvenser gis i planbeskrivelsen. Andre konsekvenser er at det er planlagt ny 

adkomst SKV1, med tilhørende fortau SF3 på privat eiendom. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og 

Formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Oppstart av områderegulering ble varslet i brev til 

berørte parter og naboer den 12.7.2011. Den 24.1.2012 varslet Ringerike kommune 

”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike” oppstart og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble 

annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet (sak 

264/12) den 4.12.2012 

 

HMA vedtok i sak 116/14 (10.11.14) å legge planen ut til offentlig ettersyn 

(1.gangsbehandling). Forslag til områderegulering ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i 

perioden 29.11.2014 - 20.1.2015. I denne planen var det foreslått et x-kryss noe lenger nord 

for dagens kryss.  

 

Den 25.6.2015 vedtok kommunestyret (sak 88/15) «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av 

kryssløsning og finansiering», å velge rundkjøring fremfor X-kryss. 

Vedtak i kommunestyret sak 88/15: 

 

 Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom 

Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud 

Vestfold. 

 Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen 

Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De 

nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016-2018. 

 

Administrasjonen arbeidet videre med å justere planforslag med tilrettelegging av rundkjøring 

frem til 2016.  I Behandling i Formannskapet 15.03.2016, vedtar kommunen å legge 

planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike” (med 

konsekvensutredning) ut på høring og offentlig ettersyn på nytt. Det kom inn merknader og 

innsigelse til forslget. Dette er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Planen er vesentlig 

endret og legges derfor på ny høring. Det forventes nye innspill basert på det nye planforslaget.  

Arbeidet ble deretter satt på vent. I forbindelse med utarbeidelse av transportutredning 

utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen, og områdeplan for Hønefoss (byplanen) ble 

vedtatt 05.09.19 ble det lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei skulle utformes som et 

x-kryss. I trafikkutrednig som er et av grunnlagsdokumentene til områdeplan for Hønefoss 

(byplanen) vurderes det som uheldig å bygge om krysset til rundkjøring som vil umuliggjøre 

prioritering av kollektivtrafikk og tilfartskontroll. Dette er nye opplysninger som er kommet 

frem i denne prosessen som vurderer en helhetlig fremtidsplanlegging. Ved åpning av ny E16 

vil det ikke være en risiko for tilbakeblokkering til E16. Bredalsvei kan innlemmes i et 

signalregulert firearmet kryss, også med kollektivprioritering og tilgangskontroll nordover.  

 

Planforslaget legger nå til rette for X-kryss der en i størst mulig grad har forsøkt å benytte 

eksisterende kryss for å holde kostnadene nede. Adkomst til Arnegårdsbakken er flyttet til ny 
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Bredalsvei. Det er videre avsatt større arealer til gående og syklende og ny krysning for denne 

gruppen vil være i plan over Bredalsveien. Eksisterende kulvert opprettholdes, samt at 

forbindelseslinjene for gående og syklende er forbedret. 

 

Økonomiske forhold 

I sak til formannskapet 12.06.15 (88/15) vises det til at foreløpige kalkyler for lysregulert kryss 

på rundt 45 mill. I tillegg kommer nødvendig grunnerverv og eventuell omlegging av 

Arnegårdsbakken,  g/s-veier, flytting/oppgradering av annen infrastruktur (EL, VA, fjernvarme 

mm). I 2015 ble det vurder at en realistisk kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 

mill. Ut fra tidsaspektet og endringer av forslaget er det stor usikkerhet knyttet til kostnader. 

Det foreløpig ikke foretatt en ny kostnadsberegning av forslaget slik det foreligger. Det 

planlegges for at det blir gjennomført en ny kostnadsberegning før endelig vedtak. 

 

I samme sak (88/15) ble det vedtatt en kostnadsfordeling mellom Ringerike kommune, 

Buskerud fylkeskommune og USN (tidligere Høgskolen Buskerud Vestfold) at parten skulle 

finansiere ny adkomst.  

 

Det vises til sak i FS 22.01.20 angående kjøp av eiendom i Bredalsveien. 
 

Alternative løsninger 

Det er ikke vurdert flere alternative løsninger for utforming av krysset Osloveien x ny 

Bredalsvei. I forhold til hvordan g/s-veinett skal løses er det sett på flere løsninger og 

tilpasninger.  Ved å opprettholde dagens kulvert gir det noen utfordringer i forhold til 

stigningsforhold. Det er flere måter å løse denne problemstillingen på, men ingen av dem er 

100% tilfredsstillende. Planforslaget som foreligger vurderes som tilfredsstillende til å legges ut 

på høring, men det vil bli foretatt tilpasninger før endelig vedtak. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I forbindelse med arbeidsmøter mellom Statsbygg, Ringerike kommune og USN er det vært et 

mål å komme frem til en omforent løsning. I prosessen har partene oppnådd dette på de fleste 

punktene, men noen er ikke avklart. Dette gjelder plankrav vedrørende BKB4, adkomst til 

BKB1 og BKB4 og formål for SKV1. 

 

Plankrav 

En problemstilling i prosessen har vært hvorvidt det skal stilles plankrav til BKB1 og BKB4. I 

utgangspunktet hadde det vært hensiktsmessig om de aktuelle arealene ble planlagt i en 

sammenheng for å legge til rette for en helhetlig utnyttelse. I området er det mange grunneiere 

med forskjellige interesser og det har ikke vært mulig å få på plass en omforent løsning før 

politisk behandling. Det er stilt plankrav til BKB1, men ikke BKB4. Begrunnelsen for en slik 

løsning er at det har ligget et utviklingsprosjekt på eiendommen og lengre tid og at 

eiendommen kan utvikles separat uten å gi for store negative konsekvenser for tilgrensende 

arealer. Statsbygg ønsker at det settes krav til detaljplan som belyser konsekvenser og 

fastsetter nærmere hva som tillates på eiendommen. 

 

Adkomst til BKB1 og BKB4 

Det er videre satt rekkefølgebestemmelser knyttet til sanering av avkjørsler ut på Osloveien og 

etablering av fortau og vei SKV1 før området kan tas i bruk. Statsbygg/USN ønsker ikke å 

legge adkomst til næringsarealer som ikke er tilknyttet campus tett på campusområdet 
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ettersom dette kan gi uheldige konsekvenser. Begrunnelsen er at utvikling av disse 

eiendommen kan medføre vesentlig mer trafikk inn på deler av campus dersom adkomst skal 

være via SKV1. Det er ikke vurdert trafikkmengder, og konsekvenser er ikke tilstrekkelig 

belyst. Statsbygg mener primært at næringsarealer mot Osloveien bør har adkomst fra denne. 

Dersom det ikke skal være krav om detaljplan for BKB4 vil den beste løsningen være at 

eiendommen får adkomst fra Osloveien, og ikke tett på campus.  

 

SKV1 

Det foreslås videre at en større andel av veien (SKV1) omgjøres til gang- og sykkelvei. SKV1 

har ligget inne i områdeplanen fra starten av og er ikke noe nytt element. Planmyndighetene 

ønsker derfor å opprettholde adkomsten. Dette gir muligheter å sanere adkomster ut til 

Osloveien, noe som vurderes som et viktig tiltak. Den nordre delen av SKV1er likevel omgjort 

til gang- og sykkelvei for å hindre gjennomkjøring og underbygge at myke trafikanter er høyt 

prioritert.  

 

Gjennomføring av offentlig ettersyn kan avdekke flere forhold som tilsier justeringer av planen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Området rundt USN har potensiale for utvikling og det er ønskelig at dette skjer i en helhet, 

der USN, studentboliger og uteområdene sees i sammenheng med trafikksikre 

kommunikasjonsårer og god prioritering av kollektiv og myke trafikanter.  

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke områdene. 

Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte USN tettere til lokalsamfunnet og bidra 

positivt til utviklingen av byen. USN vil også kunne bli et tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter 

som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og sentrumsnært. 

 

Planprosessen har pågått over et langt tidsrom med ulike føringer for hvordan krysset skal 

utformes. Det skjedd en utvikling av området og i regionen generelt som har medført endrede 

forutsetninger til planarbeidet siden ble igangsatt. Dette har vært uheldig, men har også åpnet 

for noen gode tilpasninger. Ettersom planen har pågått over så langt tidsrom vurderes det som 

viktig å ferdigstille planprosessen innen rimelig tid. 

 

Planforslaget skiller seg ikke vesentlig ut fra hva som har vært presentert i en tidligere fase, 

men det noen viktige forskjeller: 

 

• Planområdet er redusert i størrelse og bro over Storelva er fjernet fra planen. 

• Det har vært satt som forutsetning å benytte eksisterende kryss og opprettholde dagens 

kulvert.  

• Store deler av USN er allerede utviklet, men planen muliggjør høyere utnyttelse av 

dagens bebyggelse i planen. 

 

Forslaget får store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. Dette gjelder 

spesielt eiendommene gbnr. 38/38, 38/18 og 38/83. I forrige plan som var til offentlig ettersyn 

var det vist at disse eiendommen skulle saneres. I revidert planforslag er det foreløpig usikkert 

om det er behov for å sanere alle eiendommene. Det er likevel valgt å vise sanering av 

eiendommene i tråd med tidligere plan. 
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Også andre grunneiere blir berørt blant annet gjennom endring av atkomstforhold og tap av 

arealer, da særlig gbnr. 38/26. Rådmannen har igangsatt arbeidet om innløsning av de mest 

berørte eiendommene. 

 

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Gjeldende planforslag er i tråd med overordnede føringer og rådmannen anbefaler at planen 

legges til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Plankart.   

2. Reguleringsbestemmelser.    

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning  

4. C og F tegninger 

5. ROS-analyse 

Andre aktuelle vedlegg: 

1. Støyutredning datert 13.06.2014  

2. Transportutredning grunnlag for byplan og influensområdet nov 2018 

(https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/391c6d44c24842d29364b15a5e

1d07ec/transportutredning-for-honefoss.pdf ) 

1. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014 

2. Geoteknisk vurdering 

3. Luftkvalitet datert 20.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass.rådmann Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 19/3084-3   Arkiv: N04 &13  

 

Høring - endringer i motorferdselloven  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

18/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 
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Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 
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Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 
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I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  
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Alternative løsninger 

Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 
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denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 

motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 

og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 
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Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 

bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 

 

Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 

forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 
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myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 

 

Vedlegg 

Oversendelsesbrev fra Klima og miljødepartementet 

Høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Arkivsaksnr.: 17/693-34   Arkiv: K23  

 

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

6/20 Eldrerådet 27.01.2020 

2/20 Råd for funksjonshemmede 28.01.2020 

4/20 Ungdomsrådet 28.01.2020 

19/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020 

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

  

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

                                                

1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt 

tidsfrist, jf. forurensningsforskriftens § 7-6. 
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Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  
12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 
Nitrogendioksid, NO24 
Svevestøv PM2,55 og PM106 
Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, 
vind) 

Prøvetaking:  
Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                                                                                                                   

2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 

3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til 

målenettverk og tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved 

overskridelse av øvre vurderingsterskel. Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres 

kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det ikke være behov for målinger. 

Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 

5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og 

langtransportert, luftforurensning 

6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til onlineresultatene 

fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 
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Prøvetakerne for NO2, ble plassert langs sterkt traffikerte hovedgater nært opp til barnehager 

og skoler og langs skoleveier. Prøvetakingen ble utført med 12 prøver av en ukes varighet hver 

måned i et år. 

Kart over målestasjoner og prøvetaking Rød stjerne = Målestasjon. Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking 

 

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 

Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 2 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   
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179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 

Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 4 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  
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461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 5  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 

 

 

NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   
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«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss

 

Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når luftkvaliteten 

overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode resultater er 

det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative helseeffekter som 

følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 
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 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-2019 

i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å overvåke 

luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og innarbeide 

tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  
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Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/5613 06.01.2020 DS  2/20 R/TEK/ELIPAU GNR 44/54 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 44/54 

 

19/3392 06.01.2020 DS  3/20 R/TEK/KRIGRO GNR 297/127 

  

Oppføring av fritidsbolig Gnr/bnr 297/127 - Vikerfjell 

 

19/4454 07.01.2020 DS  4/20 R/TEK/HALA GNR 8/54 

  

Tilbygg - Påbygg - bruksendring av loft til boareal - fasadeendring Gnr/bnr 8/54 - 

Nordre Ringåsen 12 

 

19/5573 07.01.2020 DS  5/20 R/TEK/AEMYH GNR 300/131 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 300/131 

 

19/5622 08.01.2020 DS  6/20 R/TEK/AEMYH GNR 8/2 

  

Installering av pipe Gnr/bnr 8/2/5 - Løvlia 

 

19/5507 09.01.2020 DS  7/20 R/TEK/AEMYH GNR 19/1/1, 19/27, 

19/30 

  

Nytt avløpsanlegg og vann med tilknytting til det nye offentlige ledningsnettet - Åsa 

Gnr/bnr/fnr 19/1/1, 19/27, 19/30 - Åsaveien 606, Åsaveien 604, Åsaveien 598 

 

20/91 09.01.2020 DS  8/20 R/TEK/BERLE GNR 244/75 

Kenneth Gerber Myhre  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 244/75 - Vikersundveien 198 

 

19/5640 09.01.2020 DS  9/20 R/TEK/ELILUN GNR 109/26 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Oppføring av enebolig og carport Gnr/bnr 109/26 - Stigsrudveien 

 

19/5427 09.01.2020 DS  10/20 R/TEK/KRIGRO GNR 274/359 

Arne Holth Eiendom AS  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 274/359 - Ådalsveien 153 

 

20/132 09.01.2020 DS  11/20 R/TEK/KARGRA GNR 244/344 

Øyvind Førland Standal  

Bruksendring Gnr/bnr 244/344 - Nedre Fegriveien 12 

 

19/4474 09.01.2020 DS  13/20 R/TEK/A34 PLN 233-01 

  

233-01 Kvernvolden - mindre endring av regulering  

 

20/77 10.01.2020 DS  14/20 R/TEK/HALA GNR 274/426 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 274/426 - Søndre Kirkemoen 

 

17/2492 10.01.2020 DS  15/20 R/TEK/HALA GNR 86/113 

  

Oppføring av tre tomannsboliger Gnr/bnr 86/113 - Mosseveien 23, 25, 27, 29, 31, 

33 

 

20/16 10.01.2020 DS  16/20 R/TEK/INGRIS GNR 102/69 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 102/69 - Borgergrenda 67 

 

20/150 13.01.2020 DS  17/20 R/TEK/OLEMOS GNR 294/31 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 294/31 - Skarrudseterveien 6 

 

19/5377 13.01.2020 DS  18/20 R/TEK/AEMYH GNR 80/1 

Grethe Marie Bang Skaug  

Oppføring av landbrukshall Gnr/bnr 80/1 - Hjelle gård 

 

19/2569 13.01.2020 DS  19/20 R/TEK/HALA GNR 87/538, 87/540 

  

Tennishall Gnr/bnr 87/538, 87/540 - Tyrimyrveien 5 

 

20/115 14.01.2020 DS  20/20 R/TEK/AEMYH GNR 97/46 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Enkeltgarasje rives og oppføring av ny dobbelgarasje med innvending bod Gnr/bnr 

97/46 - Støalandet 62 

 

19/4339 15.01.2020 DS  21/20 R/TEK/ELIPAU GNR 66/12 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 66/12 - Plassen Gardhamar 

 

19/5278 15.01.2020 DS  22/20 R/TEK/AEMYH GNR 46/9 

Tonje Synøve Victoria Teien  

Riving av låve Gnr/bnr 46/9 - Askveien 94 

 

20/204 15.01.2020 DS  23/20 R/TEK/HALA GNR 49/167 

Roar Olsen  

Bygging av tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 49/167 - Vestliveien 15 A 

 

19/5551 15.01.2020 DS  24/20 R/TEK/KRIGRO GNR 318/250/1 

Ringerike kommune  

Deponering av snø Gnr/bnr/fnr 318/250/1 

 

20/206 15.01.2020 DS  25/20 R/TEK/HALA GNR 87/177 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/177 - Ødegårdsveien 2 

 

19/2246 15.01.2020 DS  26/20 R/TEK/KRIGRO GNR 52/59, 52/60 

  

Semi-mobilt betongverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

 

20/34 17.01.2020 DS  27/20 R/TEK/ELIPAU GNR 274/169 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 274/169 - Gamle Ådalsvei 36 

 

20/85 17.01.2020 DS  28/20 R/TEK/KARGRA GNR 32/36 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 32/36 - Gullerud 19 

 

19/5487 20.01.2020 DS  29/20 R/TEK/ELILUN GNR 39/79, 39/87 

Ole Halvor Jøta  

Tilbygg og dispensasjon Gnr/bnr 39/79, 39/87 - Harald Hardrådes Gate 3 

 

19/5616 20.01.2020 DS  31/20 R/TEK/BERLE GNR 87/264 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Kine Andersen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/264 - Øvre Haldenveien 8 A 

 

19/4280 21.01.2020 DS  32/20 R/TEK/INGRIS GNR 22/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 22/1/26 - Østbyveien 110 

 

14/61 21.01.2020 DS  33/20 R/TEK/AEMYH GNR 317/61 

Jan Tore Andersen  

Bruksendring av kjeller Gnr/bnr 317/61 - Ullerålsgata 46 

 

20/113 23.01.2020 DS  34/20 R/TEK/ELILUN GNR 102/253 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 102/253 - Nedre Klekkenvei 

 

19/3866 23.01.2020 DS  35/20 R/TEK/KRIGRO GNR 255/131 

  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/131 

 

19/5583 23.01.2020 DS  36/20 R/TEK/ANEWEB GNR 8/2 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 8/2/16 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/5519-3   Arkiv: GNR 294/4  

 

Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for Fjellia, gnr 294 bnr 4 

 

Forslag til vedtak: 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i Ringerike 

kommune, avslås, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003 

 

  

 

Sammendrag 

Kybeko AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Fjellia, som i dag er et sameie med 

7 personlig eiere. Eiendommen er opplyst å være på 1 404,8 dekar hvor 653,9 dekar på ligger 

innenfor Vikerfjell naturreservat, og er følgelig vernet. Arealet utenfor verneområdet utgjør ca 

751 dekar.  

 

Rådmannen anbefaler at det ikke gis konsesjon til Kybeko AS. Det foreligger ikke noen 

åpenbare driftsmessige fordeler for eierformen AS, og dette fjerner kommunens mulighet til å 

utøve kontroll med hvem som eier og driver landbruksressursene i kommunen 

 

Beskrivelse av saken 

Kybeko AS søker om konsesjon for erverv av eiendommen Fjellia, som i dag er et sameie med 

7 personlig eiere. Eiendommen ligger i Ådal, nærmere bestemt nordvest for Elsrudsetra og øst 

for Vikerfjell. Eiendommen har i dag svært dårlig veidekning, noe som gjør rasjonell og 

lønnsom skogsdrift noe vanskelig. Rådmannen kjenner til at det har blitt drevet skogbruk på 

eiendommens østre halvdel. Søker opplyser i søknaden at planen for ervervet er «å eie og drifte 

skog, samt drive aktiviteter som fremmer en bærekraftig utvikling av miljøet».  

 

Eiendommen er opplyst å være på 1 404,8 dekar, hvorav 866,7 dekar er produktiv skog og 

538 dekar er myr, fjell, vann og uproduktivt areal. 653,9 dekar på eiendommens nordvestre del 

ligger innenfor Vikerfjell naturreservat, og er følgelig vernet. Det er gjennstår et areal på 750,9 

dekar utenfor verneområdet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Fjellia, er i sin helhet et LNF-område og ligger delvis innenfor Vikerfjell naturreservat. 

Eiendommen har deler av skogen over vernskoggrensen (700 moh) og i kommunedelplan av 

30.06.2011 er ytterligere deler av eiendommen båndlagt som «Hensynssone: høyfjellsområder 

– landskap, friluftsliv og grønnstruktur». Dette innebærer at stedbunden næring som f.eks 



- 

skogbruk, jakt og beite er tillatt, mens det er forbud mot ny bolig- eller fritidsbebyggelse i 

denne sonen. 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. 

Konsesjonsloven § 9 tredje ledd åpner opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med 

begrenset ansvar.  

 

Rundskriv M-3/2017 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling.  

Under punkt 8.2.9. er selskaper med begrenset ansvar omtalt. Det er et nasjonalt mål at 

landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som selv bebor og driver 

eiendommene, da dette har vist seg å være en stabil og rasjonell driftsform. Konsesjonsloven § 

9 tredje ledd åpner likevel opp for at det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar 

dersom dette byr på fordeler framfor tradisjonelle eierformer. Eksempler på dette kan være der 

det er behov for å utnytte ressursene gjennom felles tiltak.  

 

Videre i rundskrivet vises det til at en søknad ikke kan avslås ut fra et generelt ønske om at 

aksjeselskaper ikke bør få konsesjon. Det må sees hen til den påregnelige utviklingen av 

forholdene på eiendommen i tida fremover med den aktuelle eierformen. Det kan da legges 

vekt på at erfaring viser at en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad eies av 

fysiske personer som selv bebor og driver eiendommene sine har erfaringsmessig vist seg å 

være en stabil og rasjonell eierform.   

 

Videre følger det av konsesjonsloven § 9 annet ledd at konsesjon «i alminnelighet ikke skal gis 

dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, eller antall sameiere øker». Dette er 

også omtalt i M-3/2017, punkt 8.2.8, der det er presisert at: «i allminnelighet er brukt for å få 

fram at en kan legge vekt på det generelle erfaringsmaterialet en har som viser at opprettelse 

eller utvidelse av antall sameiere i en landbrukseiendom kan være uheldig for driften av 

eiendommen». Videre heter det: «Eiere av et ansvarlig selskap etter lov 21. juni 1985 nr 83 om 

ansvarlige selskaper og komandittselskaper anses som ordinære sameiere selv om det er 

selskapet som erverver konsesjonspliktig eiendom og søker konsesjon. Det innebærer at 

konsesjonsvurderingen gjelder hver enkelt eier i det ansvarlige selskapet». 

 

Ved overdragelse fra personlig eier til ansvarlig selskap vil antall eiere kunne øke. Dette vil 

være en tenkt situasjon, men da den påregnelige utviklingen av forholdene på eiendommen i 

tida fremover skal tas med i vurderingen, vurderes disse forhold som relevant. 

Aksjeselskapsformen innebærer at det ikke er noen kontroll fra landbruksmyndighetene med 

hvem som står ansvarlig for driften av eiendommene eller antall eiere. 

 

Et vedtak etter konsesjonsloven er et enkeltvedtak og kan påklages etter forvaltningsloven 

med tre ukers frist. 

 

Konsesjonseiendommen er begjært oppløst av en av eierne. Dette er i samsvar med 

Sameielovens § 15, som sier at «Etter varsel med rimeleg frist har kvar av sameigarane rett til å 

få sameiga oppløyst». 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 



- 

HMA har tidligere, i sak 16/3800, avslått søknad om konsesjon til aksjeselskap, da Bjørum 

Trading AS ville kjøpe eiendommen Haverstingen skog og andeler i Bråtakollen skog. HMA 

avslo også, i sak 52/19, konsesjonssøknad fra Holmetjernskogen AS, om kjøp av eiendommen 

Holmetjernskogen. Sistnevnte sak er nå til klagebehandling hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Alternative løsninger 

Dersom HMA ønsker å gi konsesjon kan et alternativt vedtak se slik ut: 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i 

Ringerike kommune, godkjennes, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003. 

 

Konsekvenser av alternativt vedtak: Rådmannen gjør oppmerksom på at konsekvenser av et 

slikt vedtak vil være at kommunen ikke lenger har mulighet til å utøve kontroll med hvem som 

eier denne eiendommen. Når AS’et får overta eierskapet så kan eierskapet i AS’et endres over 

tid, og dette ligger utenfor konsesjonslovens bestemmelser, og AS’et kan selges videre uten at 

kommunen har mulighet til å verken påvirke vilkår for drift av eiendommen eller å stoppe 

salget. Et vedtak hvor Kybeko AS gis konsesjon vil også legge føringer for kommende saker, 

og vil åpne opp for en brukstruktur som kan dreie fra personlig eierskap til ulike 

selskapsformer. 

 

Dersom HMA ønsker å signalisere at Arff synes skikket, kan et tilleggspunkt til rådmannens 

forslag til vedtak være: 

2. Det er eierformen som ikke er ønskelig. Dersom Stig Arff søker om personlig konsesjon for 

eiendommen vil det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av saken, da det vurderes at han vil 

være skikket til å erverve denne landbrukseiendommen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Konsesjonsloven har som formål å oppnå et effektivt vern om landbruket sine 

produksjonsareal, og eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet. Erfaringsmessig 

viser det seg at personlig eierskap som oftest er bedre for en landbrukseiendoms drift og for 

forvaltning av landbrukseiendommens ressurser. 

 

Konsesjonsloven skal sikre at skogeiendommer selges til fremme for gode eier- og 

bruksforhold. Et salg til ansvarlig selskap vil kunne medføre presedens på salg av 

skogeiendommer til AS i Ringerike kommune. I denne saken er det vanskelig å se noen 

fordeler av AS som eier fremfor tradisjonelle eierformer. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved konsesjonsbehandling av 

landbrukseiendommer. Disse er:  

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området  

2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning  

3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og  

4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.  

 

 

1. Hensynet til bosetting i området 

Eiendommen er skogeiendom uten oppført bolig. Boplikt er ikke aktuelt for erverv av denne 

eiendommen.  



- 

 

2. Driftsmessig løsning 

Konsesjonssøker har ingen andre eiendommer i Ringerike kommune, men Kybeko og 

selskapets eiere har eiendommer i Frogn, Oslo, Sigdal og Nesodden.  

Ved erverv vil ny eier av eiendommen være et aksjeselskap. Aksjeselskapsformen vil innebære 

at det ikke blir noen kontroll fra landbruksmyndighetene med antall eiere eller hvem som er 

ansvarlige for driften av eiendommen. Ved en endring i eierkonstellasjonen i AS`et, vil man 

dessuten kunne risikere at eiernes skikkethet til å drive eiendommen vil bli redusert eller 

forsvinne. Erfaring tilsier at det er mest gunstig at landbrukseiendom eies av fysiske personer 

som drifter eiendommene og dette ansees som en stabil og rasjonell eierform, som omtalt i 

Rundskriv M3-2017, punkt 8.2.9. 

Antall eiere inn i sameiet vil kunne øke, som vurderes som en ulempe og ikke en god 

driftsmessig løsning. Eierkonstellasjonen vil kunne bli ugunstig i forhold til ansvarsforhold og 

drift av eiendommen. Eiendommens størrelse og driftsform tilsier heller ikke at man vil oppnå 

en rasjonaliseringseffekt ved ervervet.  

 

3. Søkers skikkethet 

Konsesjonssøker er et AS som eies ca 91 % av Stig Arff. Arff oppgir at han har tatt kurs i regi 

av Viken Skog (skogeierskolen), og ønsker å ta ytterligere kurs. Det opplyses videre at øvrige 

aksjonærer har naturvitenskapelig utdannelse. Ut fra dette kan man tenke seg at søker ikke er 

uskikket til å drive eiendommen.  

 

4. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap.  

Eiendommen det søkes konsesjon for består av skogsmark, myr- og fjellområder. Søker 

opplyser at de ønsker å engasjere Viken skog til drift av skogen. 

Et jordbruksmessig kulturlandskap finnes ikke på eiendommen i dag.  

 

Konsesjon til ansvarlig selskap kan gis dersom dette byr på fordeler i forhold til tradisjonelle 

eierformer, og om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning.  

Rådmannen kan ikke se at dette skulle by på fordeler i forhold til tradisjonelle eierformer, der 

konsesjonssøker hadde vært en fysisk person som eier og drifter eiendommen. Et AS som eier, 

i stedet for dagens personlige eierskap, vurderes som en negativ utvikling for eiendommen, da 

antall eiere øker fra et personlig sameie til potensielt ubegrenset antall eiere i et AS, siden antall 

eiere i et AS ikke er regulert av noe lovverk.  

Konsesjonseiendommen, som en av eierne begjærte oppløst, jfr. Sameieloven § 15, vurderes av 

rådmannen til å være et signal om at sameie ikke er en optimal driftsform for denne 

eiendommen. Etter det rådmannen forstår, ønsker ingen av de andre medeierne å kjøpe ut eier 

som ønsker oppløsning av sameiet. Eiendommen er derfor lagt ut for salg, jfr 

Tvangsfullbyrdelseslovens §§ 11-9, 11-12 og 11-25.  

Rådmannen kan ikke se noen driftsmessig fordel av at drifts- og beslutningsansvaret for en 

eiendom overføres fra personlig eierskap til et AS med potensielt mange eiere med ulike 

kunnskaper og interesser om drift av en landbrukseiendom. 

 

Rådmannen kan vanskelig se at det foreligger noen åpenbare fordeler ved overføring av 

skogeiendommen til et AS, og anbefaler ikke at det gis konsesjon til Kybeko AS.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 



- 

Søknad om konsesjon med tilleggsopplysninger 

Gårdskart 

Kart med planbestemmelser 

Kjennelse fra Ringerike Tingrett 

Ubekreftet grunnbok 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.12.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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Søkyd om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er
inngåft eller ervereren fikk rådighetover eiendommen. På side 3 skal du redegjørå-for forhold av betydning som ikke
frgmgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder. Skjøte, kjøpekonrafi, biekontrakt eller annen artab samt
takst skal legges ved i original eller bekreltet avskrift i den utstrekning slike dokumenter breligger. Gjelder erveryet
landbrukseiendom, skalskogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.
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Ev.niuallc tll Lggropdymlno.r

av gameie etter semeielovens $ 1 5. Eiendomrnsn går derfor
lra å uære et sameie, til å bli eneeie av kJøper,

er solgt gjennom reglene om tvangsoppløsningEiendommen har vart et sameie med 7 eiere.

Rrdlodnlng
om

eElwryr ar an follas
dbatcn, Drn Eom blit
konsaejon.

hr alle måter m9n ksn tå ln cl€ndom på, ckrcnpclvts 0hnnom kllp, arv, gNvg ol9v Konccrlon OT €n lllhlelse fie
ny 3lEr AY ticndonrm€n kålhB cfv6ryOr Ov€drag€l €r fonigc eier . Er konscslonrplllrtlg affgry kan II GG fng lyscs uten ål det Ef Sitt

bortGilmcrltålhervervavlarl!i Cndoh,ogrtiftrlscavbrukg'cftforl GngEtE.nnl0ål.crundcrgitl
konsosjonspll<t m€d mhdn det er gjort unnt?k i loven ell€r i torekrlfier fastselt i medhold avloven. Sqn ewclvrcgnos-ogla erwru sv sndcbr €lbr
pårl6r I cn clcndom.

Er du. uBikkff på om_c!v-eru61 utllEår l(on866jonsplt<t eller hat du sporsmål om konsrslonrbohendlingan, kan du hånv€nd€ drg dl kofiy. Aunen dår
riendommen liggcr lor å Iå svrr-

A. Oyr.drug€lscr com lkkc trrnger komeslon
Drl fghcr rvlonresjonrloven S! 1 oS 5 og forvkdfr om konreojonolrihet mv. (hstsan 6. dasember 20Og) hvilke erverv com ar unntalt lra
]<91 3c.s1ry1 ry9. Hovadnorl€n 6r åt du knn olvetue D.bygd cicndom oom *ki 61 0ttrG €nn I OO aekar og heflor ikkc har mer ånn gS d6kar
fulldyrkcuovådl€hdyrkel iod uhn_å røks kon*eriln. Dsl sanmo gfe, Her lomlcr tll bols- og frtidrfomå|, og-rnnct ubebygd aroal som cr udrgt lllannlt.nn landbruks', ndur- og frilumomtå(b sanrt lrinddlt Erucrv l?a_n_r-rfamfre ogirvirvcm mea ø Aå6u ci og5å uinætt n" tonsispni'pfnt.
Konacaionrftlheloneomfrfgar.n,rcglenciglfontchddnr.'l-fogg5førcteleddnr. log2skal godgjpnrved*rkjmnetor€gmc*l;rhgLol R.
36_0. Skl.tnad trtilglengelb på nvur.lrndbruksdlrd(lolelcl.no uncai"Skpme'. Egenr*bdigcn slra'iø;il nlanmoridotumenpiibstct.odå(,
sti6t€ tllGr llgilnde) nlr dåtlå.t€ndos lll tlnglyrnim. Tlnglyrhlngsfiryndlghotena icndcr crkirlngon tiha-tr ti ttormunjn cttcr ilnitysnl1 6.
Kommunen forErkonboll mod kmsesjonslovcn bllr fulgt.

Konaesioneftlhat€n på grunn rv eldesksp, slckhkap og/albr odalsrctt v.d .rveru åv landbruksciandom oyer En vlrs $tofills€ €r belirEet sv at du
botctGr deg på e,bndommcn lnnen otl år og bor chr I {bm lr. Dlltc Allldrr dcndommlr lom har mcr snn l$ rlrkarluitdyrlreu ovrrfl*ådy*ct araal
ogleller nnr enn 500 dakar produktiv rlrcg.og som har bebyggclæ såm areller her vart i truk som tretårsborb, ;bi tci'bebySselæ rori iiUfran
opplbrt eom hslårrbollg, rlllr har bebltlgelea under oppfofuglrvortlhtelso tll oppfudng av helårgbollg cr gitt"Hvisou ifrc cliiboserie deg tn,rcn
trlstenpåGilåt mådu86lekon$tton. Dumådekryltcavlhlt1 gogqjønkoirrceioÅrmyndighctcåoplpme*romøirCruiigrulnc-niri alau
søker konoeeion.

B, Kort om takggangcn
Kommuntn her avgltrulrasthyndlghot i konr.donseåk6r. Fylkcsmanncn/Låndb.uksdiruktoratlt 6r klagcinrtans.

Ba8tGmmabor om 0vcrf6rlng ev rryndighet hrlEatt 6. d€samber 2003. €r tilgirngclig på wlllw,landbruksdkaktorsbl.no og wl,^v.lovdat0.no-

Ftr caknsden laE opp lll bshandling, må du bctalc cl behåndfingsglby., Gobyr.t bli. tastsatt og krvd tnn ov kommunan.
Du lkel fl{l{€ letålt gobyr hvb du hår ovådon konicrlonrhitt på!runnav odciuct etler shktrk-rp, og Ou røier ion;r1 on toøt du kkc skal bocelie
dog på eiendurvnon.

G. Narmere om utDlllng av soknad om konscsjon
Oc.t c. vildg sl opplylnln{onc i rtknadcn gis tå fullstcndig rom mulig. Dlttc lan bl^a" bidra til å rsdurere sakbåhandlingBtiden og å rlkr€ al sek6n
behandles på riklig faklirk grunnlag,

Fcltane f - 3
glda ovcrdrugff og du tom 8!krr kollrlllon må oppgi navn og .dr€rrc, lEdsrlsddo €thr organisarjonsnum.n€r. Jurldllk. pal3oner (t 6kr,
aksica.bkåparl.llldålei ot organisasion3nummer. Oryanisacionsnum.h6.6t låsoppgift ved hc-nvcndaiso til EnhetsrcgisLiot 1'aronnøyrurdtegielrEnoflw,brrsg.ng). vennligrt opggi talclonnummer og aventurll e.posladrs$e v.d henvcndebe dlt

Fdhnr 8. {1
Omfattur
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I felt ? gis opplysning om kjøp€summen lor ålendommsn. Gj€ldrr $øknadcn konsesion på loje av siendommåo, skal lele$ummen pr' år oppgis

Dergom arvetveren har ovenatt clendommrn ved arv eller giva, skal antatt verdi fyllcs lnn i ftnct for detlc. Hcfter dct kårytelser på cicndomm.n,.lkal
u"øl"n au Oigs| oppgls. Som ckBemprl på kårytelscr han ncvnes bomtt og naturaifer (melk, potel€r, v?d, snørydding, etc.). Kårlomllkt'elscr rom ikke

€r bundåi lll lwert bi,-skal oppgis som 5.ådg verdl. Ytterligere opplysnlngeiom omfått€nde kåryt€lger som borett og llgnendo, bl.a._om påregnolig

vailghct, forutsettet å gå fråå1 v kløpokonirattt eller fremkomme l saksutrednlngen undrr b€handlingen av konsesjonss6knad€n. Dcrsom løsørc

tølger mcd i ovedragelsen, 3kal verdisn oppgis ifehet for d3tt€.

Du kengfi ikke fille ut felt 7 dersom du har ovcrtatt konseslonsfritt på grunn av odelsrett eller slekt$kåp og du søker konsssjon lodl du ikke skal

bosotte dsg på aiendommen,

I lrlt 8 oppgis hvilkcn kommunr og fylke eiendommcn llgger i. lbttg skal opplysning om €iendommln(e)s totalareal fylles ut. Glelder elcrv€t lLej6..
.

geåi- oii-rut6nummJr. sl€i ait i"ines med. I liltegg s:kA det opplygee om hriordan eiendommens areal brdeler seg på ullke areålkatogorler. I tultct

ior Cy1 rei jord foros opp fulpyftel 1oid, ovcrllatedy*6i FrO og lnnåarksbelte. I foltet for pioduktiv skog l6t€8 skog msd produksjonscvne på minst '100

titcr (0, t kirUnfmat€r) per dekar p.r år. Som ennet araal rognee myr, grunnlcndt mark, uproduktiv meR, liell I dagen o.l. Se

www.gardskarl.skogoglandskap.no br mcr informasjon om din cicrtdom.

Foreligger d.t skogbrukcptan for eiendommsn, bes oppgitt fordellng på hogiil(le33e l-V og bonit€t. og balansskvantum.t tor den produktlvå skog€n.

I felt I 1 oppgis hvilke bygnlnger som i dag or oppført på eiendommen (l.eks. bolighus, kårbolig, hytle, driftsbygning, forretning8bygg, indushibygg'

seier o.t.1, i n-negg skat irlnnfraten lor deri enfåtie byining oppgis i kvadratrneter og antall etaaler. l-lvis opplysningår om bygningom tekn,ske tilltand
(god, middels citer dårlig) og byggcår forcligger (l.eks. fra takst over elendommon), oppgis dette.

F.lirnG l2 - 18

FelgJr andre r€ttigheter m€d i ov€rdrag€lsen, skal disse oppgir i felt 12. Eksempler på 3lik€ l€tlighctcr er beiteratt (f.ekt. l. ulmafi), skandr.tt' lakl' 00

neråie1 , hugelred allmenningsott, slålereft o.l. oenom dri,lin oklefelle eller barn irnder 1 8 år åler ell€r leier andre eiendommar i konrmunen cllcr i

andre kommlunsr. rkal gårds- og bruksnummEr på dlsse oppgb i henholdsvic folt I 3 og 1 i{. I f€lt I 5 skal det gls an beskrlvelss åv hvoldån

eirndommen blir brukt idag. Foi landbrukseienåommer siillet fremgå om olondommen drivre m6d husdyrhold, plantcproduksion c.l. I folt '16 skal

du opplysc hva eiandommJn skal brukes til. EkBompel på slik bruk kan vær€ etvrw tllfiitidgformå|, lendbruk3lormål sller industri.

Friirno i7 - 2i
Skal ciendommcn du søkcr koncerion på brukcs som tillcggliord til siendom du oicr fra for, må du oPPgi gård* og bruksnummcr på dcnna

eiondomm€n. I felt 18 skal du opptyge åm hvilken teoretisk- utåannelge og praktlsk erfarlng lnnen lord- og rkogbruk du hår,. Del tlengcr ikke å fylle ut.

h1 I 8 hvts du her ovartatt eienååmmen koneesjonsfiitt på grunn av odeliått etter slektskip, og d'u søker konsesjon fordi du ikke skal bosetlo d€g på

El6ndomrncn.

G16lder sdknEden av ovgr 80m

3 i kon:csjonslov.n, rkal reltighcten bclkrlvos (for eksempel utbygglngskonkakt o. l. ).

ikkc skel boselte dcg gå

for hvorfor du lkke skal

må undsrtegn€ konscaionsgøRnadon. For umyndlge - perloncr under 1 8 år 6ller umyndlggiotte - må vorgon

Gleldgr søknåd6n an jord- ellet skogbruksei€ndom, skal cl6t I lottind€ls€ med bshandllngen av kons€sjonssøknaden vurderes om det er n6dvendlg

mja Jefing;rmrykke ettcr S 12 i toi av 1 2. mal1 995 nr. 23 om lod (iordloven). I hlt 20 må det dcrlor opply3ls om ov€rdregeren 6isr annen faEt
.-.

elendom i-komminen gnn dån som nå overdras. Er det flere eom gøier konsegion på samm€ landbrukseicndom, må det opplyseo om oøkerne or gifl'

samborrc eller pailnsm lfuh 21 ,

Felt 22
Bådo du iom an crver og ovardrågoGn

LDI R-359 8 - VeBjon 1 2 - 25.08,201 7 / Tilpassst meglsruy3temot W.bMcAler l Slde 4 av 4
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Tll Ringerifte kommune
Rådhuset

Osloveien 1

351 1 HØnefoss

Nesodden, 22.I7.2OL9

Ang. konscsforusoknrd fror gnr 294 bnr4 I Rlngerlke kommune

Konsesjonss6knaden gjelder overdragelse av eiendommen gnr 294 bnr4 i Rlngerike kommune.

Eiendommen ble solgt ved tvangssalg. Ringerike tingrett stadfestet budet ved kjennetse den 20.
september 201 9, og kJennetsen ble rettskraftig den 27. oktober 201 9. Fristen for å inngi
konsesjonssøknaden er dermed 25. november 201 9. Søknaden er levert innen fristen.

Selskapet Kybeko A5, org.nr. 984 057 O24, er kJøper av eiendommen. Selskapet er eid av Stlg Arff
med familie. Stig Arff eier æ. 9L% av aksjene, ektefellen Guro Tarjem eier ca. 5 %, mens barna lda
ArffTarJem og Elgil ArffTarjem elerde øvrige aksjene. Familierr er interesserle i skog og skogsdrift.

Eiendommen er en skogeiendom. Kybeko A5 skal fortsette å drifte skogen på eiendommen. gruken
av eiendommen vil altså lkke bli endret sorn følge av overdragelsen. Det er ingen bygninger på
eiendommen. Eiendommen har ikke vært i bruk som verken bollg- eller fritidseiendom, og kommer
heller ikke tilå bli benyttet til dette i fremtiden. Enreruet sees på som det hrste av flere der Kybeko
AS skal eie og drifte skog. Dette er i tråd med selskapets målsetting om å drive aktiviteter som
fremmer en bærekraftig utvikling av miljpet,

Som ledd I forberedelsene til drift av skogen har Stlg Arff gjennomført kurs i skogdrift i regl av Vlken
Skog (Skogelerskolen). Planen er å forgene kompetanseoppbygging med yttertiie kurs irinen
planlegglng og administraspn av skogsforvaltning, deriblant kurset ttNorsk PEFC skogstandardr. Det
er planlagt at Kybeko AS vll engasj,ere Vlken Skog tilå forvalte skogen.

For å underbygge ki0perens egnethet og interesse vil vi også nevne at 3 av familiemedlemmene (som
alle er aksjonærer) har naturvitenskapelig utdannelse, sist lda Arff Tariem som tar en doktorgrad ved
N MBU i Ås' Stig Arff har ltillegg tilsin naturvitenskapelige bakgrunn

"n
illtgl fra Bt, som vil våre en

styrke for å stkre forsvarlig økonomisk drift.

Verken Kybeko AS eller noen av eierne iKybeko AS eier annen eiendom i Rlngerike komrnune.
Kybeko A5, Stig Arff og Guro Tarj,em eter folgende faste eiendommer:

Gnr Bnr Seksion Kommune Eler

50 7S FroB,n Kybeko AS

217 208 2 Oslo -Kt'betq4s
1 55 49 Siedal Stie Arff oc Guro Tariern
1 56 61 Siedal Stie Arff

5 1 80 Nesodden _!!ie!rff oC Guro larjem

Konsesjonsrdknad for gnr 294 bnr $lde 1 aY 2
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Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmåltil konsesjonssøknaden eller hvis det er behov for
ytterliBere opplysninger.

Med vennlig hilsen

Kybeko AS

v/Daelig leder Stig Arff
,n\

'\' I,::
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t
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W RINGERIKE TINGRETT

Advokat Harald Heggen Brørby
Advokat Harald Heggen Brørby AS
Blomsgata 3

3510 HØNEFOSS

Detes rcfemnse Vår referanse D!to

I8-O8880ITVA-RING 20.09.2019

Anne Berggaard - Julie Meuser Johansen m.fl.

Vedlagt oversendes kopi av Ringerike tingretts kjennelse av d.d. i ovennevnte sak til
orientering.

Ringerike tingrett

/fu /'€'æ
Live Caroline Fageraas

førstekonsulent

Dok 87

s;u)rpE3
EpB

o
o
tr
o

oo
tr

L
o

o
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PoatadreSoe
Postboks 143, 3502 Hønofoss

Kontorsdresse
Norderhovsgat€n 23, 35'10 Hønåfoss

Sentralbord
329890@

Telefaks
32969001

Salsbehandler
Live Carolina Fage€as

Telefon
32989006

Bankgiro

Ek3podlsjonstid
08 30-1s oo

Organlsasjonsnummer
974727æ4

lnternotUE-post

ringerike tingratt@domstol no
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RINGERIKE TINGRETT

K T=NNIETEE

Avsagt:

Sak nr.:

Dommer:

Saken gjelder:

20.09.2019

18-088801TVA-R|NG

Dommerfullmektig Erling Prestholdt Selen

Stadfestelse av bud og fordeling av kjøpesum etter
tvangssalg ved medhjelper

Anne Berggaard

mot

Julie Meuser Johansen
Hen riette Torstensrud Lishagen
Fredrik Tangen Torstensrud
Egil Eriksrud
Gunvor Helen Skougstad Gamkinn
Ragnar Monsen

Advokat Harald Heggen Brørby

lngen begrensninger i adgangen til offenflig gjengivelse
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Etter begiæring fra Anne Berggaard besluttet Ringerike tingrett tvangssalg av gnr. 294bnr.
4 i Ringerike kommune, jf. sameieloven $ 15, tvangsfullbyrdelsesloven $ I 1-9, og at salget
skal giennomføres ved bruk av medhjelper, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ I l-1 2.

Den oppnevnte medhjelperen Harald Heggen Brørby har utbudt salgsobjektet for salg.

Høyeste bud er avgitt av Kybeko AS v/Stig Arff med kr. I 650 000. Budgiveren er bundet
til23. september 2019. Det er framlagt finansieringsplan for budet, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven g I l-25 annet ledd,

Ved brev av 07.08.2019 til retten har medhjelperen opplyst at saksøkeren har begiært det
høyeste budet stadfestet. Vedlagt brevet fulgte også utkast til fordelingskjennelse. Brevet

er sendt sameierne og budgiveren, med opplysninger som nevnt i tvangsfullbyrdelsesloven

$ I 1-29 bokstav a - f, og med opplysning om at innsigelse mot at budet blir stadfestet eller
mot utkastet til fordelingskjennelse, må settes fram for retten innen to uker fra brevet ble
sendt.

Fristen er nå utløpt, uten at retten har mottatt innsigelser, verken til begiæringen om
stadfestelse eller utkastet til fordelingskjennelse.

Det foreligger to verdi- og lanetakster av 24.8.2}rc og21.12.2018, avgitt av Viken Skog

SA, hvor markedsverdien er anslått til hhv kr. 715 000 og kr. I 900 000, med bruksverdi

kr.953 000.

Rettens vurdering

Stadfestelsen av budet

Den omstendighet at salget er et tvangssalg antas å ha en viss prisdempende effekt på
størrelsen av budene, særlig ved at retten til å reklamere er begrenset, at budenes

bindingstid er lengre enn ved frivillige salg, og at det hefter noe usikkerhet ved tidspunktet
for tiltredelsen. Retten anser det ikke sannsynlig at fomyede salgsforsøk vil lede til større
utbytte, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ 1 1-30 bokstav a. Det foreligger heller ikke andre
omstendigheter som hindrer stadfestelse, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ 1l-30 annet ledd
bokstav c - f, og budet blir å stadfeste.

fr^rt

{w
KJENNELSE

-2- 18-088801TVA-RtNG
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For de I inge n av kj øp e s ummen

Medhjelperen har utarbeidet utkast til fordeling av kjøpesummen. Utkastet er ved brev
av 07.08.19 forelagt partene, kjente rettighetshavere og byder som har gitt bud som er
begiært stadfestet, og det er gitt en frist påto -2- uker for eventuelle innsigelser, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven g 11-29 andre ledd.

Retten har ikke mottatt innsigelser innen fristens utløp.

Ved fordeling av kjøpesummen skal gebyr til retten på kr. 12 543 og godtgjørelse til
medhjelper dekkes først, jf. tvangsfullbyrdelsesloven g 1l-36 andre ledd. Godtgiørelse til
medhjelper er beregnet i henhold til forskrift om tvangssalg ved medhjelper av 04.12.92 g

3-3.

Medhjelpers godtgiørelse er effer dette beregnet slik:

Medhj elpers godtgjørelse

5 x rettsgebyret for oppgjør

Totalt

kr. 31 500,00

k. s 7s0.00

kr. 37 250,A0

Medtrjelper har hatt følgende utgifter:

Tvungen forsikring

Annonseutgifter

Takst

Pantattest x 2

Programvare, budmeldinger, digital salgsoppgave m.m.

Totalt

kI . I 075,00

k. 2 549,00

kr. 2 500,00

kr. 344,00

kr. 3 000.00

kr. 9 468,00

Deretter dekkes pengeheftelser etter prioritet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $$ I l-20 første
ledd og l1-21 første ledd. Det er på eiendommen kun tinglyst utleggspant på Fredrik
Tangen Torstensruds eierandelphll48. De andre eierandelene er fri for pant. Eurocard AS
v/Salvo AS oppnår delvis dekning av sitt krav mens etterstående panthavere ikke oppnår
dekning for sine krav.

Det foreligger ikke andre heftelser som ikke er pengeheftelser og som må settes til side, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven $ 1 l-20 første ledd siste punktum og tvangsfullbyrdelsesloven $
I l-21 andre ledd første punktum.

-3- 18-088801TVA-RtNG
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Pengeheftelser i eiendommen, med renter og kostnader, beregnes etter kravets størrelse på
oppgjørsdagen, tre måneder etter den dagen medhjelper forela budet for rettighetshaveme
mv. Oppgiørsdagen blir således 07 .11.2019, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ 1 1-36 andre
ledd femte punktum. Renter som er påløptmer enn to år forut for den dagen panthaver
begiærte tvangsdekning, dekkes likevel ikke, jf. panteloven g l-4, jf. g l-5 bokstav b).

Dette gir følgende fordeling:

Tingrettens gebyr

Medhj elpers godtgj ørel se :

Medhjelpers utlegg:

Anne Berggaard eierundel 9ll2
Julie Meuser Johansen eierandel 1/12

Henriette T. Lishagen eierandel l/48
Egil Eriksrud eierandel I 124

Gunvor Helen S Gamkinn eierundel l/24
Ragnar Monsen eierandel 1 /24

Eurocard AS

Til sammen:

k. t2 543,00

kr. 37 250,00

kr. 9 468,00

kr. 1 193 054,25,00

kr. 132 561,58

kr. 33140,40

kr. 66290,79

kr. 66280,79

kr. 66280,79

kr. 33 140-40

kr. I 650 000,00

som er lik kjøpesummen.

Kjøpesummen skal innbetales til medhjelper innen oppgjørsdagen,07.l1.19, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven $ I l-27 førstepunktum.

Tingretten skal på kjøperens skriftlige begiæring utstede skjøte til denne når stadfestelses-
kjennelsen er blitt rettskraftig og kjøperen dessuten er blitt eier, jf.
tvangsfullbyrdelsesloven $ 11-33 første ledd og $ 1l-31 første ledd. Kjøperen må selv
besørge tinglysning av skjøtet. Salget avsluttes ved at medhjelperen utbetaler
kjqpesummen til de berettigede.

(iøpesummen skal utbetales når både stadfestelses\iennelsen og fordelingskjennelsen er
rettskraftige, jf. tvangsfullbyrdelsesloven $ 1 1-38 første ledd annet punktum. For pantekrav
som er knyttet til pantobligasjon eller annet verdipapir, skal det ikke utbetales del av

\iøpesummenfør panthaveren har fremlagt dokumentet, se nænnere

tvangsfullbyrdelsesloven g 1l-38 andre ledd.

Så snart medhjelperen har foretatt alle utbetalinger, bes denne bekrefte dette skriftlig
overfor tingretten. Retten vil deretter anvise Gebyrsentralen å innfordre rettens gebyr
direkte fra medhj elperen.

-4- 18-088801TVA-RtNG
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Retten har ingen bemerkninger til forslaget til fordelingskjennelse og godkjenner forslaget.
Kjøpesummen blir å fordele som foreslått av medhjelperen, jf. tvangsfullbyrdelsesloven

$ l l-36.

SLUTNING

l. Budet på kr 1 650 000,00, avgitt av Kybeko AS ved tvangssalg av gnr. 294brtr.4 i
Ringerike kommune, stadfestes.

2. Kjøpesummen ved tvangssalg av gnr. 294bnr.4 i Ringerike kommune fordeles
som vist foran.

Cn. y& L -
Erling Prestholdt Selen

Kjennelsen kan ankes til lagmannsretten. Anke over stadfestelseskjennelsen må erklæres
direkte for Ringerike tingrett innen 6n maned fra den dagen kjennelsens ble avsagt. Anke
over fordelingskjennelsen må erklæres direkte for Ringerike tingrett innen dn måned fra
kjennelsen er forkynt.

I forbindelse med anken må den ankende part betale ankegebyr på kr 6 900.

-5- 18-088801TVA-RtNG



Grunnboksrapport

Grunnboks rapport
Datakilde: Kartverket

Page I of4

27 -L9-O001 Elsrudset€rveien 1 05 . *#kh Fftet
grunnbok s rapport inkJ. eiendommet-: j: lgheter

N ORr(4Rr
Kommune: 0605 RINGERIKE

Grunneiendom: Gnr: 294 Bnr:4
Data uthentet;

per;
2Z.LL.2AI8 kl.1 2:50
22.t1.2AL8 kl.1 2:49

' n ffi $

Rettighetshavere til eiendomsrett

1 992/646-L/23
e*lRft,slåt

3A.01 .1 ,992

2AO81 94766-L/200
01- . 02 .2008

20L3/1 7,AOO-L1 200
04 .03.201 3

201 sl358992-2 /200
24.04.201 5

20L81 395372-]-/200
42.A2.201 8 21:AA

HJEMMEIJ TIL EIEI{DO}{SRETI
Vederlag: NOK 1 5.000
KJØPER: Johansen Julie Meuser
fnr:5
H.IEMMEIT TIIJ EfENDOIISRSTT
Vederlag: NOK l-50.000
K.TøPER : Berggaard Annennr: e
Har eid andel tidligere

HJEMMEL TIIJ EIENDOMSREST
Vederlag: NOK 0
KJØPER:Lishasen Henriette T
Fnr:-
KJøPER: Torst,ensrud Fredrik T
fnr:E

HJEMMEL f IT EIEI{DO}.'{IRETT
VederJ-ag: NOK 0

KJøPER:Eriksrud Egil
Fnr: I-lI
KJøPER:Gamkinn Gunvor Hel-en S

Fnr: GD
HJEII&|EL TIL EIEI{DOMSRETT
Vederlag: NOK 0

KJØPER:Monsen Ragnar
Enr: FI III I

TDEELL: L/L2

TDEELL: 3/4

IDEELL:1 /48

TDEELL:1 /48

TDEELL: 1 124

IDEELL: 1 124

TDEELLI. 1 -/24

Påtegminger til- hjenneJ.sdokr:menter

201-8 1 L33 4 4L8 -L / 200 ** TVANGSSALG BESLUT?E?
GJELDER: IIJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 1 9921 646-L/23
GJELDER:,]ohansen Jul-ie Meuser
pj3; Er
TTNGRETT: Ringerike
SAKSNUMMER: 1 B-OBSBOITVA-RING

28.09.2A1 8 2L:00

201 "8/L334478_I/2AA ** TVANGSSALG BESLUTTET
d

(oq
to o)
@-+i c') to

.=olf)
åRo-oi(5

t
o

E

o

f
o
od
E
oo
l

https:l/extemal.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewer/300271 3?id, konsem=284... 1 0.1 2.201 9
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28.09.2418 2I:00 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 20131179000-1/200
G,JELDER:Lishaqen Henriette T
fnr:e
GJELDER:Torstensrud Fredrik T
Fnr: XIIIIIII
TINGRETT: Ringerike
SAKSNUMMER: lB-0BBB01TVA-RING

20LB/1334418-1,/200 ** TVANGSSALG BESLUTTET
GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2015,/358992-2/2A0
GJELDBR:Eriksrud Eg11
rnr: GF
GJELDER:Gamkinn Gunvor Helen S

Fnr:5
TTNGRETT: Ringerike
SAKSNUMMER : 1B-O8B8O1TVA-RING

28-09.2018 2L:0A

2078 1334418-1 2AA ** TVANGSSALG BESLUTTET
GJELDER: HJEMMEL TIL SIENDOMSRETT 201-81395372-L1200
GJELDERrMonsen Ragnar
Pn1 ;E
TfNGRETT: Ringerike
SAKSNUMMER: l-8-0BB801TVA-RING

28.09.2018 2L:0A

lF
HEFTELSER

Dokumenter fra den manueJ-l-e grunnboken som anlas kun ha historisk betydning, eller som

vedrørex en matrikkelenhets grenser og areal, .r iHHlll:hlll|ttl denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift.
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradefingsdatoen. elfer før
eventuelle areal-overføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på
grunnboksutskriften tif hovedbruket/avqivereiendommen. For festenunmer gjelder clette
servitutter eldre enn festekontrakten. h

L979lsA22-1123
01 . 09 .197 I

]-985/ 22!8-2/23
18.04.1985

2OL6/743994-L/2OO
1B.08.2016

{TORDSKIFTE
Grensegangssak
sak 12/'13
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN

JORDSKIFTE afitlf
3AK 77/7912
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

ffir

t;!æ
2OL6/542534-5/2OO ERKT.ÆRTNG/AVTATJE

16.46.24L6 Forskrift om vern av Vikerfjelf Naturreservat
GJELDER DENNE REGTSTERENHETENfl!fffu

Kopi best.iTt: 22.11.2018 k7. 72:52 av Jesper Hofte Brørby

UTLEGCSFORRETNING
AVHOLDT: 18.08.2016, KL. 10:30
HEFTSR I IDEELL 1/48 AV MATRIKKELENHET TILHøRENDE:
TORSTENSRUD FREDRIK T

BELØP. NOK 38.828
SAKSØKER:EUROCARD FTLTAL AV il5trmft
Org.nr:995638878
PROSESSFULLMEKTIG : SALVO AS

Org. nr: 943866260
SAKSØKT:Torstensrud Fredrik T
Fnr:
ELEKTRONTSK INNSENDT

20L6/783448-L/2AO UTLEGGSEORRETNTNG

https:/lexternal.webmegler.no/norkarteiendomsdatlviewer/3002713?id konsem:284... 10.12.2019
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31" -08.20t6

2At7 / 479283-Ll2A0
08.05.201 1 09:59

2A17 /9531 08-Ll2OA
04.09.201 -7 LAz44

2AL7 /953232-]-1 20A
04.09.20L7 1 0-.5L

20L8/1 tL3649-t/2AO
08.08.2478 1 2:27

Page 3 of4

AVHOTDT: 31 .08.20L6, Kl-. 09:00
HEFTER I IDEELL 1 /48 AV MATRIKKEI,ENHET TTIHØRENDE:
TORSTENSRUD FREDRIK T

B.ELØPZ NOK 34.053
SAKSØKER:SPAREBANK 1 KREDTTTKORT AS
Org.nr: 915966453
PROSESSFULLMEKTIG : Conecto AS
Org. nr: 95222641 0
SAKSØKT: Torstensrud Fredrik T
Fnr:ffi- ru,,"il#rt
ELEKTRONTSK INNSENDT

UTLEGGSFARRETNING
AVHOLDT: 08.05.20L'1 , K7. 09:51
HEFTER T IDEELL 1 1 48 AV MATRIKKELENHET TILHØRENDE:
TORSTENSRUD FREDRIK T

BELØP: NOK 22.277
SAKSØKER:SBANKEN ASA
Orq.nr: 915287700
PROSESSFULLMEKTTG : LINDOREF AS
Org. nr: 8353022A2
SAKSØKT:Torstensrud Fredrik T
Fnr: S
ELEKTRONISK INNSENDT

UTIÆGGSE1 SRREENING4
AVHOLDT: 04:09.2AL1 , KL. 1 0:38
HBFTER I IDEELL 7I48 AV MATRIKKELENHET TTLHØRENDE:
TORSTENSRUD FREDRIK T

BEIøP: NOK r15. 564
SAKSøKER:DNB BANK ASA
Org.nr:984851 006
PROSESSFULLMEKTTG : LTNDORFF AS
Org. nr: 835302202
SAKSøKT:Torstensrud Fredrik T
Fnrr'f-
ELEKTRONISK TNNSENDT

UTI,EGGSFORREINING
AVHOLDT: 04 . 09. 20L1 , K7. 1 0:50
HEFTER I IDEELL 1 /48 AV MATRIKKELENHET TTLHØRENDE:
rpRsrENSRdb"FREnnrx r
BELØP: NOK 24.348
SAKSøKER:KOMPLETT BANK ASA
Org.nrr 998997801
PROSESSFULLMEKTIG : ALEKTUM AS
Org.nr:9505201 40
SAKSØKT: Torstensrud Fredrik T
rnrl-llJtl
ELEKTRONTS{< INNSENDT "t.

UTI.EGGSFORRETNING
AVHOLDT: 08. 08 .20LB, Kl. 12 : 10
HEFTER I IDEELL 1 1 48 AV MATRIKKELENHET TTLI{ØRENDE

TORSTENSRUD FREDRIK T

BELØP: NOK 18 . 4 69
SAKSØKER:SANTANDER CONSUMER BANK AS
Org . nr: 98352L592
PROSESSFULLMEKTIG : KREDINOR SA
Org. nr: 95355647 2

SAKSøKT:Torstensrud Fredrik T
Fnr: lFElr
ELEKTRONISK INNSENDT

20L8/Lt250]-9-1l2OO ugr, EGcsaoRRErNrNc

https://extemal.webmegler.no/norkarteiendomsdata/viewerl3}D27I3?id konsern:284... rcJ2.201 9
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1 0-08.2078 L2255

GRUNNDATA

Page 4 of4

AVHOLDT: 1 0.08.201 8, Kf. 72:50
HEFTER I IDEELL L/48 AV MATRTKKELENHET TILHøRENDE

TORSTENSRUD FREDRIK T

BELØP2 NOK 33"554
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2486-2   Arkiv: V83  

 

 

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - 

Vælsvannsveien  
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Styret i skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA (heretter kalt Vælsvannsveien), v/ Knut 

Waagaard, søker om å heve satsene for bomavgifter på Vælsvannsveien. Strekningen 

bomsatsene gjelder for, er innenfor Spenncon på Hensmoen og inn til Søndre Vælsvann 

mellom Hallingby og Jevnaker. Bomsatsene ble sist regulert mars 2006. Styret ønsker 



- 

differensiert avgift for sommer- og vintersesong. Styret ønsker å ha veien åpen for publikum 

hele året. Dette fører til høyere vintervedlikeholdskostnader, derfor ønskes egne vintersatser. 

Styret viser til også til indeks for drift og vedlikehold av veier, som har vært vesentlig høyere 

enn konsumprisindeksen i perioden 2006 – 2019. Videre er det behov for hyppigere 

vedlikeholdsarbeid på veien, noe som gir økte kommende vedlikeholdskonstnader på veien. 

Regnskapet viser noenlunde balanse, men med noe negativ utvikling de siste 3 årene. 

Rådmannen ser at dette er en reel problemstilling, men rådmannen vurderer styrets forslag til 

vintersatser å være noe høye i forhold til sommersatsene. Rådmannen anbefaler at HMA 

godkjenner endringer av bomavgiftssatsene, men med rådmannens justeringer. Rådmannen 

presiserer at sesongavgift for vinter bør settes til 1.november – 1. april, og sesong for sommer 

til 31. mars – 31. oktober. 

 

 

Beskrivelse av saken 

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

rekreasjonsområder ved Søndre og Nordre Vælsvann og Lortvannet. Vælsvannsveien er totalt 

ca 5,2 km lang, og det er denne strekningen bomavgiftene gjelder for. Veistyret ser at det er 

trafikk på veien året rundt, med størst slitasje på sommerstid. Vinterstid fører strøing og 

brøyting til betydelige kostnader. Veistyret ser at de har et ansvar for veistandarden når de 

velger å holde veien oppe for publikum også på vinterstid, og ønsker å få utført bedre og 

hyppigere veivedlikehold sommer som vinter, for å kunne tilby en sikker og god vei å kjøre på. 

Veistyret i Vælsvannsveien ønsker følgende justering av satsene: 

Sommersesong (1. mai – 1. okt) 

  Dagens satser, kr Endring % Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 0 Gratis 

Personbil 30 33 40 

Lastebil/buss 100 30 130 

Sesongavgift (ny) 0 
 

600 

 

Vintersesong (1. okt. – 1. mai) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 80 

Lastebil/buss 250 

Sesongavgift (ny) 1000 

 

Juridiske forhold  

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

allmennheten er hjemlet i Veglova § 56. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet søknad om endring av bomavgiftene på denne veien i mars 2006. Det ble da 

gitt anledning til å indeksregulere satsene hvert 3. år. HMA vedtok i sak 80/19 økning av 

bomsatser for Aklangsveien. 

 

 

 



- 

 

Alternative løsninger 

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

vedtak lyde slik:  

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

Vælsvannsveien. Søknad om endring avslås. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ser man på dagens satser, er de relativt lave i forhold til tilsvarende veier med noenlunde lik 

standard, lengde og trafikk. Dagens satser har vært uforandret siden 2006, og det ønskes en 

endring på ca +30 % for sommersatser, avrundet til runde beløp. 

 

Regnskapet for de siste tre år for veien, viser et regnskap i noenlunde balanse, men med en 

svak nedadgående beholdning. De totale årlige inntektene ligger nokså stabilt på ca kr. 28 – 

29 000,-. Av dette utgjør veiavgift/tømmeravgift fra eierne fra kr. 0 – 12000,-.  Utgiftene 

varierer også, og det har sammenheng med når man utfører større vedlikeholdsarbeider. De 

siste årene har det ikke vært utført store vedlikeholdsarbeider på veien. Regnskapet viser at de 

siste årene er de årlige driftsutgiftene på rundt kr 16- 39 000,-. Dette forklarer hvorfor det i 

snitt har vært et noenlunde balanserende regnskap disse årene. Rådmannen kjenner til at det er 

et stort behov for både grøfterensk, krattrydding og grusing på store deler av veien. Bare 

grusing på en 5 kilometers strekning vil raskt kunne komme opp i 110 – 120 000 kr. Tar man i 

tillegg med krattrydding og grøfterensk, vil man kunne komme opp i ytterligere 50 – 60 000 

kr. Med brøyting og strøutgifter i tillegg, ser man at veikassa ikke har inntekter til å dekke 

dette. Veistyret gir uttrykk for at de ønsker å heve både sommer- og vintervedlikeholdet, siden 

det har kommet flere klager på dette.  

En justering av bomsatsene kan bedre mulighet for å legge seg opp noe kapital for fremtidige 

planlagte og  ikke planlagte vedlikeholdsarbeider. 

 

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

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

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

samme perioden. 

  

Når det gjelder veistyrets ønske om vesentlig høyere satser for vintersesong, ser rådmannen at 

det er vesentlige kostnader knyttet til brøyte- og strøutgifter. Det er også prisverdig at veistyret 

ønsker å holde veien oppe for publikum på vinterstid, selv om veieierne ikke hvert år har 

skogsdrift på vinterstid. Samtidig er slitasjen på selve veien mindre på vinterstid, siden det da 

kjøres på snø og is og frossen vei. Videre synes differansen på sommer- og vintersatser å være 

veldig høy, siden det opereres med ca 65 – 100 % økning. En vintersesong som strekker seg 

fra 1. oktober til 1. mai, som veistyret foreslår, synes fra rådmannens side å være i overkant 

lang. Det er vanskelig å tenke seg store brøyte- og strøutgifter i oktober og april på denne 

veien. I april/mai vil det dessuten kunne være aktuelt å stenge veien på grunn av teleløsning.  

Rådmannen anser det som fornuftig, å justere bomsatsene med tanke på påkrevde og 

kommende kostnader for et vesentlig forbedret sommer- og vintervedlikehold på 

Vælsvannsveien. Men rådmannen foreslår at vintersesong settes til 1. november til 30. april 

med følgende bomsatser: 

 

 



- 

  

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

De foreslåtte nye satsene er på linje med satser på tilsvarende veier i distriktet. Rådmannen 

anbefaler at søknad om endring av bomsatser godkjennes. 

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om avgiftsøkning 

Indekser og enkelt regnskapsoppsett 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 
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 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3862-9  Arkiv: GNR 255/2/3  

 

 

Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden godkjennes, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for allerede utførte arbeider på gnr/bnr/fnr 255/2/3. På gamle flyfoto 

ser vi at hytta på eiendommen er bygget før 1966, og vi antar derfor at den er bygget før det 

ble krav om søknad om tillatelse i 1965. Det er i senere tid oppført to takoverbygg (ett nord og 

ett sør på hytta) og en bod (på østsiden). Disse utvidelsene mangler godkjenning, og det er nå 

søkt om tillatelse til disse tiltakene. Retningslinjene i kommuneplanen åpner for 50 m² 

bruksareal (BRA) for hytte og 10 m² BRA uthus. Totalt bruksareal (BRA) på eiendommen vil 

bli 84 m². Rådmannen anbefaler hovedutvalget (HMA) å godkjenne takoverbyggene og 

tilbygget. 

 

Bakgrunn 

I møte 03.06.2019 vedtok HMA i sak 51/19 at byggesaksavdelingen skulle gjennomføre et 

områdetilsyn i strandsonen ved Haga Bru. Tilsynet ble gjennomført 3. og 4. juli 2019. 

  

Beskrivelse av saken 

Byggesaksavdelingen sendte 04.09.2019 en oppsummering etter befaring 3. juli, og brev om at 

de ønsket en tilbakemelding på tiltakene det ikke forelå tillatelse til. Søker fikk mulighet til å 

rive tiltakene eller søke om å få dem godkjent. Tiltakene er markert i vedlagte kartgrunnlag 

som nr. 1, 2 og 3. 

 

Det ble mottatt søknad 11.10.2019 om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1. Søker skriver i sin søknad at tiltak markert som nr. 1 på 



- 

kartgrunnlaget er en terrasse, nr. 2 benyttes som bod, og nr. 3 er en støpt plate ved 

inngangspartiet.  

 

I søknaden fremgår det at terrassen (nr. 1) og støpt plate ved inngangspartiet (nr. 3) ble 

oppført samtidig med hytta, og at disse da var åpne arealer. Søker skriver at de derfor bare 

kunne benyttes ved godt vær, og at det for en del år siden, i forbindelse med nytt tak på hytta 

og utskiftning av vinduer og dører, ble bygget takoverbygg over disse tiltakene. Dette for at 

arealene kunne benyttes ved dårlig vær og vinterstid. Søker skriver at boflaten ikke har blitt 

endret ved å bygge tak over tiltakene. Takoverbyggene over terrassen og støpt plate ved 

inngangspartiet må det søkes om dispensasjon for. 

 

Boden (nr. 2) benyttes til lager for ved, utemøbler og diverse om vinteren ifølge søker. Søker 

viser til at det ikke er noe uthus på eiendommen, og at det tidligere ble lagret ved der med en 

presenning over. 

 

Byggesaksavdelingen etterspurte tilleggsdokumentasjon i brev 23.10.2019, og purret på dette i 

brev 04.12.2019.  

 

04.12.2019 mottok byggesaksavdelingen tilleggsdokumentasjon i saken. Søker opplyser at 

hytta har et bruksareal (BRA) på 56 m², overbygd terrasse (nr. 1) har BRA på 16 m², overbygd 

inngangsparti (nr. 3) har BRA på 6 m², og boden (nr. 2) har BRA på 6 m². Totalt BRA på 

eiendommen er 84 m².  

 

Tiltakshaver ble 12.12.2019 informert om at saken ville bli sendt til Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse, og at den ville bli lagt fram til politisk behandling. Saken ble oversendt til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 12.12.2019 for uttalelse da bebyggelsen på eiendommen er 

større enn retningslinjene i kommuneplanen, som åpner for 50 m² BRA hytte og 10 m² BRA 

uthus. 

 

Kommunen mottok 07.01.2020 uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.  

 

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. Eiendommen er avsatt til 

landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbud mot tiltak i LNF-områder og forbud mot tiltak i 100-

metersbeltet langs vann og vassdrag, jf. kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1. 

 

Det fremgår av retningslinjene til kommuneplanen § 11.1 at dersom det gis dispensasjon til 

utvidelse av fritidsboliger i 100-meterssonen, er det en forutsetning at bygget ikke overstiger 

50 m² BRA. Tilsvarende for ett uthus på maksimalt 10 m² BRA. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter kommuneplanen § 11.1 

for tiltakene. 

 

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 
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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 

Kommunen mottok 07.01.2020 uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen 

skriver at de legger vekt på at fritidsboligen ligger i tredje rekke fra Tyrifjorden i en avstand på 

ca. 75 meter, og at den ligger i et etablert hyttefelt. Fylkesmannen skriver at de ikke kjenner til 

spesielle natur-, landbruks- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av tiltaket, og har 

ingen spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale interesser.  

 

Fylkesmannen viser likevel til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis langs vassdrag 

og viktige natur- og friluftsområder. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som 

til sammen vil virke negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta 

skriver fylkesmannen. Videre mener fylkesmannen at det må legges avgjørende vekt på å unngå 

vedtak som skaper uheldig presedens, og at dispensasjonen må kunne begrunnes nøye ut fra 

konkrete forhold i den aktuelle saken. Fylkesmannen skriver at de har tillit til at kommunen 

vurderer alle relevante forhold i saken og at lokale miljøverdier og lokale interesser i 

tilstrekkelig grad blir ivaretatt. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 26. februar 2020. Etter pbl. § 21-4 skal kommunen 

behandle søknader så snart som mulig, og senest innen saksbehandlingsfristen. Dersom fristen 

overskrides, vil gebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides, jf. 

byggesaksforskriften § 7-6. Det vil si at dersom saken behandles i møte i HMA 9. mars 2020, 

vil kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2: 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1 

og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter kommuneplanen § 11.1 

ikke er oppfylt. HMA vurderer at takoverbyggene og boden vil vesentlig tilsidesette hensynene 

bak kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1, og at fordelene ikke er klart større enn ulempene. 
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Tiltakene vil medføre en økt privatisering av eiendommen og området, og en klar overskridelse 

av retningslinjene til kommuneplanen.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen anser saken å være av prinspiell karakter, fordi den omhandler bygging større enn 

retningslinjene i strandsonen. Det vil også kunne bli vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

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 planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og 

vassdrag 

- 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, og å sikre 

allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Hensynet bak forbud 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. Hytta ligger i tredje rekke fra vannet, ca. 75 meter unna, 

og i et område med mange andre hytter. Søker opplyser at terrassen og den støpte platen foran 

inngangspartiet ble oppført samtidig med hytta, og det overbygde taket over disse medfører i 

liten grad en økt privatisering. Fylkesmannen skriver at de ikke kjenner til spesielle natur-, 

landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av tiltaket. Søker skriver også at de 

ikke har uthus på eiendommen. Boden, som fungerer til lagring av utemøbler, ved og diverse, 
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vil dermed bidra til å holde det ryddig på eiendommen. Takoverbyggene og boden er påbygg 

og tilbygg til hytta, og øker dermed ikke den private sonen rundt hytta. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet 

langs vann og vassdrag ikke 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 dispensasjonen kan medføre økt privatisering av eiendommen og 

området. Hytta ligger imidlertid i tredje rekke fra vannet, ca. 75 meter fra vannet, og i et 

område med mange andre hytter. Størstedelen av overskridelsen av retningslinjene er på grunn 

av terrassene, som er åpent overbygd areal. Søker opplyser at terrassen og den støpte platen 

foran inngangspartiet ble oppført samtidig med hytta, og det overbygde taket over disse 

medfører i liten grad en økt privatisering. Takoverbyggene og boden er plassert inntil hytta 

(som tilbygg/påbygg), og øker dermed ikke den private sonen rundt hytta. Det er mange andre 

hytter i området som er større enn retningslinjene i kommuneplanen. Fylkesmannen skriver at 

de ikke kjenner til spesielle natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av 

tiltaket. Søker skriver også at de ikke har uthus på eiendommen, og boden, som fungerer til 

lagring av utemøbler, ved og diverse, vil dermed bidra til å holde det ryddig på eiendommen. 

Selve boarealet i hytta blir ikke større ved dispensasjonen, men søker har mulighet til 

lagringsplass i boden og til å benytte terrasse og inngangsparti uavhengig av været. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder og 

i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og anbefaler at dispensasjonen fra 

forbud mot tiltak i LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag godkjennes. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i 

LNF-områder og i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag er oppfylt. Hytta ligger i tredje 

rekke fra vannet og i et etablert hytteområde. Flere av hyttene i området er utenfor hva som er 

tillatt i retningslinjene i kommuneplanen. 

 

Rådmannen anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes 

Arild Henriksen, Haga Bru 41, 3533 TYRISTRAND 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanen for diverse tiltak ved en 

fritidseiendom på Tyristrand, mottatt 07.01.2020 

Forespørsel om uttalelse – dispensasjon fra byggeforbud i 100-metersbeltet, datert 16.12.2019 

Tilbakemelding – tiltak på eiendom, datert 12.12.2019 



- 

Tilbakemelding – tiltak på eiendom, mottatt 04.12.2019 

Tegning 

Etterspør tilleggsdokumentasjon, datert 04.12.2019 

Foreløpig svar – Søknad om dispensasjon, datert 23.10.2019 

Søknad om dispensasjon, mottatt 11.10.2019 

Nabovarsel 

Tiltak på eiendom, datert 04.09.2019 

Kart med markerte tiltak 

Bilder takoverbygg og bod 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
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Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  06.01.2020  2019/58966 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  12.12.2019  19/3862 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanen for diverse tiltak ved en fritidseiendom på Tyristrand 

Ringerike kommune har i brev av 12. desember 2019 oversendt en søknad om dispensasjon fra 
kommuneplanens byggeforbud langs vassdrag for diverse tiltak ved en fritidseiendom ved Haga Bru 
på Tyristrand, gnr. 255/2/3. 
 
Det går frem av oversendelsen at kommune gjennom tilsyn avdekket at det manglet tillatelse til to 
overbygde terrasser og en bod på eiendommen. Tiltakshaver har fått mulighet å søke om 
dispensasjon for dette. Selve hytta har i dag et areal på 56 m2. Tak over terrasse mot syd er på 16 m2 
og tak over inngang mot nord er på 6 m2. Boden er på 6 m2. 
 
Vi vil vise til at det 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 plan- og bygningsloven § 1-8 er det fastsatt at det i 
100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap 
og allmenne interesser.  
 
I den grad det er relevant for tiltaket 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. 
 
I denne saken legger vi vekt på at fritidsboligen ligger i tredje rekke fra Tyrifjorden i en avstand på ca. 
75 meter. Videre ligger hytta innenfor et etablert hyttefelt. Fylkesmannen kjenner ikke til spesielle 
natur-, landskaps- eller friluftsinteresser som blir direkte berørt av tiltaket. Vi har følgelig ingen 
spesielle merknader ut fra nasjonale eller viktige regionale interesser.  
 
Vi viser likevel til at det skal føres en restriktiv dispensasjonspraksis langs vassdrag og viktige natur- 
og friluftsområder. Flere tiltak over tid bidrar til en bit-for-bit-utbygging som til sammen vil virke 
negativt på de allmenne interessene som planmyndigheten skal ivareta. Det må derfor legges 
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avgjørende vekt på å unngå vedtak som skaper en uheldig presedens. Et eventuelt vedtak om 
dispensasjon må derfor kunne begrunnes nøye ut fra konkrete forhold i denne aktuelle 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 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 
    
    



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Fylkesmannen I Oslo og Viken      Offl § 24 
Postboks 325 

 

1502 MOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/3862-7 56569/19 GNR 255/2/3  12.12.2019 

 

Forespørsel om uttalelse - dispensasjon fra byggeforbud i 100-

metersbeltet Gnr/bnr 255/2/3 

 
 
Ringerike kommune mottok 11.10.2019 og 04.12.2019 søknad om og 

tilleggsdokumentasjon til søknad om bod og overbygde terrasser og dispensasjon fra 

byggeforbudet i LNF-områder og i 100-metersbeltet etter kommuneplanen. Se 

vedlagte saksdokumenter. 

 

Bakgrunnen for søknaden er at byggesaksavdelingen gjennomførte et områdetilsyn i 

100-metersbeltet sommeren 2019. Her undersøkte vi om alle eiendommene i 100-

metersbeltet i området ved Haga Bru på Tyristrand hadde de nødvendige 

godkjenninger på bygningene på eiendommene. I den forbindelse så vi at to 

overbygde terrasser og en bod på eiendommen manglet tillatelse. Det er nå søkt om 

dispensasjon for disse. 

 

Saken oversendes for uttalelse til fylkesmannen da bebyggelsen på eiendommen vil 

bli større enn retningslinjene i kommuneplanen, som åpner for 50 m2 BRA hytte og 

10 m2 BRA uthus. Kommunens foreløpige vurdering er at vi allikevel er positive til å 

innvilge dispensasjonen. Dette er hovedsakelig fordi størstedelen av overskridelsen 

av retningslinjene er på grunn av terrassene, som er åpent overbygd areal. I tillegg 

legger vi vekt på at hytta ligger i tredje rekke fra vannet, og i et område med mange 

andre hytter. Det er også mange andre hytter i området som er større enn 

retningslinjene i kommuneplanen. 

 

Vi gjør også oppmerksom på at det i forbindelse med oppfølgingen etter 

områdetilsynet kan komme andre saker fra samme område til uttalelse. 

 

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 
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Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

 

                   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Arild Henriksen, Haga Bru 41, 3533 TYRISTRAND 

 

Vedlegg: 

Tilbakemelding - tiltak på eiendom 

Tegning 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Søknad om dispensasjon 

Tiltak på eiendom 

Kart med markerte tiltak 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Arild Henriksen      Ofl § 24 

Haga Bru 41 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3862-6 56514/19 GNR 255/2/3  12.12.2019 

 
Tilbakemelding - tiltak på eiendom 

Gnr/bnr 255/2/3 

 

Vi bekrefter at vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen du sendte inn. 

 

Siden størrelsen på hytta er større enn retningslinjene for hyttestørrelse i 

kommuneplanen, vil vi legge saken fram for politisk behandling. Før vi gjør det, skal 

vi sende saken til uttalelse hos Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

 

Vi er enda ikke sikre på hvilket møte saken din vil bli lagt fram til politikerne, men vi 

vil gi deg beskjed om når saken skal opp til behandling. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 



Ringerike Kommune

Byggesakskontoret

Saksnr. t9/3862-3

Hytta har ett boareal på 56 m2.

Tak over terrasse mot syd er på 16 m2.

Tak over inngang mot nord er på 6 m2.

Bod på Østsiden er på 6 m2.

Plantegning med romfordeling ligger ved.

Tyristrand 28.L1.L9
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Arild Henriksen      Ofl § 24 

Haga Bru 41 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3862-4 55041/19 GNR 255/2/3  04.12.2019 

 
Etterspør tilleggsdokumentasjon 

Gnr/bnr 255/2/3 

Viser til tidligere brev i saken, datert 23.10.2019, hvor vi ba om opplysninger om 

arealer for å kunne behandle søknaden din. Se vedlegg for brev. 

 

Vi kan ikke se å ha mottatt dokumentasjonen vi har spurt om, og ber på nytt om at 

denne sendes inn, sånn at vi kan behandle søknaden din. Ny frist for innsending av 

tilleggsdokumentasjon settes til 19. januar 2020. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

 

   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 
Grad av utnytting - bruksareal 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Arild Henriksen      Ofl § 24 

Haga Bru 41 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3862-3 47077/19 GNR 255/2/3  23.10.2019 

 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Gnr/bnr 255/2/3 

Viser til søknad om dispensasjon, mottatt 11.10.2019. For å kunne behandle 

søknaden trenger vi informasjon om arealer på hytta, både totalarealet og arealet på 

de ulike takoverbyggene/uteboden. I tillegg trenger vi en plantegning av bygningen 

med de ulike romfunksjonene. 

 

Vi ber om at etterspurt tilleggsdokumentasjon sendes inn snarest mulig, og senest 

innen 1. desember 2019.  

 

Om beregning av bruksareal: 

Se vedlegg for veiledning om beregning av bruksareal. 

 

 

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: 

Grad av utnytting - bruksareal 



Ringerike Kommune

Byggesakskontoret

Viser til sak nr L913862-L Gnr/bnr 255/2/3

Søker med dette dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene $$ 10.1og LL.1

Viser til mottatt kart med markeringer, 1 terrasse 3 stØpt plate ved inngang, dette ble satt

opp da hytten ble bygd

Disse var åpen og kunne derfor bare benyttes når været var bra, når det for en del år siden

ble lag nytt shingeltak på hytta og dør ogvinduer på syd siden byttet pga. råte, da ble disse

overbygget for å kunne brukes også i regnvær og slik att snø ikke skulle stå langt opp på

dørene om vinteren.

Boflaten er jo ikke blitt endret ved å få tak over disse, men den er jo forbedret med tanke på

uvær sommer som vinter.

2 dette brukes til lager for ved, utemøbeler og div om vinteren, da det jo ikke finnes noe

uthus. Tidligere ble ved stablet inn til veggen med en presenning over der dette står nå.

Nabovarsel sendt til alle.

Håper på ett positivt svar fra kommunen.

Tyristrand 08.10.2019
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Vedlegg nr.

c-

Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammr

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbr s 21-3

Beslclv nærmerc hva nabovarslel glelder

Søkerdispensasjonfrakommuneplanbestemmelsene $$10. I og ll.l omtakoverinngangogterassepåhytte.
Kart vedlegges hvor dette er markert.

Ri l a

€N € å

E E E EI T

ilAak
Eiendommens adresse

Haga bru 4l
I Bnr Gnr.

255 2 J

I Festenr. I Seksjonsnr. Postnr,

3533

I Poststed

Tyristrand

Arild Henriksen
Eierlfester Kommune

Ringerike

Det varslss herved om

lf
I

Nybygg

Påbygg/tilbygg

Anlegg

SkilVreklame

Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Antennesystem

Riving

Bruksendring

Midlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg
Oppretting/endring av matrikkelenhet f|| Annet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

-
Dlspensaslon etler plan- og bygningsloven kapittel 19

] i'S fåfIfl:lnsdoven [l Komlnunate vedtekter |-x| Areatptaner f--lvestoven

Arealdlsporurlng
S6tt kryss tor gieldende plan

Arealdel av kommuneplan Reguleringsplan Bebyggelsesplan

Navn på plan

wdrørende nabovarsel reltes tll
Forelaldtiltakshaver

Arild Henriksen
Kontaktperson, navn E-post Telelon Mobil

99s26869

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

lilerknader

Eventuelle merknader skal være moltatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søkerltiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for ev. endringer,

Navn

Arild Henriksen

Postadresse

Boks 6

Postnr. I Poststed

3533 Tyristrand

E-post

Følgende v€dleSS er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
IKKE

relevant

Dispensasjonssøknad/vedtak B ft
Situasjonsplan D n
Tegninger snitt, lasade E t-t
Andre vedlegg o l-2 t-]
Underckrlfl

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted I Dato

07.10.20t9Tyristrand

Underskrift ansvarlig søker eller tiltakshaver

Gjentas med blokkbokstaver

Blankett 5155 Bokmål @ Utgitt av Direltoratet lor byggkvalitet 01.07.2015 Side 1 av 1
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Vedlegg

c
Side I - av

Nullstill

Kvittefing fof nabovalsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan entsn sendes som rekommandert sendlng, overleveres peFonllg mot kvltterlng eller sendes på e-post mot kvltteilng.
Med kvltterlng for mottatt g-post menes €n e-post tra nabo/glenboer eom bekrefler å ha mottatl nabovarselet Ved personllg
overleverlng vll slgnatur glelde som bekreftelse på at varelet er mottatt. Del kan også slgneree på at man glr samtykke tll tiltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger Sign.

ffi
ffi

Tlltaket glelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seks,onsnr.

255 2 J

Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

Ringerike
Adresse

Haga bru 4l
Postnr I Poststed

Tyristrand3533

Nabo{gienboereiendom Eierffester av naboy'gienboereiendom
Gnr.

255
lBnr. I Festenr. I Seksjonsnr.

23
Eiers/lesters navn

Bratteng Erik
Dato sendt e-post

Adresse

Haga bru 55
Adresse

Veksalbakken I b
Kvittering vedlegges

Postnr.

3533
I Poststed

Tyristrand
Postnr.

3518
I Poststed

Hønefoss
Poststedets reg.nr.

Personlig kvitlering tor I Dato
I

I moftatt varsel I

Sign. Personlig kvitlering for

-l 
samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gienboereiendom Eierffester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. I Bnr.

l3l
I Festenr I Seksjonsnr.

255
Eiers/festers navn

Waagaard Ole Johan
Dato sendt e-post

Adresse Adresse

Fjellveien 7
Kviftering vedlegges

Postnr.

3533
I Poststed

Tyristrand
Postnr.

35 l8
I Poststed

Hønefoss
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor
-l mottattvarsel

Dato Sign. Personlig kvittering for
--l samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Naboy'glenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

255
I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr

132
Eiers,/festers navn

Strømsodd Jorunn
Dato sendt e-post

Adresse Adresse

Nedre klekken vei 3
Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed

3s33 Tyristrand
Postnr. I Poststed

3514 Hønefoss
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor
-l mottattvarsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

-l samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eierffester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. I Bnr I Festenr. I Seksjonsnr.

255 39
Eiers/festers navn

Neste Bjørg Marie
Dato sendt e-post

Adresse Adresse

Haga bru 55
Kvittering vedlegges

Postnr.

3533
I Poststed

Tyristrand
Postnr. I Poststed

3s33 Tyristrand
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottattvarsel

Dato Sign Personlig kvittering lor
-l samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/glenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom

Gnr. I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering lor

-l mottattvarsel

Dato Sign. Personlig kvitlering for I Dato
I

lsamtykke til tiltaket I

Sign.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Arild Henriksen      Ofl § 24 

Haga Bru 41 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3862-1 39181/19 GNR 255/2/3  04.09.2019 

 
Tiltak på eiendom - Gnr/bnr 255/2/3 

 

Oppsummering etter befaring 

Vi viser til tidligere brev med informasjon om tilsyn i området Haga Bru. Vi var på 

tilsyn på din eiendom 3. juli 2019. Her tok vi bilder og registrerte hva vi så på 

eiendommen din. I ettertid har vi sjekket dette opp mot våre arkiver og mot gamle 

flyfoto over området. 

 

Vi har ingen byggesøknad og godkjenning av selve hytta. På gamle flyfoto ser vi at 

hytta er bygget før 1966, og vi antar derfor at den er bygget før det ble krav om 

søknad og tillatelse. Vi regner derfor hytta, i den størrelsen som vises på flyfoto fra 

1966, som lovlig bygget. 

 

Ut fra hva vi kan se på flyfoto og etter befaring på eiendommen, er det bygget flere 

tilbygg og takoverbygg til hytta i senere tid. Dette gjelder takoverbygget på hyttas 

sørside (markert som nr. 1 i vedlagte kart), tilbygget på hyttas østside (nr. 2) og 

takoverbygget på hyttas nordside (nr. 3). 

 

Utgangspunktet er at det er byggeforbud i LNF-områder og i 100-metersbeltet fra 

vann og vassdrag. Det betyr at de fleste bygge- og anleggstiltak krever dispensasjon 

for å være lovlige. 

 

Vi mener at disse tre tilbyggene ikke er lovlige uten dispensasjon fra byggeforbudet i 

LNF-områder og i 100-metersbeltet, jf. kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 

11.1.  

 

For å gjøre bebyggelsen på eiendommen lovlig, har du to muligheter 

1. Du kan rive tilbyggene. 

2. Du kan søke om dispensasjon for tilbyggene. Dersom dispensasjonen blir 

godkjent, vil tilbyggene være lovlige og du kan beholde de. 

 

Hvis du velger å rive tilbyggene, ber vi om at du sender inn dokumentasjon på 

rivingen.  

 

Dersom du ønsker å søke dispensasjon, må du sende inn en begrunnet 

dispensasjonssøknad. Søknaden skal inneholde hvilke bestemmelser du søker om 



 

 

2 

dispensasjon fra. For mer informasjon om hvordan du søker dispensasjon, kan du 

lese skjemaet vi har lagt ved. Vi har også lagt ved naboliste og skjemaer for 

nabovarsling. Du kan også finne mer informasjon om nabovarsling på 

www.dibk.no/nabovarsel.  

 

Frist for tilbakemelding 

Vi ber om at du enten sender dokumentasjon på riving eller dispensasjonssøknad 

innen 3. november 2019. Hvis du har flere opplysninger om eiendommen som du 

mener er relevant for vår oppfølging av saken, kan du også sende inn dette innen 

samme frist. 

 

 

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: 

Kart med markerte tiltak 

Skjema for dispensasjonssøknad 

Naboliste 

Nabovarsel 

Opplysninger gitt i nabovarsel 

Kvittering for nabovarsel 





Takoverbygg over terrasse (markert som nr. 1 på kartgrunnlag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod (markert som nr. 2 på kartgrunnlag) 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/165-2   Arkiv: GNR 18/5, 

20/5, 27/5  

 
 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5 
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om tillatelse til fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen med 

gnr/bnr 18/5, gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 avslås jf. jordloven § 12. 

 

 

  

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om fradeling av et areal på ca. 80 000 m2 fra eiendom gnr/bnr 

18/5, gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5, som totalt er på 92 dekar. Søker ønsker å fradele 

areal, slik at gnr/bnr 18/5 blir en selvstendig landbrukseiendom. Søker ønsker at 

resterende areal fra gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5, skal sammenslås med søkers 

nåværende boligeiendom gnr/bnr 18/70. Vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 

er ikke oppfylt, da fradeling vil være negativt med hensyn til vern av arealressurser, 

og vil følgelig ikke legge til rette for tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. 

 

Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling avslås.  

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om fradeling av eiendom ble registrert 10.01.2020. Anne Marie Svendsen 

søker om fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen «Håkenrud». 

Eiendommen er bebygd med blant annet våningshus, kårbolig og driftsbygninger. 

Ifølge gårdskart består eiendommen av 92 dekar totalt, hvorav 21 dekar fulldyrket 

jord, og 62 dekar produktiv skog. Eiendommen omfatter tre teiger med gnr/bnr 18/5, 

gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 i Ringerike kommune. Teigene ligger ca. 400 meter fra 

hverandre i luftlinje. Det er hele gnr/bnr 18/5 som søkes fradelt, og ifølge gårdskart 

består denne teigen av 13 dekar fulldyrka jord, og 57 dekar produktiv skog. De to 

andre teigene (gnr/bnr 20/5 og 27/5), består ifølge gårdskart av 8 dekar fulldyrka 

jord, og 5 dekar produktiv skog. Disse er tenkt sammenslått med boligeiendommen 

med gnr/bnr 18/70, der Svendsen er eier. 

 



- 

I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike, er omsøkt areal klassifisert som et B-

område. Dette er et område med sterke landbruksinteresser. Arealet er avsatt til 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) i kommuneplanen, vedtatt 

31.01.2019.  

 

Juridiske forhold  

Søknaden må behandles etter jordloven. 

 

«Deling av eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk må 

godkjennast av departementet. (…)», jf. jordloven § 12. 

 

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. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1  

1. Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for fradeling etter jordloven § 12 er oppfylt. HMA vurderer 

at fradelingen ikke vil være til hinder for en tjelig og variert bruksstruktur i landbruket. 

HMA vurderer at oppstykkingen av landbrukseiendommen ikke vil gå ut over vern av 

arealressursene. Fradelingen vil ikke øke risikoen for at den fulldyrkede jorda, som 

blir lagt til boligeiendommen, kommer ut av drift, eller føre til at det på et senere 

tidspunkt kan bli vanskelig å nekte en eventuell omdisponering av disse arealene.   

 

Rådmannens vurdering 

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: 

1.  hensynet til vern av arealressursene, 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning  

3. 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. I denne saken vil 

godkjent fradeling føre til at jordbruksareal med fulldyrka jord, blir lagt til en 

boligeiendom uten driftstilknytning. Dette er ikke forenelig med formålet med 

delingsbestemmelsene i jordloven, da dette er å sikre og samle ressursene på 

landbrukseiendommer. En landbrukseiendom har behov for de ressursene som er 

tilgjengelige på eiendommen, da arealressursene er med på å danne grunnlaget for 

landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.  

 

Hensynet til vern av arealressursene skal også hindre oppdeling av arealer som gjør 

det vanskelig å nekte senere omdisponeringer. I denne saken vil fradelingen kunne 

føre til nettopp dette, da landbrukseiendommen bli oppdelt slik at to relativt små 

teiger, ikke lenger vil være en del av en landbrukseiendom. Dette øker risikoen for at 

landbruksarealet på disse teigene ikke blir benyttet til landbruksformål, og at 

jordbruksarealene kommer ut av drift.  

 

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 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, med forutsetning om at det ikke på et seinere tidspunkt blir begygd. 

 

Samlet vurdering  

For at det skal kunne gis godkjenning til deling etter jordloven § 12, må det foreligge 

spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom 

ovenfor de hensyn jordloven skal ivareta. I denne saken er det fra et 

landbruksmessig synspunkt ikke forsvarlig å tillate fradeling, da det vil svekke 

landbrukseiendommen, og føre til at fulldyrka jord ikke vil være tilknyttet en 

landbrukseiendom. Rådmannen vurderer at dette vil føre til økt risiko for at arealene 

kommer ut av drift, i tillegg til at de enklere kan bli gjenstand for omdisponering. 

Rådmannen vurderer også at det ikke vil 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 dyrka mark kan bli lagt til 

eiendommer som ikke er landbrukseiendommer. Rådmannen vurderer med 

bakgrunn i dette, at fradelingen ikke legger til rette for en tjenlig og variert 

bruksstruktur i landbruket. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å innvilge søknad om fradeling etter jordloven 

ikke er oppfylt, da fradeling ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket. Rådmannen anbefaler at det ikke gis samtykke til deling etter jordloven  

§ 12. 

 
Utskrift sendes 

Advokat Harald Heggen Brørby AS, Bloms gate 3, 3510 Hønefoss 

Anne Marie Svendsen, Håkenrudveien 28, 3512 Hønefoss 
 

Vedlegg 

Søknad om fradeling/dispensasjon av eiendom 

Kart  

Oversiktskart   

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 16.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder landbruk: Eiliv Kornkveen 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADVOKAT
HARALD HEGGEN BRØRBY AS

MEDLEM AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING
BLOMS GATE 3, 3510 HØNEFOSS

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

eiliv.Kornkveen@rin gerike.kommune.no 7.r.2020

SØKNAD OM DELINGDISPENSASJON.

Anne Marie Svendsen er pr dato trjemmelshaver til halvparten av gff 18 bnr 5, gnr 20
bnr 5 og gm 27 bnr 5 i Åsa i Ringerike. Den andre halvparten er eid av hennes bror,
Edvard Håkenrud , f. 140543, som dessverre død,e 290719. Han hadde ikke barn og
Anne Marie Svensen er enearving og hjemmel fra avdøde blir overført slik at hun blir
eneeier.

Vedlagt gårdskart som viser ovennevnte gnr/bnr. Av gårdskartetframgår at eiendom-
men har 3 parseller. Anne Marie Svendsen ønsker å beholde gtr 27 bnr 5 og gnr 20
bnr 5. Det presiseres at de små jordlappene vil bli holdt i hevd.

Gnr 18 bnr 5 vil bli lagt ut for salg. Denne eiendommen har bebyggelse som pr dato
ikke er tidsmessig.

Siden det er et eget gnrlbnr med fastlagte grenser, går vi ut fra at det er unødvendig
med oppmåling nabovarsler.

Vedlagt delingssøknad.

Vennl

Brørby
'd

E

E
E

9
.9

s;
Eåå

Advokat Harald Heggen Brørby AS
Org.nr.989 972413MYA
Telefon: 32 12 63 88

Bankkonto: 5146 05 30729
Klientkonto: 5146 05 30745
E-post: marit@adv-brorby.no

Advokat
Harald Heggen Brørby
Tlf 95 12 63 88

E-post: harald@adv-brorby.no

Advokat
Marte Holte Brørby
Ttf.99 73 74 ls
E-post: marte@adv-brorby.no



zuNCERIKE KOMMUM. . Laget a\ Torki€ll Dahl.

Tit

Rin gerike Kom m u ne, Miljø- og arealforvaltn ing

PB 123 Sentrum

3502 HøNEFOSS Ttf. 32 11 74 00 E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Nærmere
opplysnin-
ger som

framlegges
av søkeren

Angår

om/

I Offentligfriluftsområde

! Offentlig veg

fl Annet kommunikasjonsareal/tekn. anlegg

[[ eotisnus

fl mtidshus

fl lndustri/Bergverk

tr

f] Offentlig virksomhet

[l Landbruk/fiske

f] Naturuern

Delinq ihht 
n Reguleringsplan ! Bebyggetsesptan fl Godkjenttomtedetingsplan [l privatforstag

Søknad om

dispensasjon

tt. t bt

5I plan-ogbygningslov ! forskrift ! vedtekt fi kommuneplan n reguleringsplan [bebyggelsesptan

S '19. tra bestemmelser t:

! Riks.fyresveg l-l Kommunal veg [f Privatveg

! Ny avkjørsel fra offentlig veg I Utvidet bruk av eksisterende avkjørsel

Atkomst

pbl. $ 274

vegloven $$

4043

I Avkjøringstillatelse gitt f] Adkomst sikret ifølge vedlagte dokument

! Privat fellesvannverk. Tilknyftningstillatelse vedlegges.i ,' Offentlig vannverkVann-

forsyning

pbl. $ 27-1 ffi Anner g6rrL^*,

Avløp

pbl. $ 27-2

D(X Offentljg avløpsanlegg

I Utslippstillatelsegitt ! SøknaO om utslippstillatelse vedlegges ! Avløp sikret ifølge vedlagte dokument

f-l Privat

flRrivat
enkeltanlegg

fellesanlegg

Ptb-{2

1 7 RI NGERI KE KOMMT]NE
Miljø- og arealforvaltning

Søknad om fradeling av eiendom
Rekvis isjon av oppmål i ngsforretn i n g
jfr. Matrikkelloven av 01.01.2010 med tithørende forskrifter og gg20-ifii,'iii-\','if:t' o$'il-i
plan- og bygningsloven som trådte i kraft 01.07.1 0 samt forskrifter om begrensning av forurensning

A
B
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D

E

F

G

fradeling av eiendom møppm*+firg, areal ca.
oppmåling over grunneiendom, areal ca.

"3-
ffit fu* *u

.

unkter.

m",
oppmåling over festegrunn, areal ca. m2.

grensejustering, areal ca. "-'-må. - - -"

grensepåvisning etter målebrev. antall grensep
Utearealtil eierseksjon m2.

Registrering av uregistrert jordsaniåi; " "'

Besøks adressse Telefon

32 11 74

(
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vedlegg

E Sitr:asjonskart

t] Søknad om dispenasjon (fr. plan- og bygningstovens g 19)

t] Andre vedlegg

f] tngen merknader/protester Merknader/protest med kommentar

Dersom Matrikulering med utsatt oppmålingsforr. ønskes, sett X her:

tinglyst skjøtet, evt. festekontrakten

Må begrunnes

op1p-.aLrvr6
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Matriku med utsatt tn Matrikkelloven 6 andre forskriften

Klik her for
betalings-

satser

For fradelingssaker gjør vi oppmerksom på at det i de
av både landbrukskontoret fiordloven), byggesakskon

fleste saker beregnes gebyr for behandling
toret (plan- og bygningsloven) og

oppmålingskontoret (matrikkelloven).
Kommentarer ler runnelser

Underskrift

Besøks adressse Telefon

Fossveien I 32 11 74 00

Endret 17.04.2018 Miljø- og arealforvaltningen



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Håkenrudveien 46

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 17/1-2020 Sign: Målestokk
1:70000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-26   Arkiv: GNR 50/90  

 

 

Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 90/19. 

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

 

 

  

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 09.12.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. Søker klaget på avslaget 18.12.2019, og på gebyret 

07.01.2020. Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder vesentlig nye opplysninger, og 

anbefaler at klagen ikke tas til følge, og at saken sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for 

endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

HMA har tidligere avslått søknaden om fradeling fra eiendom gnr/bnr 50/90. Det var 

merknader fra to naboer til søknaden. Disse merknadene er redegjort for i det opprinnelige 

saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 09.12.2019: 

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. 

 

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

- Kommunen ønsker fortetting i sentrum, og spesielt nær jernbanestasjonen. Omsøkt 

tomt er i gangavstand til stasjonen. 

- Både ny og avgivende eiendom oppfyller kravene til tomtestørrelse, uteoppholdsareal 

og utnyttingsgrad. 

- Tomtene er egnet for bebyggelse 

- Det er tilgang til vann, brannvann og avløp på eiendommen. 

- Tomten har godkjent adkomst 

- Rådmannens alternative forslag viser at tomten er egnet for bebyggelse 

- Avslag er forskjellsbehandling sammenlignet med andre eiendommer i området 
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Søker har også sendt inn en separat klage på gebyret. Han skriver her at han mener kommunen 

skulle ha behandlet søknaden om utvidet avkjøring selv, og at det ikke var Statens vegvesen 

som var rett myndighet for å behandle denne saken. På bakgrunn av ventetiden på 

avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, mener han at kommunen ikke har rett til å kreve 

gebyr for saksbehandlingen. 

 

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. kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. Klager representerer tiltakshaver som søker, og tiltakshaver er part i 

saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29.  

 

Den opprinnelige klagen gjaldt avslaget på søknaden, og denne er sendt innenfor klagefristen. 

06.01.2020 sendte søker inn en ny klage. Denne gjaldt gebyret. Klagen på gebyret er sendt 3 

uker og 4 dager etter at tiltakshaver mottok vedtaket. Denne klagen er sendt utenfor 

klagefristen. Siden saken uansett skal klagebehandles, og den nye klagen dermed også kan sees 

som en utvidelse/utdyping av den opprinnelige klagen, finner rådmannen at det er særlige 

grunner som tilsier at klagen over at det er tatt gebyr, også skal behandles, jf. § 31 første ledd 

bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd. 

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

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

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Konsekevens: 

Dersom klagen tas til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor fradelingen godkjennes. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen 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 

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

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

og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor 

tomtens egnethet etter pbl. § 26-1 ble vurdert. Her la rådmannen særlig vekt på at eiendommen 

vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent midt på eiendommen. Dette 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 meter til ca. 10 meter. Pbl. § 26-1 er ment å sikre at nye tomter 

som opprettes får gode løsninger. Rådmannen mente omsøkte løsning ikke ga noen helhetlig 

utnyttelse av tomta, og at tomta samlet sett ikke ville være egnet til bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Ønske om fortetting 

Klager skriver at kommunen har et ønske om fortetting, og spesielt nær jernbanestasjonen. 

Rådmannen er enig i at kommunen ønsker å fortette i sentrale strøk, men viser til at målet med 

fortettingen er å sikre gode og helhetlig gjennomførte boforhold. Det er ikke noe mål for 

kommunen å fortette på tomter der fortettingen fører til dårlige tomteløsninger. 

 

Kravene i kommuneplanen og tomtens egnethet 

Klager har vist til at søknaden oppfyller kravene etter kommuneplanen til minste 

tomtestørrelse, minste uteoppholdsareal og maksimal utnyttingsgrad. Rådmannen viser til at 

begrunnelsen som lå til grunn for avslaget HMA ga i sak 90/19 var at tomten var uegnet til 

bebyggelse, jf. pbl. § 26-1. Dette er en skjønnsmessig vurdering kommunen har ansvar for som 

bygningsmyndighet, og om tomten er egnet til bebyggelse etter § 26-1 må vurderes selv om 

minstekravene i kommuneplanen er oppfylt. Bestemmelsen sikrer at kommunen gjør en konkret 

vurdering av utformingen av tomten i hver enkelt fradelingssøknad, slik at det ikke opprettes 

tomter som etter kommunens skjønn er uegnet til bebyggelse. Det var dette som var grunnlag 

for HMA sitt avslag. Rådmannen kan ikke se at klagen har tilført opplysninger som tilsier at 

HMA sin opprinnelige vurdering var feil. 

 

Tilgang til vann, brannvann og avløp 

Klager skriver at det er et krav for fradeling at det er tilgang til vann, brannvann og avløp, og 

at det er tilgang til dette fra eiendommen. Rådmannen viser til at dette er vilkår som må være 

oppfylt for å kunne fradele, men at man ikke har noe krav på fradeling fordi det er tilgjengelig 

vann, brannvann og avløp på eiendommen. Rådmannen viser også til at opplysningene om 

dette var kjent for HMA da den opprinnelige søknaden ble behandlet, og ikke er nye 

opplysninger i klagesaken. 

 

Atkomst 
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Klager skriver at tomten har godkjent atkomst. Han skriver også at kommunens krav om at 

Statens vegvesen skulle behandle søknad om utvidet avkjøringstillatelse fra fylkesveg var feil, 

og at dette førte til lang saksbehandlingstid. Det er vist til et utklipp fra Statens vegvesen sine 

nettsider, som kan forstås som at kommunen behandler søknader om utvidet avkjøring fra 

fylkesveg. 

 

Rådmannen mener det er beklagelig at Statens vegvesen sine hjemmesider har vært utydelige 

på dette punktet, men reglene for behandling av utvidet avkjøring følger av veglova, ikke av 

informasjonsskriv på Statens vegvesen sine hjemmesider. Av veglova § 40 første og andre ledd 

fremgår det klart at dersom kommuneplanen ikke omfatter avkjørsler, krever bruk av 

avkjørsler tillatelse fra vegstyremakten. Kommuneplanen i Ringerike kommune omfatter ikke 

avkjørsler fra offentlig veg, og Statens vegvesen var i 2019 vegmyndighet for fylkesveger. Det 

er derfor riktig at kommunen ikke kunne behandle søknaden før Statens vegvesen hadde gitt 

avkjøringstillatelse, jf. pbl. § 27-4, hvor det fremgår at kommunen ikke kan gi tillatelse til 

fradeling før tomten er sikret atkomst. Rådmannen er enig med søker i at det er beklagelig at 

Statens vegvesen brukte svært lang tid på å behandle søknaden, men viser til at kommunen 

ikke kan ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens vegvesen. Kommunen kan heller 

ikke behandle en søknad uten at atkomst er sikret. Dette ville vært en saksbehandlingsfeil som 

kan føre til et ugyldig vedtak.  

 

For øvrig viser rådmannen til at saksbehandler kontaktet Statens vegvesen for å forsikre seg 

om at de var rett instans for å behandle søknaden om utvidet avkjøringstillatelse fra 

fylkesvegen, noe Statens vegvesen bekreftet over telefon. Statens vegvesen ga 08.11.2019 

utvidet avkjøringstillatelse, noe som bekrefter at de var rett myndighet til å gi 

avkjøringstillatelsen. Per 02.01.2020 er Statens vegvesen sine hjemmesider også oppdatert, slik 

at de gir riktig informasjon om hvem som er rett myndighet til å behandle søknader om utvidet 

avkjøringstillatelse. 

 

Rådmannens alternative begrunnelse 

Klager mener at rådmannens forslag til begrunnelse for alternativt vedtak i opprinnelig 

saksframlegg viser at tomten er egnet til bebyggelse. De alternative begrunnelsene er 

rådmannens forsøk på å si noe om hvilke momenter det kan tenkes at HMA vil legge vekt på. 

Det er imidlertid ikke rådmannens faglige vurdering, og vil ikke være en begrunnelse som er 

faglig gjennomarbeidet i samme grad som rådmannens vurdering. Slike alternative begrunnelser 

er med i alle vedtak, for at utvalget ikke skal måtte skrive begrunnelser for sine vedtak direkte i 

møtet dersom de ikke vedtar rådmannens forslag. Dette gjøres for å oppfylle forvaltningsloven 

§ 24, som krever at enkeltvedtak skal begrunnes, men betyr ikke at rådmannen mener at 

tomten er egnet til bebyggelse. HMA vedtok heller ikke dette alternative forslaget, noe som 

viser at utvalget mener at tomten er uegnet til bebyggelse, og ikke bør fradeles. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager har vist til en rekke eiendommer som etter klagers vurdering har tilsvarende 

adkomstforhold som omsøkte eiendom. Rådmannen viser til at disse eiendommene har blitt 

fradelt på ulike tidspunkt mellom 1898 og 2004. Felles for alle eiendommene er at de er fradelt 

før nåværende kommuneplan (2019) og nåværende plan- og bygningslov (2008), hvor det 

stilles strengere krav til opprettelsen av nye eiendommer enn tidligere. Rådmannen viser til at 

alle søknadene er vurdert etter annet lovverk, og at det at de er fradelt etter tidligere lovverk, 

ikke betyr at de ville blitt tillatt fradelt etter dagens lovverk. Rådmannen kan ikke se at 

fradelingene klager viser til, medfører noen usaklig forskjellsbehandling i dette tilfellet. Klager 
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viser også til at eiendom med gnr/bnr 50/326 er mindre enn omsøkte eiendom. Rådmannen 

viser til at denne ble fradelt i 2004, hvor både lovverk og kommuneplanen stilte helt andre 

rammer for kommunen. Rådmannen kan ikke se at noen av sakene klager har vist til, innebærer 

noen form for usaklig forskjellsbehandling av klager. 

 

Gebyr 

Det er sendt inn en egen klage hvor det klages på at kommunen har tatt gebyr for 

saksbehandlingen. Klagen er begrunnet i at saken har tatt lang tid på grunn av Statens 

vegvesen sin saksbehandlingstid, og at klager mener at det ikke var nødvendig med tillatelse fra 

Statens vegvesen. Rådmannen viser til sine kommentarer til dette ovenfor. Det var nødvendig 

med tillatelse fra Statens vegvesen, og saken er ikke komplett for behandling før tillatelse 

foreligger, jf. pbl. § 27-4. Tillatelse fra Statens vegvesen ble gitt 08.11.2019, og HMA fattet 

vedtak i saken 09.12.2019. Saksbehandlingsfristen i dispensasjonssaker er 12 uker, og saken 

ble behandlet 4 uker og 3 dager etter at den var komplett. Saken ble derfor behandlet innenfor 

saksbehandlingsfristen. Kommunen skal ikke la være å ta gebyr for sin behandling på grunn av 

treg saksbehandling hos Statens vegvesen. Rådmannen kan ikke se at gebyret bør nedsettes 

eller bortfalle. 

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til sitt opprinnelige saksframlegg, hvor han har vurdert at tomten ikke er 

egnet til bebyggelse etter pbl. § 26-1, og at HMA avslo søknaden om fradeling på dette 

grunnlaget. Rådmannen kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen som endrer 

denne vurderingen, og anbefaler hovedutvalget at klagen ikke tas til følge, men oversendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Rådmannen kan heller ikke se at det er 

grunnlag for å nedsette saksbehandlingsgebyret i denne saken. 

 

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 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

20200106160509154.pdf – 07.01.2020 

Klage på avslag – 18.12.2019 

Melding om politisk vedtak - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Avslag på søknad om fradeling av eiendom - saksframlegg 

Oversiktskart 

Brev fra søker datert 14.11.2019 

Informasjon om behandling - Fradeling av tomt datert 14.11.2019 

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, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

















 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-23 56852/19 GNR 50/90  13.12.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 09.12.2019 sak 90/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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. 

 

 

Dette til orientering. 

 

Klageadgang: 

Vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Gebyr:  

Som informert tidligere tas det gebyrer for saksbehandlingen, også i de tilfeller der 

det blir avslag.  

 

Fradeling av ny tomt 11000,-  

 

Ved avslagsvedtak etter plan- og bygningsloven tas et gebyr tilsvarende 75 % av 

normalt gebyr, likevel minst kr 12000,-. Gebyret for avslag blir dermed 12 000,-. 

 

Faktura blir ettersendt. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-22  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 90/19 

 

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

5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019: 

 

Lise Bye-Jøntvedt (H) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2: 

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

     26-1.  

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Jøntvedts (H) forslag, rådmannens 

alternativ 2, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, Frp og KrF) 
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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. 
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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 
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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 



- 

Informasjon om behandling - Fradeling av tomt datert 14.11.2019 
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 Ringerike kommune, 20.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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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.
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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
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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

I
J
t

Vennlig hilsen
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Dokumentsr

lIøn"{o"", ,/1 -t 9

Dokid:
1 9032687
(18/5345_6)
Svarbrev til søknad
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hJøKKEVE| E N t.

\1f i uiu., til kommun .n" [ør.løpige svar i brev av 26.oZ.t g oguil he runde r. u.dl-gg" og derred
Lomplette re vår søLnaå;

o me d g1"np^* uu uur"lirg også av partnere til to naboer, huol. ui h.dde mottattfe il narrn

,/gu^mel nabo på bnr ZZfr. Lorrrn"n.
. 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 
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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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Fra: Anne Bang Lyngdal [Anne.Bang@usn.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; ramin2080@yahoo.no [ramin2080@yahoo.no] 

Kopi:  

Sendt: 17.12.2018 10:52:05 

Emne: Søknad om deling av tomt for bygging av ny enebolig - Gnr 50 bnr 90 Ringerike kommune 

Vedlegg: image002.png; Utdrag av skjøte og kjøpekontrakt.pdf 

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
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
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Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
Det er fylkesmannen i Oslo og Viken som er k lageorgan for Ringerike kommune.

Klage n sendes til
Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss’
Per e - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen skal forberede saken. Behandlingen skjer i hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er e nige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt virkning?
Vanligvis gjelder ve dtaket selv om du har klaget på det. Du har mulig het til å be om at
virkningen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort.
Dersom du ønsker dette , må du sende en begrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

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 fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.
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Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 92/19. 

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) avslo i møte 09.12.2019 søknad om 

fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/44. Kommunen mottok 02.01.2020 klage på vedtaket fra 

Hanne og Kenneth Bekkevold, hjemmelshavere til gnr/bnr 39/44. Rådmannen kan ikke se at 

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

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

 

Beskrivelse av saken 

HMA har tidligere avslått søknaden om fradeling fra eiendom gnr/bnr 39/44. Det var merknad 

fra en nabo til søknaden. Denne merknaden er redegjort for i det opprinnelige saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 13.12.2019: 

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. 

 

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

- Klager skriver at de har ringt rundt til politikerne i HMA og gjengir en oppsummering 

av samtalene i klagen. 



- 

- Tomtene vil bli store nok og fine bytomter. 

- Andre eiendommer i området har mindre tomter og høyere utnyttelsesgrad enn 

kommuneplanen tillater. 

- Det vil bli nok luft og lys på eiendommen, og ny bolig på ny eiendom vil ikke påvirke 

solforhold på naboeiendom i nordøst. 

- Klager vil tilstrebe å bygge en bolig som harmonerer med området, til tross for at 

strøket består av mange ulike typer boliger, stilarter og byggeår. 

- Fradelingen vil være i tråd med kommunens samfunnsdel som har som mål at Ringerike 

skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen. 

 

Klager har også lagt ved to illustrasjonsbilder av hvordan en bolig og garasje på ny tomt kan se 

ut. 

 

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  

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

rettslig klageinteresse i saken. Avslaget på fradeling og dispensasjonssøknader er et 

enkeltvedtak, og Hanne og Kenneth Bekkevold er søkere, og dermed part i saken. 

 

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd. 

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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 for befaring. 

 

Alternativ 2 

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

2. 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. 

3. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m og § 26-1. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

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

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. 

 

Skulle HMA velge å ta klagen til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor fradelingen 

godkjennes. 

 

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 

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

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

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

nærmere. 

 

Tomtestørrelser 

Klager skriver i klagen at eiendommen som søkes fradelt er 1267 m², noe som vil kunne gi to 

tomter på ca. 633 m² hver. Disse vil da bli ca. 70 m² mindre enn det kommuneplanen tillater. 

 

Rådmannen viser til at det er krav om 700 m² tomter for enebolig etter kommuneplanen, og at 

vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. opprinnelig saksframlegg. Rådmannen viser til at 



- 

kravet om 700 m2 er et minstekrav. Hensynet til krav om tomtestørrelse 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. Rådmannen mener 

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. I tillegg vil det bli mindre luft og lys på 

eiendommene, og tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. 

 

Utnyttelsesgrad 

Klager mener at eiendommen egner seg godt for bebyggelse. De skriver i klagen at det vil bli 

nok lys og luft grunnet trapping i terrenget, og at alle lovkrav vil ivaretas. Det er lagt ved et 

soldiagram, og klager skriver at ny enebolig ikke vil ta noe sol fra eiendommen i nord-øst og at 

resterende eiendommer har hager på sider som gjør at de ikke blir påvirket. 

 

Rådmannen viser til at det ble søkt om dispensasjon fra krav om maksimalt tillatt utnyttelse på 

25 % bebygd areal for avgivende eiendom. Soldiagrammet viser sol-skyggeforhold for forslag 

til bolig på ny eiendom. Videre viser rådmannen til at vilkårene for dispensasjon fra krav om 

maksimalt tillatt utnyttelse ikke er oppfylt, jf. opprinnelig saksframlegg. Hensynet bak 

bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelsesgrad 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. Rådmannen mener omsøkte fradeling vil medføre at avgivende eiendom 

får en høy utnyttelsesgrad, og at det vil bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. I 

tillegg mener rådmannen det vil bli liten plass til vegetasjon og uteooppholdsarealer, og enhver 

eventuell fremtidig utvidelse av bebyggelsen på avgivende eiendom vil trenge dispensasjon. 

Rådmannen mener at 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. 

 

Strøkets karakter og utforming av ny bolig 

Klager mener at det ikke er noen spesiell rytme i området og at det består av mange 

forskjellige typer hus med ulike stilarter og byggeår. De skriver videre at de vil tilstrebe å 

bygge en bolig som harmonerer med området, og som ikke skiller seg ut. Klager har også lagt 

ved to illustrasjonsbilder av hvordan en bolig og garasje på ny tomt kan se ut. 

 

Rådmannen viser til at en eventuell fradeling vil bryte med områdestrukturen og kulturmiljøet i 

Eikliveien. Boligen og stabburet på eiendommen er registrert med høy verneverdi i kommunens 

kartgrunnlag, og har høy verdi for området. Rådmannen viser til fylkeskommunen sin 

vurdering av at eksisterende bygninger på eiendommen og hage fremstår som et helhetlig 

anlegg, som bør ivaretas i størst mulig grad. Rådmannen mener det vil bli tett mellom 

verneverdig bebyggelse og ny bebyggelse på ny eiendom. Etter plan- og bygningsloven er 

hovedregelen at kommunen ikke bør gi dispensasjoner når en direkte berørt regional 

myndighet, som fylkeskommunen, har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon. 

 

Fortetting 

Klager skriver i klagen at de stiller seg undrende til hvordan man skal klare å fortette byen uten 

å tillate tomter hvor det er bebyggelse på alle sider av tomten. Klager mener gjeldende 

reguleringsplan for eiendommen ikke hensyntar de nye visjonene for byen, og at eiendommen 

grenser til byplanen. De viser også til at det er et mål i kommuneplanens samfunnsdel som sier 

at Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen, 

og at det er viktig å få utnyttet fortetningsarealer i Hønefoss og prioriterte lokalsamfunn. 

Klager mener at omsøkte fradeling bidrar til å oppnå disse målene. 



- 

 

Rådmannen viser til at det er reguleringsplanen (fra 1947) og kommuneplanen (2019) som er 

gjeldende for eiendommen. Det er kommuneplanens krav til tomtestørrelse og maksimalt tillatt 

utnyttelsesgrad som er gjeldende for eiendommen, og dersom man ønsker en annen løsning for 

eiendommen og området bør dette skje gjennom en helhetlig planprosess. Videre mener 

rådmannen at dersom regler for tomtestørrelse og utnyttelsesgrad i byplanen skal bli brukt som 

argument utenfor planområdet, vil det bli vanskelig å trekke en grense for hvor langt utenfor 

planområdet reglene skal benyttes. Byplanen dekker et relativt lite område, selve sentrum av 

Hønefoss. Boligområder utgjør en begrenset del av byplanområdet, og det er dermed ikke så 

mange boligtomter som kommer inn under reglene for tomtestørrelse på 500 m² og 

utnyttelsesgrad på 35 % BYA. Rett utenfor byplanområdet er det store boligområder, som for 

eksempel på Eikli, Schjongslunden/-løkka og på nordsiden, og rådmannen mener det vil få 

store konsekvenser å utvide bruken av byplanbestemmelsene til områder like utenfor 

planområdet. Rådmannen mener derfor det er riktig å forholde seg strengt til 

planavgrensningen, og ettersom omsøkte eiendom ikke ligger innenfor planområdet til 

byplanen, gjelder ikke disse bestemmelsene her. Rådmannen er enig i at det er et mål for 

kommunen å fortette, men at dette skal skje gjennom gode og helhetlige løsninger, som sikrer 

attraktive og hensiktsmessige bomuligheter. I dette tilfellet er rådmannens vurdering at 

fradeling ikke vil gi noen god løsning, og det gjør at målet om fortetting ikke kan tillegges 

særlig vekt. 

 

Likebehandling 

Klager skriver at det er flere andre tomter i nærområdet og sentrum som har tilsvarende eller 

mindre tomter og høyere utnyttelsesgrad enn det kommuneplanen tillater. 

 

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. HMA 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. 

 

Konklusjon 



- 

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

dispensasjon etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.4 ikke er oppfylt, at dispensasjon etter 

reguleringsplanen § 7 avslås, og at søknad om fradeling avslås. Rådmannen kan ikke se at det 

har kommet noen opplysninger i klagen som endrer denne vurderingen, og anbefaler 

hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men oversende den til Fylkesmannen i Oslo og Viken 

for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

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 

Viken fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 Oslo 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Klage på politisk vedtak, mottatt 02.01.2020 

Saksprotokoll – Søknad om fradeling av eiendom, datert 13.12.2019 

Saksframlegg – Søknad om fradeling av eiendom, datert 22.11.2019 

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 
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E-post angående fradeling av tomt sendt (Merknad fra nabo) datert 24.10.2018 

Meldingstekst (Merknad fra nabo) datert 09.10.2018 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder miljø- og areal: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klage på politisk vedtak Hanne og Kenneth Bekkevold 01.01.2020
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Klage på politisk vedtak

Vi klager herved på vedtak : avslag på søknad om fradeling av eiendom gnr/bnr
39/44 – Eikliveien 5. Saksnr. 19/1775 - 22. Mo t tatt og d atert 13.12.19.

Innle dning:

Vår sak var oppe til politisk behandling den 09.12.19. R esultatet av behandlingen
ble avs lag , etter 5 mot 4 stemmer . I etterkant av møtet har vi v ært i kontak t
med flere av p olitikerne med følgende spørsmål : « sett i lys av ditt parti sin
politikk, hvorfor har du st e m t slik d u har gjort » ?

Kort oppsummert svarer partiene føl gende:

Senterpartiet sier de er enige i administrasjonens fremst illing , og at de støtter
seg på denne. De er for en fort etting av byen fra utsiden og inn , og sier de ikke
har st emt for den nye byplanen.

De uavhengige sier de o gså er for administrasjonens fremstilling, men sier også
at de er villige til å se på saken på ny tt . Videre sier de at det viktigste er h armoni
og estetikk i villastrø kene og at det som bygges st år i stil.

Arbeiderpartiet får vi ikke noe tydelig svar fra, bortsett fra at de har stemt slik
« gruppen » stemte. Dette s yntes vi er sv ært underlig siden A p i sitt partiprogram
er for f ortett ing av byen fra sentrum og ut. De sier også at de er villige til å se på
saken på nytt.

Høyre, FrP og Kr F stemte for , og ønsker en fradeling , slik at byen fortettes i tråd
med de vedtatte planene for byen .

Vi ønsker samtidig å nevne at alle vi har snakket med har v ært svært
imøte kommende .

Administrasjonens fremstillin g:

Da de som har stemt imot støtter seg til administrasjonens be g runnelse, ønsker
vi å argumentere imot dett e.

I b egrunnelsen for avslaget fremkommer det følgende:

- For liten tomt
- Uheldig utforming av tomten
- For lite luft og lys
- At en fradeling vil endre strøkets karakter
- Ikke ønskelig å innvilge nødvendi ge dispensasjoner fra nåværende

reguleringsplan.

Vå re motargumenter er som følgende:

For liten tomt og uheldig utforming :

Tomten som søkes fradelt er på totalt 126 7 kvm . E n 50/50 deling vil kunne gi to
tomter på c i rk a 63 3 kvm hver . Sett i l ys a v n åværende reguleringsplan , vil
tomtene bli 70 kvm for små. Sammenligner man med andre tom ter i området og
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andre tomter rundt sentrum , er d ette å anse som store nok, og fine by - tomter .
Det argumenteres også med at utformingen på den nye tomten i kke er ønskelig ,
siden det blir bebyggelse på alle sider av tomten. Vi stiller oss undrende t il
hvordan man skal klare å fortette byen uten å tillate slike tomter .

Her vises et bilde a v eiendommer i samme område so m er mindre enn 700 kvm
og som har en BYA på over 25%.

For lite luft og lys:

Til tross for at det vil bli hus på alle sider av tomten , mener vi den egner seg
godt for bebyggelse . Det vil bli nok lys og luft grunnet trapping i terrenget , o g
alle lovkrav vil ivaretas. Nabotomten, Eikliveien 3 , er tidligere fradelt på samme
måte som vi nå søker om.

V i har lagt ved et s oldiagram med et eksempel på en enebolig (solen viser
skyggen kl 18: 00 i juli ) og bilde av eksisterende stabbur .

S om diagrammet viser, vil ikke en ny e nebolig ta noe sol fra eiendommen i nord -
øst . R esterende eiendommer har hager på sider som gjør at de ikke blir påvirket.
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Endring av strøkets karakter:

Strøke t best år av mang e forskjellige typer h us, men forskjellige stilarter og
byggeår , så noen spesiell r ytme er det ikke her . M en v i vil tilstrebe å bygge et
hus som harmonerer med området , og ikke sti kker seg ut verken p å ene eller
andre måten .

Dispensasjon fra reguleringsplan:

Reguleringsplanen for området er fra 25.09.1947, en gammel plan som ble
opprettet lenge f ør det ble bes luttet at byen sk ulle fortettes. I denne planen står
det :  denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være
mangelfulle/upresise.  Interessene i nåværende plan hensyntar ikke de nye
visjonene for byen. Vår tomt grenser til den nye byplanen og en regulering av
dette området er «på trappene». Dette har assisterende rådmann nevnt, samt
areal – og byplankontoret , og flere av politikere vi har snakket med.

I kommune planen , som overstyrer reguleringsplanen, er det beskrevet at dette
området skal brukes til boligformål. Et mål i kommuneplanens samfunnsdel er at
Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i
etableringsfasen (s. 13).  Videre står det:  det er viktig primært å få utnyttet
fortetningsarealer i Hønefoss og i de prioriterte lokalsamfunn (s. 19).  Vi vil derfor
påstå at en ny enebolig til dette området vil være å anse som et steg i riktig
retning for å nå d iss e måle ne.

Med dette som bakgrunn , mener vi det burde være grunnlag for å innvilge
nødvendige dispensasjoner fra nåværende reguleringsplan, og videre innvilge en
fradeling.
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Vedlagt illustrasjon:

Vi har vedl agt bilder som viser hvordan et hus på den nye tomten kan bli seende
ut. Dette er ikke noe vi har fått beskjed om å legge ved saken til nå , men siden
vi nå påklager vedtaket , ø nsker vi å vise at det ligger godt til rette for å kunne
bygge et hus h er.

Første bilde viser eks isterende garasje og adkomst til ny tomt/ bolig.

Andre b ilde viser ny tomt/bolig sett fra nabo i vest.

V årt ønske e r at saken blir tatt opp på nytt , og at det innvilges fradeling.

Med vennlig hilsen

Hanne og Kenneth Bekkevold

Eikliveien 5
3511 Hønefoss



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1775-20  Arkiv: GNR 39/44  

 

Sak: 92/19 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019: 

 

Lise Bye-Jøntvedt (H) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens 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.» 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Jøntvedts (H) forslag, rådmannens 

alternativ 2, ble rådmannens innstilling vedtatt mot 4 stemmer (H, Frp og KrF) 

 
 



 

 

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 



- 

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 



- 

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 
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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 
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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 
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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. 
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 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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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 







 

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 
19/1775-12 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 



HOLTHS BYGG & EIENDOM AS Wahlstrøms gate 9 , 3513 H ØNEFOSS • Telefon: 40 64 60 40 •
post@holthbygg.no

www.holthbygg.no • Bank: 1503 27 20967 • Org.nr: 99 6 186 601 MVA

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.
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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









 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
Holth bygg og eiendom AS 
Wahlstrøms gate 9 
 
3513 HØNEFOSS 
 
 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1775-4 21054/19 GNR 39/44  07.05.2019 

 

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 
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Vedtak i klagesak - Ringerike kommune - Harald Hardrådes gate 13 – gnr. 
39 bnr. 55 - avslag fradeling av eiendom til boligformål  

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 6.10.2018. Vi gjør oppmerksom på at saken er gitt nytt 
saksnummer som følge av sammenslåing av Fylkesmannsembetene Østfold, Buskerud og Oslo og 
Akershus. 
 

  
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra Kilemoen Invest AS om tillatelse til riving av garasje og opprettelse av 
grunneiendom fra gnr. 39 bnr. 55 til boligformål. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
28.6.2018.  
 
Vedtaket ble påklaget av Kilemoen Invest As i brev datert 25.8.2018 og 27.9.2018.   
 
Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
5.11.2018.  
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 

1. Planforhold 

Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Det følger av pbl. § 26-1 første punktum at: 
 

«Opprettelse av ny grunneiendom [….], må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold 
som strider mot denne lov, forskrift eller plan.» 

 
Av pbl. § 1-6 annet ledd første punktum fremgår at: 
 

«Iverksetting av tiltak som omfattes av denne lov, bare kan skje dersom de ikke er i strid med 
lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og 
reguleringsplan, jf. kapittel 20 om søknadsplikt og tillatelse.» 

 
Eiendommen er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.1.2019. I det påklagede 
vedtak har kommunen vurdert tiltaket opp mot kommuneplanen som var gjeldende før denne 
kommuneplanen ble vedtatt. Eiendommen var også i den tidligere kommuneplanen avsatt til 
boligformål. Eiendommen er videre regulert av reguleringsplan nr. 15 «S-V Norderhov», vedtatt 
25.9.1947, og er også her avsatt til boligformål.  
 
Klager har anført at eiendommen er omfattet av reguleringsplan nr. 62-03 «Eikli område B». Det er 
vist til at eiendommen er beliggende på Eikli, og at reguleringsplan nr. 15 er eldre og derfor ikke kan 
legges til grunn som gjeldende for eiendommen. Kommunen har bemerket at eiendommen 39/55 
ikke inngår i reguleringsplanen som klager har vist til, og at ovennevnte reguleringsplan er gjeldende 
for eiendommen. Vi slutter oss til kommunens kommentar på dette punkt. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen lagt til grunn at en opprettelse av omsøkt grunneiendom 
nødvendiggjør dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt % -BYA i tidligere kommuneplan, § 1.1.2.  
 
Det fremgår av første ledd annet punktum i § 1.1.2 at kravet gjelder som en «presisering for 
boligeiendommer som er regulert i eldre reguleringsplaner med mangelfulle/upresise 
reguleringsbestemmelser. Ovennevnte reguleringsplan, reguleringsplan nr. 15, er i bestemmelsen 
eksplisitt nevnt som en av de eldre reguleringsplanene som kravene gjelder for. Det fremgår av § 
1.1.2 nr. 2 at: 
 
 «Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25 % BYA». 
 
I denne saken er det uten betydning for utfallet om Fylkesmannen legger den nye kommuneplanen 
for eiendommen 39/55 til grunn. I kommuneplanen vedtatt den 31.1.2019 er begrensningen på 
tillatt %-BYA på 25 % videreført, se § 6.1.4.  
 
Vi er enige med kommunen i deres syn om at en opprettelse av grunneiendommen nødvendiggjør 
dispensasjon fra tillatt utnyttelsesgrad på 25 %, jf. pbl. § 26-1 første punktum og 1-6 annet ledd. Det 
fremgår av situasjonskartet at eiendommen som grunneiendommen søkes opprettes fra, gnr. 39 
bnr. 55, vil få en utnyttelsesgrad på 33 %, dersom eiendommen fradeles slik omsøkt.  
 
Fylkesmannen vil påpeke at grunneiendommen som søkes opprettet fra gnr. 39 bnr. 55, ikke 
nødvendigvis fordrer dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt utnyttelse. I situasjonskartet har 
søkeren kun fremlagt et eksempel på et mulig bolighus på eiendommen, som vil medføre at %-BYA 
overskrides med 3 %. Det synes som at det kan bygges et bolighus på eiendommen som er mindre 
enn vist eksempel og som ikke nødvendiggjør dispensasjon.  
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I klagen er det anført at tiltaket ikke nødvendiggjør dispensasjon fra reguleringsplanen dersom en 
legger parkeringsarealet i underetasje på eksisterende bolig på eiendommen 39/55. Fylkesmannen 
bemerker at det er fradelingssøknaden som kommunen har avslått i vedtak datert 28.6.2018, som er 
til klagebehandling i denne saken. Forslag til endringer av denne byggesøknaden i klagen faller 
utenfor rammen av denne klagesaken. Klageinstansens kompetanse etter fvl. § 34 er begrenset til 
«saken». Vi kommenter derfor ikke klagers anførsler tilknyttet eventuelle endringer i 
fradelingssøknaden. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også lagt til grunn at tiltaket er betinget av dispensasjon fra 
reguleringsplan nr. 15 § 7.  Bestemmelsen fastslår at: «Ingen bygning må legges nærmere 
nabogrense enn 5 meter». Kommunen har vist til at eksisterende bolig på eiendommen 39/55 vil få 
en plassering på 4,6 meter fra nabogrensen til eiendommen som er søkt opprettet. Fylkesmannen 
slutter seg til dette.  
  
 

2. Dispensasjon  
 

Dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd lyder slik: 
 

«Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å 
gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke 
dispenseres fra saksbehandlingsregler.» 

 
I dispensasjonsvurderingen må bygningsmyndighetene foreta en avveining mellom de hensyn som 
lovens forbudsbestemmelser eller gjeldende planer skal beskytte og de hensyn som taler for 
dispensasjon. Det kreves at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig 
tilsidesatt. 
 
I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot 
ulempene, og vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at disse finnes klart større enn ulempene 
etter en samlet vurdering. Av forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
fremgår det at:  
 

«[D]et [må] foreligge klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Ordvalget 
innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak 
bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke.» 

 
Fra kommunens dispensasjonsvurdering siteres: 
 

«Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om maksimalt tillatt utnyttelse av 
boligtomter i kommuneplanen § 1.1.2, er å sikre luft og lys mellom bebyggelsen i området, og 
hindre at tomter blir bygd ned. Bestemmelsen skal også ivareta hensynet til naboene, samt 
hensynet til bygningsmiljøet, slik at byggets uttrykk ikke blir dominerende. Det følger av 
retningslinjene til kommuneplanens bestemmelse at utnytting av området må vurderes i 
hvert tilfelle ut fra strøkets karakter. I tillegg fremgår det av retningslinjene at det ved 
fortetting i eksisterende bebyggelse skal behovet for leke- og oppholdsarealer vurderes og 
vektlegges. 
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Tiltaket vil medføre at utnyttelsesgraden på avgivende eiendom blir ca. 33 % og ny 
matrikkelenhet ca. 28 %, jfr. situasjonskart datert 12.04.2018. Det er henholdsvis ca. 8 % og 3 
% mer enn hva som er tillatt etter bestemmelsen i kommuneplanen. Tomtene i området 
varierer noe i størrelse, men ved en eventuell fradeling vil avgivende eiendom gnr/bnr 39/55 
og ny matrikkelenhet bli unormalt små sammenlignet med øvrige tomter i området. Strøkets 
karakter vil bli endret ved at det bygges så mye tettere. Det vil blant annet gå utover luft og 
lys mellom bebyggelsen i området, og på den måten påvirke hensynet til naboer. 
 
Tillatt bebyggelsesareal på begge eiendommene vil allerede ved gjennomføring av 
fradelingen og gjennomføring av skissert byggeprosjekt være overskredet. Videre vil deler av 
utearealene på begge eiendommene bli benyttet til parkeringsareal og adkomstvei.  
 
Rådmannen vurderer at hensynene bak maksimalt tillatt utnyttelse for boligtomter vil bli 
«vesentlig tilsidesatt».  
 
(..) 

 
Rådmannen vurderer at fordelen med å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse vil 
være å få etablert en ny boligtomt i et sentrumsnært område, og dette vil bidra til fortetting. 
Det er her snakk om en liten økning i maksimalt tillatt utnyttelse på ca.8 % og ca. 3 % for 
eiendommene.  
 
Til tross for at tiltaket vil medføre en liten økning utover maksimalt tillatt utnyttelse, vil en 
eventuell dispensasjon medføre små tomter med mindre uteområder og luft mellom 
eiendommene. Rådmannen vurderer at dispensasjonen vil endre karakteren av området 
gjennom en fortetting. På avgivende eiendom vil mye av utearealet bli benyttet til atkomstvei 
for begge eiendommene, og parkeringsareal for egen eiendom. Tilsvarende vil mye av 
uteoppholdsarealet på ny matrikkelenhet bli benyttet til parkeringsareal på denne 
eiendommen. I tillegg vil en fradeling medføre at ingen av eiendommene i utgangspunktet 
kan bebygges noe mer, da maksimalt tillatt utnyttelse allerede er overskredet.  
 
I høringsutkast fra mai 2018 til ny kommuneplan er det fremlagt forslag om at tomter for 
enebolig skal ha et areal på minst 700 m2, og at tomter for tomannsboliger skal ha areal på 
900 m2. Dette blant annet for å skape gode tomter med muligheter for ønskelig bebyggelse, 
vegetasjon og godt uteoppholdsareal.  
  
Rådmannen mener fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse, ikke er 
«klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». En eventuell tillatelse bør etter 
rådmannens vurdering foreligge som en reguleringsendring basert på en helhetsvurdering 
av området, hvor også andre momenter vurderes, og ikke som en dispensasjonssak.  

  
Rådmannen kan etter dette ikke se at vilkårene for å godkjenne dispensasjonen foreligger, 
og anbefaler Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning å avslå søknad om dispensasjon.» 

 
Klager anfører at fordelene er klart større enn ulempene med henvisning til tiltaket sikrer hensynet 
til fortetting i sentrale områder og behovet for nye boligtomter på grunn av høyt prisnivå i markedet. 
Det anføres at det er avsatt nok plass til uteareal på tomtene og at hensynet til å sikre nok lys og luft 
mellom bebyggelsen på tomtene ivaretas. Det vises til at bebyggelse på eiendommen som søkes 
opprettet har tiknytningsmuligheter for vei, vann og avløp og en god beliggenhet med tanke på 
avstand til skole, sentrum m.v. 
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Fylkesmannen har merket seg klagers anførsler, men er i likhet med kommunen kommet til at 
vilkårene for å gi dispensasjon fra planens begrensning på tillatt utnyttelsesgrad ikke er oppfylt, jf. 
pbl. § 19-2 annet ledd.  
 
For at det skal kunne gis dispensasjon må det kunne påvises relevante, klare og positive fordeler 
som er klart større enn ulempene ved dispensasjonen, se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 
2015/1370. Det fremgår av situasjonsplanen datert 12.4.2018 at omsøkte grunneiendom vil få en 
størrelse på 418,5 m2 og at eiendommen 39/55 vil få en størrelse på 423,4 m2, med omsøkt 
fradeling. Med eksisterende bebyggelse vil eiendommen 39/55 få en overskridelse av tillatt %-BYA på 
8 %. Det er vårt syn at en fradeling ikke nødvendigvis vil medføre at hensynet til å sikre nok lys og 
luft mellom bebyggelse blir vesentlig tilsidesatt, men en dispensasjon vil medføre en betydelig 
innskrenkning i uteoppholdsarealet på eiendommen 39/55. Dette utgjør en ulempe ved å gi 
dispensasjon. En dispensasjon vil også medføre at tomten får et forhold mellom det bebygde og 
ubebygde arealet på tomten som avviker fra planens intensjon. Dette utgjør også en ulempe ved å gi 
dispensasjon. Fordelene som klageren har vist til er hensynet til fortetting og behovet for flere 
boligtomter. Dette er generelle hensyn som ikke kan tillegges tungtveiende vekt i 
dispensasjonsvurderingen, se bl.a. Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2011/1167. Utgangspunktet 
er at dispensasjon skal gis unntaksvis, idet plan- og bygningsloven bygger på et system om at areal 
skal forvaltes med konkrete planer og ikke enkeltvise dispensasjoner. En dispensasjon kan derfor 
ikke begrunnes i slike generelle hensyn eller hensyn som alle og enhver kan gjøre gjeldende. Vi 
slutter oss til kommunens syn at fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 
Vilkåret i pbl. § 19-2 annet ledd annet punktum er ikke oppfylt. Idet vilkårene § 19-2 fastsetter er 
kumulative, finner vi det ikke nødvendig å ta stilling til om hensynene bak planen blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon. 
 
I det påklagede vedtak har kommunen også avslått søknaden om fradeling med henvisning til at 
tomten som søkes opprettet er uegnet for bebyggelse, jf. pbl. § 26-1 annet punktum. Fylkesmannen 
finner det ikke nødvendig å ta stilling til om kommunen kan avslå søknaden med henvisning til dette 
grunnlaget. Vi er kommet til at tiltaket uansett må avslås idet tiltaket er betinget av dispensasjon, og 
vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt. Vi kommenterer da heller ikke anførslene knyttet til 
avslaget som er gitt etter dette hjemmelsgrunnlaget. 
 
Kommunen har ikke vurdert om det kan gis dispensasjon fra kravet til avstand fra nabogrense 
fastsatt i § 7 i nevnte reguleringsplan. Vi finner det heller ikke nødvendig å ta stilling til om vilkårene 
for å gi dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt, da tiltaket som nevnt uansett kan avslås 
med henvisning til at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet til maksimalt tillatt %-BYA ikke er 
oppfylt.  
 

3. Usaklig forskjellsbehandling  
 
I klagen er det anført at avslaget innebærer usaklig forskjellsbehandling. Det opplyses at det i Harald 
Hardrådes gate nr. 18 er en tomt på 450 m2. Det vises til at eiendom i Harald Hardrådes gate nr. 4 
har en bebyggelse som overskrider 25 % BYA. Videre er det vist til tomt i Alf Westerns gate 10, hvor 
det oppføres en tomannsbolig på en tomt som har en størrelse på 450 m2. Det vises videre til 
Harald Hardrådes gate 15 A, gnr. 39/53, hvor det er gitt tillatelse til fradeling. 
  
I den offentlige forvaltning gjelder et prinsipp om at like saker skal behandles likt. Brudd på 
likhetsprinsippet kan føre til ugyldighet, se bl.a. Rt. 1974 s. 149 (Sauda-dommen). For at en anførsel 
om usaklig forskjellsbehandling skal føre frem, er det en forutsetning at det dreier seg om like saker 
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faktisk og rettslig sett. Det forhold at enkelte søkere, kanskje på et sviktende grunnlag har fått en 
gunstigere behandling enn en senere søker, er ikke nok til å konstatere usaklig forskjellsbehandling, 
se Rt. 1983 s. 1290. Det må foreligge brudd på en konsekvent og entydig praksis, se Rt. 2011 s. 111. I 
ombudsmannens sak 2017/1231 er det lagt til grunn at forbudet mot usaklig forskjellsbehandling 
ikke er relevant ved vurderingen av om vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd er oppfylt. Dette fordi at 
forbudet mot usaklig forskjellsbehandling ikke retter seg mot rettsanvendelsen, men er en 
begrensning i forvaltningens frie skjønn. Fra uttalelsen siteres: 
 

«Skal man angripe en avgjørelse som faller inn under rettsbruken, må man anføre at 
lovanvendelsen er feil. En påstand om usaklig forskjellsbehandling vil i den forbindelse ikke 
ha noen plass. Er det tale om et rettsanvendelsesskjønn som domstolene kan prøve fullt ut, 
vil det heller ikke være behov for å påberope saksbehandlingsfeil eller myndighetsmisbruk 
som selvstendig grunnlag for ugyldighet.» 

 
Kommunen har i klagesaksbehandlingen redegjort for at sakene som klageren har vist til ikke er 
rettslig og/eller faktisk sammenlignbare. Fylkesmannen kan ikke se at det er grunnlag for å 
konstatere at et avslag i denne saken innebærer et brudd på kommunens praksis i tilsvarende saker. 
Det er for øvrig ikke relevant i dispensasjonsvurderingen etter pbl. § 19-2 annet ledd om kommunen 
har behandlet en annen tilsvarende sak annerledes, fordi usaklig forskjellsbehandling ikke kan 
anføres som en feil ved kommunens konkrete anvendelse av vilkårene i pbl. § 19-2 annet ledd. 
 
Klagen har etter dette ikke ført frem.  
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 28.6.2018 i sak 18/1036 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
Med hilsen 
 
Hege Rasch-Engh 
seniorrådgiver  

  
 
Anja Lisland 
rådgiver 
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RINGERIKE KOMMUNE 
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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. 

 



- 

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 



- 

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. 

 



- 

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 



- 

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. 
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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  
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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.: 19/3253-4   Arkiv: GNR 18/43  

 
 

Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp 
Gnr/bnr 18/43 - Småbråtaveien 54 
 

Forslag til vedtak: 

Forutsetningene for vurdering av kostnadene forbundet med tilknytning av boligen er 

endret siden vedtaket om tilknytning ble fattet. For Småbråtaveien 54 alene vil 

tilknytning til kommunalt avløp bli uforholdsmessig kostbart. 

 

1. Klagen tas til følge, og krav om tilknytning faller bort. 

 

2. Det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtaveien 54 får bestå inntil Grenda i 

Åsa skal knyttes til kommunalt avløp. Det skal da gjøres en ny kostnadsvurdering 

for å vurdere tilknytning av boligen. 

 

3. En eventuell søknad om et nytt, privat avløpsanlegg vil ikke bli godkjent, med 

mindre det settes vilkår om at eiendommen skal knyttes til kommunal ledning 

samtidig med Grenda i Åsa.  

 

  

Parter 

Are Håvard Vestrum, hjemmelshaver 

Lene Grytdal Vestrum, hjemmelshaver 

Gården Vår – Norge DA, nabo og eier av minirenseanlegg 

 

Sammendrag 

Småbråtaveien 54 ble høsten 2019 pålagt tilknytning til kommunal avløpsledning i 

forbindelse med utbyggingen av den nye kommunale VA-ledningen i Åsa. I 

vurderingen av kostnadene for tilknytning av boligen tok kommunen utgangspunkt i 

samarbeid med eiendommene i nabofeltet Grenda i Åsa om en felles stikkledning. 

Hjemmelshaver klagde og argumenterte med at det vil bli uforholdsmessig kostbart å 

knytte seg til kommunalt avløp. 

 

I ettertid har forurensningsmyndigheten i kommunen gjort en ny vurdering av Grenda 

i Åsa og konkludert med at det er best å utsette pålegg om tilknytning der. Dermed 



- 

er det ikke lenger noen reell mulighet for Småbråtaveien 54 å knytte seg til, og det 

blir etter rådmannens vurdering urimelig å opprettholde vedtak om tilknytning. 

 

Problemstillingen i denne saken blir da hvordan kommunen skal følge opp 

eiendommen videre. Forurensningsmyndigheten vurderer at det eksisterende 

avløpsanlegget på Småbråtanveien 54 ikke er tilfredstillende etter den praksisen 

som har vært så langt i tilsynet med avløp i Åsa. Rådmannens innstilling er å vente 

med å reagere med pålegg om utbedring fram til det foreligger en reell mulighet for 

tilknytning av eiendommen til kommunalt avløp, da dette vil være en mer 

framtidsretta løsning. 

 

Innledning / bakgrunn 

Om tilknytningsplikten  

Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i vei som støter til den, eller 

over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen knyttes til 

avløpsledning (jf. plan- og bygningslovenn (pbl.) § 27-2, 2.ledd). Hensynet bak 

tilknytningsplikten er å ivareta helse og miljø og å sikre at det kommunale VA-nettet 

blir bygd ut og drevet teknisk og driftsøkonomisk rasjonelt. 

 

Dersom tilknytning er forbundet med «uforholdsmessig stor kostnad» eller «særlige 

hensyn» tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning. Kommunestyret 

vedtok høsten 2019 at grensa for «uforholdsmessig stor kostnad» skulle gå ved 3G 

(i underkant av 300000kr). Det vil si at kommunen kan kreve tilknytning dersom det 

ikke vil koste eier mer enn 3G (ikke inkludert tilknytningsgebyrer). Dersom 

kostnaden er høyere, vil alternativet være å ha et privat avløpanlegg som renser 

lokalt. 

 

Tilsynsarbeidet i Åsa og alternativet til tilknytning: 

I løpet av 2018 og 2019 har forurensningsmyndigheten i kommunen ført tilsyn med 

en rekke eiendommer i forbindelse med utbyggingen av den planlagte 

overføringsledningen for avløp fra KUR-anleggene i Åsa til Monserud renseanlegg. 

Det er gjort vurderinger av hvilke eiendommer som er pliktet til å knytte seg til den 

nye kommunale ledningen. 

 

På eiendommene som ikke har tilknytningsplikt, har forurensningsmyndigheten 

vurdert om den eksisterende avløpssituasjonen på eienommen er tilfredsstillende. I 

opprydningsprosjektet i Åsa har kommunens praksis vært å gi pålegg om nytt 

avløpsanlegg til alle med anlegg som ble etablert før 1986. Dette etter anbefaling fra 

fagorganisasjonen Norsk Vann, på grunn av nye krav til grunnundersøkelser og 

utforming. Kostnadene forbundet med å få på plass et nytt avløpsanlegg etter 

dagens regelverk kan fort komme opp i 2G eller høyere, avhengig av 

grunnforholdene på eiendommen. 

 

Vurdering av tilknytningsplikten for Småbråtaveien 54 og Grenda i Åsa 

Kommunen har ikke registrert noen utslippstillatelse på Småbråtaveien 54. I en 

byggesak fra 2004 kommer det fram at det eksisterende avløpsanlegget består av 

septiktank med spredegrøfter. Bilder av septiktanken tyder på at anlegget er fra før 

1986, og ville mest sannsynlig ha fått pålegg om nytt avløpsanlegg dersom 

kommunen ikke hadde vurdert tilknytning til kommunalt avløp. 
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Tilknytningsplikten for Småbråtaveien 54 ble vurdert før kommunestyrets vedtak om 

at kommunen skulle praktisere en kostnadsgrense på 3G i tilknytningssaker. Før 

vedtaket praktiserte kommunen en uoffisiell grense på 2G, og det var denne 

kostnadsgrensa som ble kommunisert ut til de eiendommene som fikk brev om 

tilknytning. 

 

Boligen på Småbråtaveien 54 ligger omtrent 130 m i luftlinje fra et minirenseanlegg 

på gnr/bnr 18/86 (vedlegg 2). Minirenseanlegget er dimensjonert for å kunne 

håndtere avløpet fra alle de 13 eiendommene i det nylig etablerte boligfeltet Grenda 

i Åsa (regulert i plan 422), og de skulle få pålegg om tilknytning til kommunalt avløp. 

I samarbeid med VAR forvaltning, vurderte forurensningsmyndigheten at kostnadene 

for tilknytning av Småbråtaveien 54 ville komme under kostnadsgrensa på 2G, gitt at 

de samarbeidet med Grenda i Åsa. 

 

I august 2019 ble varsel om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning sendt 

til hjemmelshaverne av Småbråtaveien 54 (vedlegg 3). De kom ikke med 

tilbakemelding på forhåndsvarselet, og kommunen sendte deretter brev med vedtak 

om pålegg om tilknytning i slutten av november (vedlegg 4). I vedtaket ga kommunen 

frist til 1.6.2021 for å knytte avløpet fra boligen til kommunalt nett, samme frist som i 

pålegget til Grenda i Åsa. 

 

Beskrivelse av saken 

Hjemmelshaver Are H. Vestrum sendte kommunen en e-post i slutten av desember 

med klage på pålegget om tilknytning. Han ber om fritak fra pålegget da han mener 

det vil bli uforholdsmessig kostbart å koble seg til anlegget. Han skriver at løsningen 

de har i dag fungerer problemfritt og at tankene blir tømt regelmessig. 

 

Etter at klagen ble sendt inn har kommunen oppdaget feil i behandlingen av 

tilknytningsplikt for naboene på Grenda i Åsa, da ikke alle berørte parter har blitt 

involvert på riktig måte. Det eksisterende minirenseanlegget har dessuten vært i drift 

i kun fire år og har mye større kapasitet enn det som er den reelle belastningen på 

anlegget. Kommunen har derfor bestemt seg for å utsette prosessen med tilknytning 

av avløpet fra Grenda i Åsa i noen år. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er uregulert, og ligger i LNFR-område. 

 

Juridiske forhold  

Pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning er hjemlet i pbl. § 27-2. Vilkårene 

for tilknytningsplikt er ikke konkretiserte i pbl., så Kommunal- og og 

Regionaldepartementet ga i 2012 en offisiell uttalelse som det ofte refereres til for 

riktig tolkning av begrepene «nærliggende avstand», «uforholdsmessig store 

kostnader» eller «særlige hensyn». 

 

Parter eller andre med rettslig klageinteresse kan klage på enkeltvedtak, jf. 

forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra det tidspunkt partene mottok 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble sendt med brevpost 28.11. og det 

er usikkert akkurat hvilken dag brevet var i postkassen på Småbråtaveien 54. Klagen 

kom på e-post 26.12, akkurat fire uker etter datoen på vedtaket. Råmannen velger 



- 

likevel å behandle klagen på grunn av usikkerhet rundt når brevet var fremme på 

riktig adresse. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak om pålegg om tilknytning til kommunal avløpsledning, datert 28.11.2019. 

 

Økonomiske forhold 

Så lenge Småbråtaveien 54 har et eget avløpsanlegg og ikke er knyttet til 

kommunalt avløpsnett, vil ikke kommunen få noen inntekter i avløpsgebyrer. Dersom 

HMA vedtar alternativ 2, kan det ta noe lenger tid før eiendommen eventuelt blir 

knyttet til. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen har vurdert at saken er av lokal karakter og ser ikke behovet for å 

involvere andre myndigheter. 

 

Alternative løsninger 

Så lenge ikke hjemmelshaverne på Grenda i Åsa også får pålegg om tilknytning, vil 

ikke Småbråtaveien 54 ha noen mulighet for å knytte seg til kommunal 

avløpsledning på en kostnad lavere enn 3G. Rådmannen anser det derfor ikke som 

et reelt alternativ å opprettholde vedtaket om tilknytning innen 1.6.2021. 

 

Alternativ 1: 

- Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2: 

- Klagen tas til følge og krav om tilknytning faller bort. 

- Tilstandsvurdering av eksisterende avløpsanlegg og oppfølging med et eventuelt 

pålegg om nytt avløpsanlegg delegeres til administrasjonen. 

 

Begrunnelse for alternativ 2: 

HMA kan legge vekt på likebehandling med tanke på de andre eiendommene i Åsa 

som har måttet skifte ut sine gamle avløpsanlegg. Dersom tilknytningsplikten ikke 

gjelder pga. uforholdsmessig store kostnader, skal avløpssituasjonen på 

eiendommen likevel være tilfredsstillende, i tråd med kommunens strategi for 

opprydning i forurensning fra spredt avløp. Steinsfjorden nedbørfelt er førsteprioritet 

i strategien. 

 

Konsekvenser av alternativ 2: 

Det ligger an til at det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtanveien 54 ikke vil bli 

ansett som tilfredstillende etter den praksisen som forurensningsmyndigheten har 

hatt så langt i tilsynet med avløp i Åsa. Når boligene i Grenda i Åsa om noen år blir 

pålagt tilknytning til kommunalt avløp, vil derfor eier mest sannsynlig ha måttet 

investere store summer for å etterkomme et pålegg om nytt avløpsanlegg. Det vil da 

være urimelig å pålegge tilknytning i samarbeid med Grenda, og kommunen vil 

måtte ta stilling til tilknytningsplikt på eiendommen igjen etter noen år. 

 

Prinsipielle avklaringer 
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Rådmannen vurderer at utfallet av saken vil kunne skape presedens for hvordan 

kommunen skal følge opp opprydning i avløpet på andre eiendommer hvor det kan 

være mulighet for tilknytning i nær framtid. Derimot er ikke Rådmannen kjent med 

noen andre eksempler på eiendommer som er avhengige av å samarbeide med 

noen med helt nye avløpsanlegg, for å ha tilknytningsplikt. 

 

Rådmannens vurdering 

Så lenge ikke hjemmelshaverne på Grenda i Åsa også får pålegg om tilknytning, vil 

ikke Småbråtaveien 54 ha noen mulighet for å knytte seg til kommunal 

avløpsledning på en kostnad lavere enn 3G. Rådmannen anser det derfor ikke som 

et reelt alternativ å opprettholde vedtaket om tilknytning innen 1.6.2021. 

 

Dermed blir kjernen i denne saken spørsmålet om hvordan administrasjonen skal 

følge opp avløpssituasjonen på eiendommen. Det har vært flere tilfeller av boliger i 

Åsa som ligger for langt unna den kommunale avløpsledningen til å få pålegg om 

tilknytning etter pbl. § 27-2. De som har tilsvarende gamle avløpsanlegg har fått 

pålegg om å ordne nye anlegg etter dagens regelverk innen to år/sesonger. 

Rådmannen vurderer at saken på Småbråtaveien 54 stiller seg annerledes, siden 

det om kort tid vil åpne seg bedre muligheter for tilknytning til kommunal ledning. 

 

Selv om et nytt avløpsanlegg vil redusere forurensningen fra avløpet på 

eiendommen, vil en tilknytning til kommunalt avløp fjerne forurensningen helt. I det 

lange løp vurderer Rådmannen derfor at det er mest hensiktsmessig å vente med å 

pålegge utbedring av avløpet på Småbråtaveien 54 fram til det er en reell mulighet 

for tilknytning. Og selv om det eksisterende avløpsanlegget er modent for utskiftning, 

utgjør nok ikke utslippet et akutt forurensningsproblem. 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 1:50000 

2. Situasjonskart 1:2200, inntegnet avstander til minirenseanlegg på Grenda i Åsa 

og kommunal ledning 

3. Varsel om pålegg om tilknytning, datert 8.8.2019 

4. Vedtak om pålegg om tilknytning, datert 28.11.2019 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 15.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 
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avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Karoline Hildre Spilling 
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Hovedkomiteen for miljø og areal 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 15/5484-8   Arkiv: Q35  

 

 

Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og kryssløsning  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for områdeplan for Kunnskapsparken legges ut til offentlig 

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som er innenfor planavgrensningen. 

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst-Norge 

(USN) campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre 

kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret 

adkomst til campus. Nytt kryss har gitt muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken 

til Bredalsveien. 

 

Gang og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet. Ved å stramme opp 

veisystemene rundt kryss har det gitt rom for et forbedret gang- og sykkelveinettet. 

Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte campus bedre til 

omgivelsene rundt. 

 

Områdeplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse for de fleste eksisterende byggeområder 

innenfor planen.  

 

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by-campus med gode forbindelser og alt 

innen gangavstand.  
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Av det samlede arealet foreslås ca. 54 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til 

samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder 

og naturområder i vassdrag. Total størrelse på planområdet er ca. 147 daa.   

 

Områderegulering for “Kunnskapspark Ringerike” er vurdert til å ha “vesentlig virkning for 

miljø og samfunn” og utløser derfor kravet om planprogram og Konsekvensutredning (KU). Jf 

pbl §§ 4-1 og 4-2. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, 

regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative 

konsekvenser for miljø eller samfunn. Planprosessen startet opp i 2012, og ble lagt ut til 

offentlig ettersyn 2015 og 2016. Planprosessen har etter dette stanset, blant annet på grunn av 

planprosessen i forbindelse med områdeplan for Hønefoss. I forbindelse vedtak om 

områdeplanen for Hønefoss ble det gitt nye føringer for områdeplan for kunnskapsparken. 

Planforslaget som nå foreligger er justert på en del punkter men bygger likevel i hovedsak på 

tidligere utredninger og vurderinger. Ut fra tidsaspektet og at det er foreslått en del endringer 

må planforslaget legges ut på nytt offentlig ettersyn. 

 

De største endringene fra tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse. Årsaken 

er at gangbro over Storelva er fjernet og at avgrensing i vest følger Osloveien. Videre er det i 

vesentlig større grad tatt utgangspunkt i dagens kryss, for å redusere kompleksitet og 

kostnader. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til områdeplanen, og mener at løsningen som er foreslått oppnår 

målene som er lagt til grunn for planprosessen. Det er viktig at planen er tilstrekkelig fleksibel 

slik at det er rom for enda bedre g/s-tilpasninger ved påfølgende detaljprosjektering. 

 

Rådmannen anbefaler at planen legges til offentlig ettersyn. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Områdereguleringen er i stor grad tilpasset situasjonen på universitet i dag, samt at den gjør 

det mulig med ytterlig utvikling for nærliggende eiendommer. I tillegg til selve universitetet 

omfatter planområdet del av Osloveien med nytt veikryss i vest og eiendommene som ligger 

mellom Osloveien og universitetet. Særlig har ønsket om forbedret adkomst til USN vært 

viktig, ettersom Bredalsveien har en svært lav kvalitet. For eksisterende bebygde eiendommer i 

planområdet har det også vært ønskelig å gi rom for noe utvikling. Løsninger knyttet til myke 

trafikanter er en viktig del av planen.  

  

En sentral problemstilling i planarbeidet har vært å finne en kostnadseffektiv løsning for å bedre 

avkjørselen til USN, mulighet til å prioritere kollektivtrafikk, forbedre gang- og sykkelveinettet 

og økt trafikksikkerhet. Det har også vært en føring for planarbeidet at eksisterende kulvert 

skal opprettholdes. Eventuelle endringer som berører kulverten vil kunne få store økonomiske 

konsekvenser og det er derfor gitt som en føring for at denne skal ligge slik den er i dag. 

Ulempene ved en slik løsning er at det gir utfordringer for fremtidig g/s-veier og at de ikke vil 

tilfredsstille kravet til universell utforming. Fordelene er at en kan krysse Osloveien uten å 

måtte forholde seg til de kjørende, noe som er sært positivt både for trafikkavviklingen og 

myke trafikanter. 

 

Løsningen har vært å ta utgangspunkt i eksisterende kryss og eksisterende bredder. Plankartet 

regulerer ikke veibanene i detalj, men det er utarbeidet en overordnet prosjektering for 
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utforming. Ved en annen prioritering av dagens arealer i krysset, kan en få til bedre 

trafikkavvikling innenfor samme areal. For å få dette til må fortau på østsiden av Osloveien 

sideforskyves (den delen som ligger nord for krysset). Fortauet kobler seg til dagens kulvert 

med trapper og gangveg. Fra ny Bredalsvei er det lagt til rette for kombinert gang- og 

sykkelbane. Dette medfører at Arnegårdsbakken må sideforskyves noe. For å redusere mulig 

konfliktområder er det valgt å videreføre Arnegårdsbakken til ny Bredalsvei, noe som medfører 

at utkjøring til Osloveien blir flyttet. I dette området er Osloveien utvidet slik at det blir et eget 

felt mot USN. Dette filterfeltet medfører også at det vil bli mulig å prioritere kollektivtrafikk 

ved lysregulering. Tilsvarende løsning er tegnet inn retning sørover. 

 

 
Figur 1 Grunnlag for områdeplan. Overordnet prosjektering. 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Planforslaget er i stor grad samsvar med overordnede planer. 

 

Juridiske forhold  

Eldre reguleringsplaner 

I tillegg til gjeldende reguleringsplan for USN er det i dette området flere mindre 

reguleringsplaner fra ulike tidsperioder. Noen av disse reguleringsplanene er eldre, ikke 

gjennomførbare planer. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan og de deler av 

andre vedtatte reguleringsplaner som omfattes av planen ved godkjenning av 

områderegulering.  
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Eiendomsinngrep/ konsekvenser for grunneiere.  

Planforslaget får konsekvenser for en rekke grunneiere ettersom det er planlagt nye 

veiløsninger. Flytting av Bredalsveien medfører at tre boligeiendommer bør innløses. Utfyllende 

beskrivelse av konsekvenser gis i planbeskrivelsen. Andre konsekvenser er at det er planlagt ny 

adkomst SKV1, med tilhørende fortau SF3 på privat eiendom. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og 

Formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Oppstart av områderegulering ble varslet i brev til 

berørte parter og naboer den 12.7.2011. Den 24.1.2012 varslet Ringerike kommune 

”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike” oppstart og offentlig ettersyn av 

forslag til planprogram. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble 

annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet (sak 

264/12) den 4.12.2012 

 

HMA vedtok i sak 116/14 (10.11.14) å legge planen ut til offentlig ettersyn 

(1.gangsbehandling). Forslag til områderegulering ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i 

perioden 29.11.2014 - 20.1.2015. I denne planen var det foreslått et x-kryss noe lenger nord 

for dagens kryss.  

 

Den 25.6.2015 vedtok kommunestyret (sak 88/15) «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av 

kryssløsning og finansiering», å velge rundkjøring fremfor X-kryss. 

Vedtak i kommunestyret sak 88/15: 

 

 Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom 

Osloveien og ny vei som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud 

Vestfold. 

 Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen 

Buskerud Vestfold i finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De 

nødvendige bevilgninger tas inn i økonomiplanen i perioden 2016-2018. 

 

Administrasjonen arbeidet videre med å justere planforslag med tilrettelegging av rundkjøring 

frem til 2016.  I Behandling i Formannskapet 15.03.2016, vedtar kommunen å legge 

planforslag for områdereguleringsplan nr. 366 “Kunnskapspark Ringerike” (med 

konsekvensutredning) ut på høring og offentlig ettersyn på nytt. Det kom inn merknader og 

innsigelse til forslget. Dette er oppsummert og kommentert i eget vedlegg. Planen er vesentlig 

endret og legges derfor på ny høring. Det forventes nye innspill basert på det nye planforslaget.  

Arbeidet ble deretter satt på vent. I forbindelse med utarbeidelse av transportutredning 

utarbeidet i samarbeid med fylkeskommunen, og områdeplan for Hønefoss (byplanen) ble 

vedtatt 05.09.19 ble det lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei skulle utformes som et 

x-kryss. I trafikkutrednig som er et av grunnlagsdokumentene til områdeplan for Hønefoss 

(byplanen) vurderes det som uheldig å bygge om krysset til rundkjøring som vil umuliggjøre 

prioritering av kollektivtrafikk og tilfartskontroll. Dette er nye opplysninger som er kommet 

frem i denne prosessen som vurderer en helhetlig fremtidsplanlegging. Ved åpning av ny E16 

vil det ikke være en risiko for tilbakeblokkering til E16. Bredalsvei kan innlemmes i et 

signalregulert firearmet kryss, også med kollektivprioritering og tilgangskontroll nordover.  

 

Planforslaget legger nå til rette for X-kryss der en i størst mulig grad har forsøkt å benytte 

eksisterende kryss for å holde kostnadene nede. Adkomst til Arnegårdsbakken er flyttet til ny 
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Bredalsvei. Det er videre avsatt større arealer til gående og syklende og ny krysning for denne 

gruppen vil være i plan over Bredalsveien. Eksisterende kulvert opprettholdes, samt at 

forbindelseslinjene for gående og syklende er forbedret. 

 

Økonomiske forhold 

I sak til formannskapet 12.06.15 (88/15) vises det til at foreløpige kalkyler for lysregulert kryss 

på rundt 45 mill. I tillegg kommer nødvendig grunnerverv og eventuell omlegging av 

Arnegårdsbakken,  g/s-veier, flytting/oppgradering av annen infrastruktur (EL, VA, fjernvarme 

mm). I 2015 ble det vurder at en realistisk kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 

mill. Ut fra tidsaspektet og endringer av forslaget er det stor usikkerhet knyttet til kostnader. 

Det foreløpig ikke foretatt en ny kostnadsberegning av forslaget slik det foreligger. Det 

planlegges for at det blir gjennomført en ny kostnadsberegning før endelig vedtak. 

 

I samme sak (88/15) ble det vedtatt en kostnadsfordeling mellom Ringerike kommune, 

Buskerud fylkeskommune og USN (tidligere Høgskolen Buskerud Vestfold) at parten skulle 

finansiere ny adkomst.  

 

Det vises til sak i FS 22.01.20 angående kjøp av eiendom i Bredalsveien. 
 

Alternative løsninger 

Det er ikke vurdert flere alternative løsninger for utforming av krysset Osloveien x ny 

Bredalsvei. I forhold til hvordan g/s-veinett skal løses er det sett på flere løsninger og 

tilpasninger.  Ved å opprettholde dagens kulvert gir det noen utfordringer i forhold til 

stigningsforhold. Det er flere måter å løse denne problemstillingen på, men ingen av dem er 

100% tilfredsstillende. Planforslaget som foreligger vurderes som tilfredsstillende til å legges ut 

på høring, men det vil bli foretatt tilpasninger før endelig vedtak. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

I forbindelse med arbeidsmøter mellom Statsbygg, Ringerike kommune og USN er det vært et 

mål å komme frem til en omforent løsning. I prosessen har partene oppnådd dette på de fleste 

punktene, men noen er ikke avklart. Dette gjelder plankrav vedrørende BKB4, adkomst til 

BKB1 og BKB4 og formål for SKV1. 

 

Plankrav 

En problemstilling i prosessen har vært hvorvidt det skal stilles plankrav til BKB1 og BKB4. I 

utgangspunktet hadde det vært hensiktsmessig om de aktuelle arealene ble planlagt i en 

sammenheng for å legge til rette for en helhetlig utnyttelse. I området er det mange grunneiere 

med forskjellige interesser og det har ikke vært mulig å få på plass en omforent løsning før 

politisk behandling. Det er stilt plankrav til BKB1, men ikke BKB4. Begrunnelsen for en slik 

løsning er at det har ligget et utviklingsprosjekt på eiendommen og lengre tid og at 

eiendommen kan utvikles separat uten å gi for store negative konsekvenser for tilgrensende 

arealer. Statsbygg ønsker at det settes krav til detaljplan som belyser konsekvenser og 

fastsetter nærmere hva som tillates på eiendommen. 

 

Adkomst til BKB1 og BKB4 

Det er videre satt rekkefølgebestemmelser knyttet til sanering av avkjørsler ut på Osloveien og 

etablering av fortau og vei SKV1 før området kan tas i bruk. Statsbygg/USN ønsker ikke å 

legge adkomst til næringsarealer som ikke er tilknyttet campus tett på campusområdet 
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ettersom dette kan gi uheldige konsekvenser. Begrunnelsen er at utvikling av disse 

eiendommen kan medføre vesentlig mer trafikk inn på deler av campus dersom adkomst skal 

være via SKV1. Det er ikke vurdert trafikkmengder, og konsekvenser er ikke tilstrekkelig 

belyst. Statsbygg mener primært at næringsarealer mot Osloveien bør har adkomst fra denne. 

Dersom det ikke skal være krav om detaljplan for BKB4 vil den beste løsningen være at 

eiendommen får adkomst fra Osloveien, og ikke tett på campus.  

 

SKV1 

Det foreslås videre at en større andel av veien (SKV1) omgjøres til gang- og sykkelvei. SKV1 

har ligget inne i områdeplanen fra starten av og er ikke noe nytt element. Planmyndighetene 

ønsker derfor å opprettholde adkomsten. Dette gir muligheter å sanere adkomster ut til 

Osloveien, noe som vurderes som et viktig tiltak. Den nordre delen av SKV1er likevel omgjort 

til gang- og sykkelvei for å hindre gjennomkjøring og underbygge at myke trafikanter er høyt 

prioritert.  

 

Gjennomføring av offentlig ettersyn kan avdekke flere forhold som tilsier justeringer av planen.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Området rundt USN har potensiale for utvikling og det er ønskelig at dette skjer i en helhet, 

der USN, studentboliger og uteområdene sees i sammenheng med trafikksikre 

kommunikasjonsårer og god prioritering av kollektiv og myke trafikanter.  

 

Planforslaget legger til rette for god tilgjengelighet og åpner for at flere kan bruke områdene. 

Rådmannen anser at dette er et grep som kan knytte USN tettere til lokalsamfunnet og bidra 

positivt til utviklingen av byen. USN vil også kunne bli et tyngdepunkt for kulturelle aktiviteter 

som bidrar til å gjøre området både mer attraktivt og sentrumsnært. 

 

Planprosessen har pågått over et langt tidsrom med ulike føringer for hvordan krysset skal 

utformes. Det skjedd en utvikling av området og i regionen generelt som har medført endrede 

forutsetninger til planarbeidet siden ble igangsatt. Dette har vært uheldig, men har også åpnet 

for noen gode tilpasninger. Ettersom planen har pågått over så langt tidsrom vurderes det som 

viktig å ferdigstille planprosessen innen rimelig tid. 

 

Planforslaget skiller seg ikke vesentlig ut fra hva som har vært presentert i en tidligere fase, 

men det noen viktige forskjeller: 

 

• Planområdet er redusert i størrelse og bro over Storelva er fjernet fra planen. 

• Det har vært satt som forutsetning å benytte eksisterende kryss og opprettholde dagens 

kulvert.  

• Store deler av USN er allerede utviklet, men planen muliggjør høyere utnyttelse av 

dagens bebyggelse i planen. 

 

Forslaget får store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom berørt. Dette gjelder 

spesielt eiendommene gbnr. 38/38, 38/18 og 38/83. I forrige plan som var til offentlig ettersyn 

var det vist at disse eiendommen skulle saneres. I revidert planforslag er det foreløpig usikkert 

om det er behov for å sanere alle eiendommene. Det er likevel valgt å vise sanering av 

eiendommene i tråd med tidligere plan. 
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Også andre grunneiere blir berørt blant annet gjennom endring av atkomstforhold og tap av 

arealer, da særlig gbnr. 38/26. Rådmannen har igangsatt arbeidet om innløsning av de mest 

berørte eiendommene. 

 

 

Samlet vurdering og konklusjon  

Gjeldende planforslag er i tråd med overordnede føringer og rådmannen anbefaler at planen 

legges til offentlig ettersyn. 

 

 

Vedlegg 

1. Plankart.   

2. Reguleringsbestemmelser.    

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning  

4. C og F tegninger 

5. ROS-analyse 

Andre aktuelle vedlegg: 

1. Støyutredning datert 13.06.2014  

2. Transportutredning grunnlag for byplan og influensområdet nov 2018 

(https://www.ringerike.kommune.no/contentassets/391c6d44c24842d29364b15a5e

1d07ec/transportutredning-for-honefoss.pdf ) 

1. Fagrapport naturmiljø datert juni 2014 

2. Geoteknisk vurdering 

3. Luftkvalitet datert 20.06.2014 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 10.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass.rådmann Terje Dahlen 

 

leder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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1 SAMM EN DRAG

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst - Norge (USN) campus
Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre kryssløsning i kryssområdet
Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Nytt kryss har også gitt
muligheten til å flytte adkomsten for Arn egårdsbakken til ny Bredalsvei.

Gang - og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet . Ved å stramme opp veisystemene
rundt kryss er større arealer avsatt til gang - og sykkelveiformål og forholdene for myke trafikanter gitt et løft.
G angforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte campus bedre til omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for høyere utnyttelse for de fleste eksisterende byggeområder innenfor planen, for
eksempel til næringer knyttet til universitetet , men også andre formål.

Av det samlede arealet foreslås ca. 5 4 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur . Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder og naturområder i vassdrag. Total
størrelse på pl anområdet er ca. 147 daa

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med utgangspunkt i
planprogram fastsatt av Ringerike kommune. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for
samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative
konsekvenser for miljø eller samfunn.

Revisjon av planforslaget bygger i stor grad på tidligere utredninger og vurderinger. De største endringene fra
tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse noe som medfører at gangbro over Storelva er
fjernet fra planen. Videre er det i vesentlig større grad tatt utgangspunkt i dagens kryss , for å redusere
kompleksitet og kostnader.

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .
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2 BAKGRU N N

2.1 Hensikt med planen
I 2012 startet et prosjekt kalt kunnskapspark Ringerike. Prosjektet startet som et samarbeid mellom
Universitetet i Sørørst – Norge, campus Ringerike (heretter USN) og Ringerike utvikling. Hensikten med
prosjektet var å videreutvikle studiestedet i retning av en kunnskapspark. Denne områdeplanen er et
delresultat av prosjektet.

Ved oppstart av arbeidet med områdeplanen ble det fastsatt følgende målsettinger for planarbeidet :

Avklare USN campus Ringerike sitt behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg.
Avklare studentenes arealbehov for:

o Boliger og lokalisering av disse
o Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.

Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt.

Drøfte og avklare behov for:

Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger.
Kjøre vei er og adkomst.
Avklare arealbehov for næringsarealer.
Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg.
Potensiale og muligh eter for arealdisposisjoner på c ampus.

Planarbeidet har pågått i lang tid og flere tiltak listet opp over og som opprinnelig var tenkt håndtert i denne
planen er allerede realisert.

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. Planen
skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuel le utvidelser av universitetets bygg, samt for bygging
av studentboliger med tilhørende funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas /
Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres gjennom campus og
bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder innenfor planen, for
eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål.

For flere tiltak er ikke omfang endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for
videre utbygging og utvikling av området. For flere delområder må det utarbeides detaljregulering før det
tillates tiltak.

2.2 Organisering
Områderegulering utarbeides , i henhold til plan - og bygningsloven , av kommunen. Ringerike kommune er
forslagsstiller og eier av områdereguleringsplanen.

Kommunen kan likevel overlate ti l andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl §
12 - 2). Frem til 2016 har Statsbygg vært prosjektleder og utarbeidet forslag til reguleringsplan for området på
vegne av Ringerike kommune. I forbindelse med denne siste revideri ngen har Ringerike kommune hatt ansvar
for fremdriften.

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold), opprettet i tidlig fase et samarbeid med Ringerike Utvikling
og opprettet et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklin gsgruppa”.
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike og har fungert
som referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike. Gruppen har bestått av
representanter for USN , Studentparlamentet, Stud entsamskipnaden, Ringerike Utvikling, Statsbygg og
Ringerike kommune. Gruppen har ikke vært aktiv i forbindelse med siste endring, men det har vært
gjennomført flere arbeidsmøter der de fleste partene har vært representert.

Frem til 2015/2016 var tegn_3 har plankonsulent, med Reinertsen, Ecofact og Bjørn Leifsen som
underkonsulenter . I forbindelse med justering av områdeplanen har COWI overtatt arbeidet med sluttføring av
planmaterialet og tidligere konsulenter ikke lengre vært en del av prosessen. Planen bygger likevel i stor grad
på tidligere vurderinger . Den største endringen er knyttet til hvordan krysset Osloveien / Dronning Åstas gt . /
ny Bredalsvei og gang - og sykkelveinett.
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2.3 Planprosessen
Historikk
Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak
11/12 17.jan.2012). O ppstart av områderegulering ble varslet i brev til berørte parter og naboer den 12.7.2011.
Den 24.1.2012 varslet Ringerike kommune ”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike ” oppstart
og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble
annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den
4. 12 .2012

HMA vedtok i sak 116/14 (10.1 1.14) å legge planen ut til offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) . Forslag til
områderegulering ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 29.11.2014 - 20.1.2015. I denne planen var det
foreslått et x - kryss noe lenger nord for dagens k ryss.

Den 25.6.2015 vedtok kommunestyret (sak 88/15) «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av kryssløsning og
finansiering», å velge rundkjøring fremfor X - kryss.

Vedtak i kommunestyret sak 88/15:

Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velg es i kryss mellom Osloveien og ny vei
som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud Vestfold.
Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i
finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De nødv endige bevilgninger tas inn i
økonomiplanen i perioden 2016 - 2018.

Administrasjonen arbeidet videre med å justere planforslag med tilrettelegging av rundkjøring frem til 2016 og
arbeidet ble deretter satt på vent. I forbindelse med at områdeplan for Hønefos s (byplanen) ble vedtatt
05.09.19 ble tidligere føringer for krysset justert og det ble lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei
skulle utformes som et x - kryss . I trafikkutrednig som er et av grunnlagsdokumentene til områdeplan for
Hønefoss (byplan en) vurderes det som uheldig å bygge om krysset til rundkjøring for å unngå et problem som
oppstår periodevis og på lengre sikt vil forsvinne . En rundkjøring vil umuliggjør e prioritering av kollektivtrafikk
og tilfartskontroll. Ved åpning av ny E16 vil det ikke være en risiko for tilbakeblokkering til E16. Bredalsvei kan
innlemmes i et signalregulert firearmet kryss, også med kollektivprioritering og tilgangskontroll nordover.

Planforslaget legger nå til rette for X - kryss der en i størst mulig grad har for søkt å benytte eksisterende kryss
for å holde kostnadene nede. Adkomst til Arnegårdsbakken er flyttet til ny Bredalsvei. Det er videre avsatt
større arealer til gående og syklende og ny krysning for denne gruppen vil være i plan over Bredalsvei en .
Eksister ende kulvert opprettholdes, samt at forbindelseslinjene for gående og syklende er forbe d r e t.

Andre endringer i planområdet
Undervegs i planprosessen er det gitt byggetillatelse til nye studentboliger på campus. Det er etablert
studentboliger for 154 studen ter fordelt på 146 enkelthybler og 4 små parleiligheter i område BKB5. Boligene
er bygge t som passivhus med hovedkonstruksjon i massivtre. Prosjektet består av to boligblokker på
henholdsvis fire og fem etasjer over en sokkeletasje med næringsareal rettet mot universitetet , boder,
parkeringskjeller og vaskeri for studentene.

Bygging av studentboliger på UNS sitt område er godkjent og påbegynt uten å avvente endelig godkjenning av
områdereguleringen. Byggesaken er behandlet med utgangspunkt i tidligere reguleringsplan for USN sitt
område men er også sett i forhold til ønsket utvikling som vist i planforslaget.

2.3.1 Pla nprogram
Formannskapet behandlet og fastsatte planprogram for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike i møte
4.12.2012 sak 265/12. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6 ble Planprogram for 0605_366
Områderegulering for "Kunnskapspark Rin gerike", datert 16.11.2012 fastsatt.

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning.
Planprogrammet har gitt premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes
o g/eller be skrives nærmere.

2.3.2 Samråd og medvirkning
I tillegg til den formelle varslingen og kunngjøringen har samråd og medvirkning blitt gjennomført gjennom
møter med ulike grupper og åpne arrangementer i prosjekters tidligere fase. Det er opprettet en
referansegrupp e der de de viktigste partene er representert.

Det har også blitt arrangert informasjonsmøter og åpne ko n tordager, med særmøter med Statens vegvesen,
USN og Buskerud fylkeskommune . Det har også blitt gjennomført flere arbeidsmøter med Statsbygg, USN og
St udentskipnaden .
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2.3.3 Krav om konsekvensutredning
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven § 4 - 2 er foreslått områdeplan for
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med at det p lanlegges
for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², og at det dreier seg om utvikling av
by - og tettstedsområder.

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.

Fastsatt planprogram datert 16.11.2012 angir nærmere hv ilke temaer som skal utredes. Det gjelder:

Befolkningsutvikling og offentlige tjenester
USN (tidligere Høgskolen i Buskerud ) og lokalsamfunne t
Vei og trafikk
Vann og avløp
Fjernvarme
Friluftsliv
Universell utforming
Radon
Nærhet til kraftlinje
Dyre - og planteliv
Geologi/grunnforhold
Vann og vassdrag/flomfare
Klima, luft og støy
Landskap
Kultu rminner og kulturmiljøer
Risiko og sårbarhet
Konsekvenser for barn og unges interesser
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3 BESKRI VELSE AV PLAN OM RÅDET, EKSISTEREN DE FORH OL D

3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet er på ca. 147 daa og er lokalisert i søndre del av Hønefoss, ca. 1,5 km sør for selve sentrum, og
litt nord for Ringerike sykehus. Planområdet grenser til og omfatter deler av Storelva i nord, Kragstadmarka i
øst, Osloveien i vest og Arnegårdslia i syd.

Osloveien er hoved vei inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund
bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av
hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd.

Sentralt i planområdet ligger USN , campus Ringerike , ca . 200 m øst for Osloveien og med adkomst fra
Osloveien via Bredalsveien.

Figur 1 : Ortofoto med plangrense (bildet er tatt før siste ombygging av USN)

3.2 A real bruk

3.2.1 Innenfor området
Store deler av området består av vann (Storelva) og grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.

Om lag 1/3 av planområdet er bebygd. Av dette utgjør UNS sitt område ca . halvparten mens de øvrige
bebygde områdene består av frittliggende småhus på 1 - 2 etasjer. De fleste småhusene brukes til boliger, men
det er også innslag av næringsvirksomhet langs Osloveien.

I vest domineres arealbruken av veier og andre samferdselsformål.

3.2.2 Universitetet i Sørøst - Norge
U niversitetet i Sørøst - Norge er det fjerde største universitetet i Norge, og har totalt over 18.000 studenter og
rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og
kunnskapsformidling med høy internasjonal kvali tet og har hatt universitetsstatus siden mai 2018. USN er en
flercampusinstitusjon, med studiesteder i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark

Campus Ringerike
USN, campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, I T og jus. Her kan student ene utdanne
seg til siviløkonom, markedsfører eller I T - spesialist. Campus Ringerike tilbyr også jusstudier. På campus er
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det ca . 1300 studenter og ca . 100 ansatte. Bygningsmassen til universitetsformål er på i underkant av 12 000
m2 BTA og består blant ann et av nye og moderne undervisningsarealer, møterom, kantine og bibliotek.

Ombygging og nybygg
I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringerike ferdig, og i 2019 var ombygging av USN
campus Ringerike ferdigstilt.

Den nye bebyggelsen og tilhørende utearealer er plassert slik at den ombygde universitetsbygningen utgjør
sentrumet av campus og kjernefunksjonen i området. Ved hovedinngangen, foran den ombygde
universitetsbygningen ligger det nyetablerte torget. Herfra åpner landskapet seg mot elva, og torget forbinder
dermed undervisningsområdene og studentboligene med landskapet rundt.

Figur 2 Utomhusplan, campus Ringerike ( ill: Statsbygg )

Tidligere b ygg A ble revet og erstattet med et nytt bygg. Nybygget samler fell esfunksjoner for ansatte og
studenter i 1 . etasje, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye kontoretasjer i A samles de
ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt enkel tilgang for studenter.
Campus Ringerike er nå bedre tilpasset universitetets formål, med universell utforming og effektive og fleksible
arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal være mul ig uten store ombygginger. Videre er uteområdene
vesentlig oppgradert.

Ombyggingen har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og har gjort studiestedet mer attraktivt for
studenter, ansatte og samarbeidspartnere .

Hovedinngangen er plassert i nybyg get. Langs med adkomstvei er det anlagt parkeringsplasser til studenter,
herunder ladestasjoner for elbil.

Ombyggingen innebar at tidligere bygg A ble revet og erstattet med et nybygg. Nytt bygg A samler
fellesfunksjoner for ansatte og studenter i 1 etasj e, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye
kontoretasjer i A samles de ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt
enkel tilgang for studenter. Undervisningsarealene er nå bedre tilpasset univers itetets formål, med universell
utforming og effektive og fleksible arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal være mulig uten store
ombygginger.
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Figur 3 Nytt inngangsparti til USN. Foto: Statsbygg

De nye studentblokkene er plassert på høyre side av den nye adkomstveien. På venstre side ligger
parkeringsarealene. Strukturen gir en tydelig og lesbar adkomst fram til kjerneområdet på campus: torget og
hovedinngangen til undervisningsarealene.

Campusnære studentboliger er etters purt av studentene og er et viktig bidrag for et aktivt, attraktivt og levende
campus. I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringerike ferdigstilt. Det ble bygget 150
boenheter til 154 studenter. Studentboligene er plassert langs adkomst veien til campus og tett på
undervisningsfasiliteter. Byggingen av studentboliger på campus har gjort det enklere for studenter å benytte
universitetets lokaler, og bidrar positivt til økt aktivitet på en kompakt campus. For å støtte opp om USNs
strategier om samarbeid med regionale aktører og næringsliv er det etablert kontorlokaler til
næringsvirksomhet i underetasjen på den ene studentblokka.

Figur 4 Studentblokkene Terra Og Luna med 150 studentboliger. Foto: Statsbygg

Utomhusom rådene på campus er vesentlig oppgradert. Langs adkomstveien er det anlagt parkeringsplasser til
studenter og ladestasjoner for elbil. Parkeringsplasser for ansatte og studenter som bor i studentboliger er i P -
kjellere under studentblokkene. På baksiden e r det parkeringsplasser for gjester.
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Ombygging, nybygg og oppgradering av utearealer har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og
har gjort studiestedet mer attraktivt for studenter, ansatte og samarbeidspartnerne.

Adkomsten internt på campus er oppgradert som nevnt over. Men dagens adkomst til USN fra Osloveien via
Bredalsveien er kritisk dårlig. Dagens adkomst medfører at universitetet framstår isolert: løsningene er lite
lesbare, og det er vanskelig å profilere universitet som en viktig utdann ingsinstitusjon med en så uverdig
adkomst. Hverken teknisk standard, funksjonelle, sikkerhetsmessige eller estetiske krav anses ivaretatt.

3.2.3 Tilstøtende arealers arealbruk
Området øst for Osloveien er i hovedsak bebygd med boliger langs en strekning på ca. 200 m nordover for
planområdet. Lenger nord ligger det forretninger og skoler.

Vest for Osloveien ligger boligområdet Eikli. Langs Osloveiens vestside er det mest næringsvirksomhet
mellom Osloveien og boligområdet. Lenger nord ligger Hønefoss videregående skole og enda lenger nord
finner vi Ringerike rådhus.

Vest for Osloveien og s yd for Dronning Åstas gate ligger det flere forretninger og byens brannstasjon.

Syd for planområdet ligger Arnegårdslia som er et boligområde med hovedsakelig småhus i bratt terre ng.

Øst for planområdet ligger naturområdet Kragstadmarka som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig
boligområde. Deler av dette området er i ferd med å realiseres.

3.2.4 Øvrig bebyggelse
Utenom USN består bebyggelsen i planområdet av frittliggende småhus med en til to etasjers trehus med
saltak som den dominerende bygningstypen. Det er mange variasjoner av denne bygningstypen og stort
mangfold av tilbygg, påbygg, arker, takopplett og liknende. Møneretning følger i stor grad vei retning, men det
er flere unntak fra dette. Eksempler på småhusbebyggelsen er vist nedenfor .

Figur 5 : Eksempler på boligbebyggelse i planområdet

3.2.5 Estetikk
Boliger
Planområdet har en lite enhetlig arkitektur og e neboligene har stor variasjon i form og farger men mindre
variasjon i størrelse. Alt i alt fremstår boligene som et veletablert boområde med stor variasjon . Først og fremst
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er det utearealene som trekker ned det estetiske inntrykket. Mot Osloveien er det flere dårlig utnyttede arealer
som ligger igjen etter tidligere veiomlegginger

USN
Bygningsmassen til universitetet er betydelig oppgradert de siste årene med nye studentboliger og utvidelse r
av eksisterende undervisningslokale r . I tillegg er arealer avsatt til parkering betydelig redusert og det er gjo rt
flere grep for å ruste opp uterommet .

3.3 Eierforhold
Reguleringsplanen berører både private og offentlig eide eiendommer. På kartet nedenfor er det vist med
forskjellige farger.

Figur 6 : Eiendomsforhold . Planavgrensningen er juste rt mot Osloveien og Storelva.

Tegnforklaring:

Gult Privat eiendom
Rødt Statsbygg
Blått Ringerike kommune
Grønt Fylkeskommunen / Statens vegvesen

3.4 Trafikkforhold

3.4.1 Reisevaner
Rapporten « Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14»1 viser at 92% av den voksne bef olkningen har førerkort
for bil, og hver husstand har i gjennomsnitt 1,7 biler. I tillegg har 86% av de yrkesaktive tilgang til gratis
parkering hos arbeidsgiver. 75% av de daglige reisene er med bil, 16 % er gangturer, 4% sykkelturer og 4%
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kollektivreiser . For arbeidsreiser er tallene enda mer til fordel for bil. Tallene viser at bilen dominerer som
transportmiddel i regionen.

3.4.2 Veisystem og ad komst
Oslovei en er hoved vei inn mot p lanområdet både fra sør og nord, og str ekker seg fra Kvernbergsund bru i
nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsvei en/Stubbveien som kobler seg til Osloveien i et smalt og lite kryss . Krysset er i dag uoversiktlig og
dårlig sikret både ved ut - og innk jøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Veiens
teknisk e standard, veiklasse, funksjonelle og estetiske situasjon er svært dårlig . Dagens adkomst medfører at
universitetet framstår isolert . Løsningen er lite lesbar, og det er vanskeli g å profilere universitet som en viktig
utdanningsinstitusjon.

Osloveien er den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun Arnegårdsbakken supplerer
Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt sti gning og så
krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel - og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste
brukbare kjøre vei en ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd.

Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegård sbakken er det kun en eneste
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell
fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende.

Innenfor planområdet er det tre veier som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veier . Sydfra og
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsveien.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør
for k ryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate.

Det er fortau langs østsiden og gang - /sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas
gate og nordover. Syd for dette krysset er forholdene for gående og syklende mer sammensatt, men i
hovedsak er de myke trafikantene henvist til Arnegårdsbakken og fortau langs Osloveien . I krysset Osloveien /
Dronning Åstas gate er det en undergang for gående og syklende.

Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det e r ingen fotgjengerfelt innenfor
planområdet, heller ikke i dette krysset.

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt område, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

Dronning Åstas gate ha r en relativt bratt stigning opp mot krysset ved Osloveien. Det er fortau langs sydsiden
av Dronning Åstas gate frem til «postgården». Herfra og videre frem til krysset er det gang - /sykkel vei på
nordsiden av Dronning Åstas gate.



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 15

Figur 7 Oversiktskart , planområde markert med stiplet strek.

Figur 8 : Bredalsveien. Til venstre avkjøringen fra Osloveien. Til høyre dagens hovedadkomst til USN

3.4.3 Vei type
Osloveien (F v. 290) er en fylkes vei med en skiltet hastighet på 50 km/t og regulert bredde på 8 meter.
Bredalsveien er kommunal vei med bredde på ca.6 meter, fartsdempere og en hastighet på 5 0 km/t (ikke
skiltet hastighet) . Også Dronning Åstas gate er en kommunal vei med regulert bredde på i overkant av 6
meter. Skiltet hastighet er 30 km/t og vei en har ensidig opparbeidet fortau.
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Figur 9 : Osloveien. Til venstre sett fra syd. Til høyre sett fra nord.

3.4.4 Kapasitet
Trafikken på hovedveinettet i Hønefoss by beveger seg i stor grad langs aksen mellom nord og sør. Det vil si
på aksen E16 Hønengata - Kongens gate – Osloveien. I tillegg er det tre veier fra vest – E16 Askveien, E16
Soknedalsveien og Fv.172 Hofsfossveien, og en fra øst – Fv. 163 Vesterngata / Klekkenveien, som leder inn til
byen. Årsdøgntrafikken i 2014 var ca 8 500 i Dronning Åstas gate, 600 i Bredalsveien og 250 i
Arnegårdsbakken. Kapasitetsberegninger viser at krysset Bredalsveien / Osloveien har meget g od kapasitet,
mens det i krysset Dronn i ng Åstas gate / Osloveien er liten kapasitet. Kryssene ligger meget tett på hverandre
og kø i krysset Dronning Åstas gate / Osloveien kan derfor begrense trafikkflyten inn og ut av Bredalsveien.

På aksen Hønengata - Kongens gate – Osloveien (Fv. 209 ) varierer trafikkmengden fra 18 000 kjøretøy i
døgnet i nordre del av Hønengata opp til 20 000 over Hønefoss bru og nordre del av Kongens gate før ÅDT
synker til 13 000 i Osloveien. E16 - Soknedalsveien vest for sentrum har en ÅDT opp mot 7 500, mens E16
Askveien har ÅDT på 4 000. Øst for sentrum har Fv.163 Vesterngata ÅDT på 4 800. Til sammenligning har
E16 trafikktall på 6000 - 12 0000 kjøretøy per døgn rundt byen.

I følge KVU Hønefoss oppleves Fv. 290 gjennom sentrum som en trafikal utfordring, men reisetidsregistreringer
har vist at det ikke er et generelt framkommelighetsproblem i Hønefoss. Denne konklusjonen kommer trolig av
at framkommelighetsproblemene er begrenset i tid og geografisk utstrekning. Noen strekninger har
fo rsinkelser på opptil to minutter per km utover normal kjøretid. Strekningene som utpeker seg er Hønefoss
bru og E16 mot Jevnaker ved Gummikrysset. Trafikkavviklingen er dårligst i ettermiddagsrushet. Problemene
med framkommelighet og kø over Hønefoss bru v irker å være et resultat av at kryssene på begge sider av
b rua har for lav kapasitet.
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Figur 10 Trafikkmengde årsdøgntrafikk (ÅDT) (kilde: NVDB, jan 2018)

3.4.5 Parkering

Figur 11 : Parkering ved USN. Det er i tillegg også parkering ved enden av Arnegårdsbakken.
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Det er etablert parkeringsplas ser i tilknytning til USN, samt parkeringskjeller under studentboliger. På østsiden
av Osloveien (gnr 38 bnr 70 og 90) ligger det en parkeringsplass som ei es av Ringerike kommune og som USN
benytter i dag.

3.4.6 Belysning
Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt område, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

3.4.7 Trafikksikkerhet
I Statens vegvesens region sør er det kun Sandefjord som har flere drepte eller hardt skadde per 1000
innbygger enn Hønefoss . Hønefoss har en relativt høy andel sykkelulykker på tross av et relativt lavt antall
syklende. Det er også relativ mang e mc - ulykker. Det er ifølge vei kart fra Statens vegvesen registrert fle re
trafikkulykker i området rundt de to aktuelle kryssene innenfor planområdet. For krysset
Osloveien/Bredalsveien involverer flere ulykker gående og syklende, mens ved Osloveien/Dronning Åstas gate
er det hovedsakelig venstresvingende trafikk fra sør som kommer i konflikt med nordgående trafikk. Flere av
de registrerte ulykkene innebærer kollisjon mellom syklist og bilist.

Figur 12 : Sik t forhold i krysset Bredalsveien / Osloveien

Undergangen for gående og syklende er i utgangspun ktet en trafikksikker løsning, men den er ikke universelt
utformet. Fordi undergangen ikke har optimal utforming og bratt stigning på tilknyttet adkomst er det flere
gående og syklende som krysser Osloveien i plan . I krysset Osloveien / Bredalsveien har la v teknisk standard,
mangler løsninger for gående og syklende og det er dårlig sikt, noe som gir trafikkfarlige forhold.

Barn som kommer sydfra og skal til Benterud skole går og sykler i hovedsak på vestsiden av vei en, siden det
er på den siden skolen ligg er.
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Figur 13 : Registrerte trafikkulykker . Lenke til ulykkeskart .

3.4.8 Gang - og sykkeltr afikk
Sykkel
Hønefoss har et kompakt sentrum med korte avstander mellom boligområder, handel, arbeidsplasser og
skoler. S tørstedelen av byområdet innenfor ti minutter moderat sykling fra universitetet, se Figur 14 . En slik
bystruktur med korte avstander mellom viktige gjøremål gjør at sykkel kan være et effektivt, helsebringende og
miljøvennlig transportmiddel.

Hønefoss fikk en mid dels vurdering i «Syklist i egen by» - undersøkelsen 2016, på 2,53 på en skala fra 1 til 5.
Av deltakende sykkelbyer ble Hønefoss nr. 27 av 30 i både 2016 og 2018. Hønefoss ble vurdert spesielt dårlig
på sammenhengende sykkelnett, samt standard på anlegg for sykling, vintervedlikeholdet og mulighet til å ta
med sykkel på bussen.

I «Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør» fra 2010 kom Hønefoss dårlig ut på opplevd trygghet hos syklistene.
12 % av de spurte følte seg svært utrygg eller ganske utrygg ved sykling i Hønefoss. Dette er den høyeste
prosenten av de 17 byene i region sør som var med i undersøkelsen.
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Figur 14 Rekkevidde sykkel 10 og 20 minutter 17 km/t ( sykledit.route360.net ).

Gange
Tilretteleggingen for gående består av gågater, fortau, gangveier/stier og gang - og sykkelveier. Der
f otgjengere må dele areal med syklister kan dette oppleves ubehagelig og utrygt for gående ved mange
syklister og høy hastighet. I nedre del av Osloveien er det dårlig separering mellom gang - og sykkelve i og
parkering på innsiden. Her er det også tett mellom avkjørsler som krysser fortauet og utflytende avkjørsel som
gir lange kryssingsavstander for gående. Alt dette bidra til opplevd utrygghet.

Beskrivelse
Fra sentrum går det gang - og sykkelvei langs ves tsiden av Osloveien sydover til Dronning Åstas gate. Gang -
og sykkelveien ender i en kulvert under Osloveien. Gjennom kulverten går det en kort gang - og sykkelvei i øst -
vest retning med moderate stigningsforhold. I nord - sydlig retning er stigningsforholden e adskillig verre og
rampene til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra tilfredsstillende i forhold til
kravene til universell utforming.
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Gående og syklende som kommer nordfra benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til USN .
Mange krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien, for å unngå omveien under
Osloveien.

Det er fortau langs østsiden av Osloveien, på sydsiden av Dronning Åstas gate og på sydsiden av
Arnegårdsbakken. Fortauet langs Arnegårdsbakken er smalt og har stedvis svært lav standard. Bredalsveien
har ikke fortau i det hele tatt.

Figur 15 : Undergang under Osloveien. Til venstre: Kulvert sett vestfra. Til høyre: I øst ender gang - /
sykkelveien i Bredalsveien .

Figur 16 : Rampene til kulverten har bratt stigning. Til venstre rampen på vestsiden. Til høyre rampen på
østsiden

3.4.9 Skolevei
Osloveien er skolevei både for elever til Bent e rud skole (barneskole), Hønefoss videregående skole og USN .
Forholdene for elevene / studentene er som for øvrige gående og syklende. Dette er nærmere beskrevet
ovenfor.

3.4.10 Kollektivtilbud
Det er i dag 21 busslinjer som betjener sentrumsområdet av Hønefoss. Linje ne er definert i ulike
tilbudssegmenter som følger:

Lokal (bybuss), betjener Hønefoss by med tilhørende boligområder
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Regionbuss, betjener omlandet utenfor Hønefoss byområde, samt strekningene Hønefoss - Oslo og
Hønefoss – Drammen
Langrutebusser
Skolebuss

Det er tre bybusslinjer som betjener Hønefoss by. Som kan ses av figuren operer disse i et toakses kors med
sentrum i midten og dekker effektivt store deler av byen:

222 Heradsbygda – Hønefoss sentrum (mot vest)
223 Hønefoss – Klekken – Hønefoss (mot øst)
228 Morgenbøen – Hønefoss sentrum – Hvervenmoen (pendel nord – syd)

Den mest brukte regionlinjen er rute 200 som betjener Hønefoss – Oslo. Denne linjen vil trolig få en annen
rolle når Ringeriksbanen blir en realitet.

Det har over flere år vært en nedgang i antall kollektivreiser på Ringerike. I samme periode har det vært en
vekst i folketallet, og en oppgang i antall reiser med Brakar - busser for resten av fylket. Brakars reisetall viser at
det var færre kollektivreisende på Ringerike i 2016 sammenlignet me d året før, men at trenden har snudd i
2017. En stor andel av busspassasjerene er skoleelever.

Dagens reisemiddelandel for kollektiv i Hønefoss er 4% av de daglige reisene. Samtidig bor 60 % av
befolkningen innenfor 500 meter fra en holdeplass, og 7 % av b efolkningen har kollektivtilbud med avgang
minst fire ganger i timen innen denne rekkevidden. Dette tilsier at potensialet for økt bussbruk er stort.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet, en på hver side av Osloveien. Holdeplassene ligger i
unde rkant ca. 300 meter fra USN , og betjener ekspressbussen til Oslo og 5 ulike lokale ruter. Begge
holdeplassene er utstyrt med lehus.
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3.5 Landskap

Figur 17 : Utsikt fra campus mot Schjongslunden og Hønefoss sentrum.

3.5.1 Naturgeografi
Plano mrådet lig g er under den marine grensen, det vil si at områd et tidligere har ligget under h a v nivå. Dette
reflekteres i et frodig planteliv med mange næringskrevende arter.

Naturgeografisk ligger planområdet i boreonemoral vegetasjonssone. Grunnen består fo r det meste av marine
avsetningsmasser. Området ligger i landskapsregionen Innsjø - og silurbygdene på Østlandet.

3.5.2 Topografi
Landskapet bærer preg av Storelvas erosjon etter siste istid. Planområde t ligger i overgangen mellom de
relativt flate arealene på Eikli og i Hønefoss sentrum og skråningene opp mot Arnegård, Hvervenkastet og
Ringerike sykehus. Kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate representerer selve overgangen mellom
det flate landskapet på Eikli og bakkene oppover mot Arnegård.

Universitetet ligger på en terrenghylle over Storelva. En hylle som har blitt til som følge av et landskap som har
ligget under isbre og senere har elva erodert ut det lavere nivået som Schjongslunden ligger på.

Fra terrenghyllen som USN ligger på er det bratte skråni nger ned til Storelva. Nord for Storelva er terrenget på
Schjongslunden flatt og med liten høydeforskjell i forhold til elva. Øst og syd for USN stiger terrenget slik at det
danner en skålform rundt universitetet . Denne landskapsformen gir sammen med elva campusområdet en
sterk topografisk egenart.

Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet .

3.5.3 Solforhold
Terrenget i planområdet heller i hovedsak mot nord. Det medfører relativt lite sol tidlig på dagen og bedre
solforhold utover ettermiddagen når solen står i vest. Fra lunsjtid og utover er det gode solforhold på vestsiden
av USN .



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 24

3.5.4 Grønnstruktur
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder me d s kog som den dominerende naturtypen.
Som naturtype fremstår det som et mer parkpreget område. Landskapssilhuetten bak planområdet er
skogkledd når man ser det fra sentrum / Osloveien. Alt i alt fremstår området som grønt og frodig.

Figur 18 : Gode solforhold på de åpne delene av planområdet. Universitetet har blitt betydelig oppgradert de
siste årene.

3.6 Natur miljø

3.6.1 Naturtyper
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.
Skogbildet er variert med mye løvskog. Gråor og til dels gran er de vanligste treslagene i skråninger og
forsenkninger, med hegg som en typisk følgeart i gråorskogen. På mer veldrenerte arealer dominerer bjørk,
med en del innslag av furu og selje.

Naturman gfoldet i planområdet er representativt for distriktet og vurderes å ha overveiende liten / middels
verdi.

3.6.2 Artsforekomster
Plantelivet er frodig med mange næringskrevende arter. Hvitveis, gaukesyre, storkransmose, kratthumleblom,
skogsvinerot og skogstjern eblom er vanlige i store deler av området.

Fuglelivet er preget av spurvefugler, med relativt stort artsmangfold og relativt stor tetthet av fugler. Innenfor
planområdet hekker også spurvehauk og spetter. Storelva har en viss betydning for vannfugler. Anne t dyreliv
omfatter en bra stamme av lokale rådyr.

Ifølge Artsdatabanken er det ikke registrert truede arter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.
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3.6.3 Vann og vassdrag
Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet . Sy d for skolen renner det en
bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet.

I yttersvingen av Stor elva, der hastigheten er høyest er elvekanten utsatt for erosjon.

3.6.4 Grunnforhold

Figur 19 : Løsmasssekart , NGU

Ifølge NGUs løsmassekart består grunnen hovedsakelig av tykk marin avsetning på sørsiden av Storelva ,
samt elveavsetning og breelveavsetning på nordsiden av elva . Området ligger følgelig under den marine
grense. Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen i området består av sandlag med enkelte silt - og leirelag.

Det er ikke registrert skredhendelser eller grunnforuren s ing innenfor planområdet ifølge Skrednett og Klima -
og forurensningsdirektoratets databaser. D et pågår imidlertid en aktiv erosjon langs hele yttersvingen av
Storelva, og denne er stedvis kritisk. Mindre glidninger og rotasjoner av elvebredden er observert ved
lokaliteter inne på land langs venstre elvebredd (sett i nedstrøm s retning).

Ved utredn ing gjennomført av NGI i 2012 slo man også fast at Kragstadmarka (naboområdet til USN )
domineres av skråninger med helning på 15 – 25 grader. Brattere helningsgradienter er rapportert fra nedre
del av skråning mot Storelva , noe som innebærer økt risiko for erosjon og ras.

I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabilitet en .

3.7 Nærmiljø

3.7.1 Friluftsliv og idrett
Øst for universitetet ligger Kragstadmarka som er et stø r r e men ikke så mye brukt friluftsområd e. Området ha r
opparbeidete turstier og gode muligheter for rekreasjon men er relativt kupert. Storelva ligger som en barriere
mellom byen og Kragstadmarka og Kragstadmarka kan derfor oppleves som noe utilgjengelig .

Adkomsten til Kragstadmarka fra Eikli og sentrum går via Bredalsveien og gjennom USN sitt område.
Kommuned el plan for Kra g stadmarka legger også til rette for noen koblingspunkter.

Innenfor planområdet ligger et friområde hvor det tidligere har vært skibakke, i planområdets sydligste del.
Området er lite brukt i dag.

Det er ingen merkede turveier eller skiltede sykkelruter i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skiløype
starter på Tan d bergmoen ca. 0,5 km i luftlinje fr a planområdet. Båtutsettingspla ss finnes på vestsiden av Eikli.
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Figur 20 : Idrett og friluftsliv

3.7.2 Skole r
Benterud barneskole ligger nord vest for planområdet og åpnet 3. januar 2019. E lever f ra Eikli skole og
Kirkeskolen ble overført til den nye skolen. Barneskole n har en kapasitet på 550 elever . Det er også bygget en
større flerbrukshall sammen med skolen.

Barn innenfor planområdet sogner til Veienmarka ungdomsskole. Skolen ligger på Veien, 3 km vest for
Hønefoss sentrum i retning Heradsbygda, og er den største ungdomsskolen på Ringerike med ca. 3 10 elever,
fordelt på tre trinn.

Hønefoss videregående skole befinner seg i Osloveien på sørsiden av Hønefoss i Ringerike kommune, med
avdeling på Ri sesletta (nord for Hønefoss, retning Valdres).

3.7.3 Barnehagedekning
Rett til barnehageplass ble lovfestet 1.1.2009 og det er i og nær Hønefoss sentrum behovet for
barnehageplasser i Ringerike er størst. Dette gjenspeiler seg på tilbudssiden ved at det ligger flere barnehager
i rimelig nærhet til planområdet. Det er også regulert inn areal for ny barnehage i forbindelse med utbygging
av Tanberglia boligområde i Kragstadmarka, like utenfor planområdet.

Dalsbråten og Eikli barnehage er de to barnehagene som ligg er nærmest, og er henholdsvis privat og
kommunalt eiet. Dalsbråten barnehage er en privat andelsbarnehage med totalt 48 plasser på 3 avdelinger
mens Eikli barnehage har 82 plasser fordelt på 54 plasser for barn over 3 år, og 28 plasser for barn under 3 år.

I tillegg finner man Espira Trygstad Barnehage som ligger syd for Ringerike sykehus og Hvervenmoen
barnehage som ligger på Hvervenmoen.

3.7.4 Barn og unges interesser
Utover gangveier og fortau er b arn og unges interesser i liten grad representert innenfor plan området i dag.
Syd i planområdet ligger det en gammel skibakke med potensial for mer bruk enn i dag.
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3.7.5 Støyforhold i dag

Figur 21 : Støysoner fra veitrafikk, støysoner 4 m over terreng - dagens situasjon (2014)

Miljøverndepartementet s krav til utendørs støynivåer, T - 1442, ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer .

Støy fremstilles som støysoner:

Rød sone: nærmest støykilden, a ngir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres derso m avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot
støy

Flere av bolighusene i planområdet ligger i gul støysone og enkelte også i rød støysone i dage ns situasjon.
USN ligger i hvit sone.

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442.

P å grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, er det påkrevet med en
støyutredning. Støysonekart for området er laget med utgangspunkt i den delen av vei en som endres og viser
ikke støyforholdene utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs Osloveien i beg ge
retninger.

3.7.6 Vann og avløp
Eksisterende ledningsnett følger Dronning Åstas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken, men nettet følger ikke
Bredalsveien. USN er påkoblet fjernvarmenettet.
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Figur 22 : Vann og avløp. Ledningskart fra kommunens kartside. Strømførende ledninger fremgår ikke

På kartet ovenfor er vannledninger vist med blå strek, avløp og spillvannledninger er vist med grønt,
overvannsledninger med svart stiplet strek og fjernvarmeledningene er vist med oransje strek.

Overvannsledningen som starter rett syd for USN sine bygg starter der bekken slutter og leder bekken i rør
videre vestover og inn på spillvannsnettet.

Større ombygging av krysset vil kan bli svært kostnadskrevende ettersom det ligger mye infrastruktur i ba kken.

3.8 Geoteknikk
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter. Rapportene er utarbeidet av Golder Associates for
Studentsamskipnaden for å kartlegge de geotekniske forholdene i forbindelse med oppføring av
studentboligene. På bakgrunn av disse rapportene og endringene i planen trakk NVE sin innsigelse til
områdereguleringen i forrige runde .

Geoteknisk grunnundersøkelse
Rapporten presenterer resultatene av utførte grunnundersøkelser og laboratorieanalyser. Rapporten
inneholder ingen geotekniske vurderinger el ler anbefalinger.

Undersøkelsene viser at det er morene fra ca. 19 – 28 m dyp. Fjell ble ikke påtruffet under sonderingene. Over
morenen er det fast til meget fast leirig silt og siltig leire med enkelte sandsjikt. Leiren er lite sensitiv.

Det er registrerte kvikkleiresoner i kommunen, men ingen i umiddelbar nærhet til Campus Ringerike.

Prosjekteringsnotat geoteknikk
Golder har også foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i tillegg til stabilitetsvurderinger og
vurderinger med hensyn til fund amentering av nybygg med tilhørende parkeringskjeller, samt vurderinger med
hensyn til nærliggende bygg. Vurderingene er gjort ut fra de geotekniske grunnundersøkelsene.

I henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på c a. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en e kstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.

Grunnet fast lagret leire er det forventet begrensede setninger. Risiko for setninger på eksisterende
universitetets sine bygninger vil være minimal.
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Den geotekniske prosjekteringen anses å være av middels høy kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der
mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for he lse, miljø og sikkerhet. Den geotekniske
prosjekteringen plasseres dermed i tiltaksklasse 2, noe som medfører krav om uavhengig kontroll av den
geotekniske prosjekteringen.

3.9 Kulturminner og kulturmiljø
Inne på planområdet er det registrert ett kulturminne, en fangs tlokal itet, som er automatisk fredet. Sørøst for
planområdet ligger d et også en samling av automatisk fredete kulturminner i form av bosetning –
aktivitetsområder.

Det er ellers ikke registrert andre kulturminner av nyere tid, eller helhetlig kulturmiljø av betydning i eller i
umiddelbar nærhet til planområdet.

Figur 23 : Registrerte kulturminner . Kilde: www.kulturminnesok.no
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4 PLAN STATU S OG RAM MEBE TIN GELSER

I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retning slinjer og liknende med betydning for områdeplanen
gjengitt.

4.1 Nasjonale føringer/retningslinjer
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forv entinger til planleggingen hvert 4. år.
Gjeldende forventningsdokument ble vedtatt 14.05.2019. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store
utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en

forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske
hoveds poret for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Utviklingsmålene er knyttet til sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft .

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter na sjonale mål for klima - og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere og
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med
denne retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T - 2/08
Retningslinjene gir følgende føringer for den fysiske utformingen:

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljø et skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgru pper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og

voksne.
Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller e r
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller
framtidens behov ikke blir oppfylt.

Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)
Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses r egionale og lokale
forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og bidra til
mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:

1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samf unnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalite t.

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet,
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med
støyfølsom me bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykild er.
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan - og bygningsloven. Bruk av støysoner som
virkemiddel er et viktig element i retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013
Retni ngslinjene ønsker at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve
gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av
produkter og omgivelser. Universell utforming le gger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger
som kan brukes av alle.

KVU Hønefoss – Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet
KVU Hønefoss ble ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040.

I prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Buskerud
fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutre dningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert og forholder seg i liten
grad til effektene av denne.

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)
Tiltaket er definert som fellesprosjekt vei /bane og sta tlig reguleringsplan, og berører de tre kommunene
Bærum, Hole og Ringerike i Akershus og Buskerud fylker. Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet -
Hønefoss er bundet prosjekt i Nasjonal transportplan.

Prosjektet vil legge følgende føringer for omr ådeplan Hønefoss sentrum:

- Plassering og utforming av Hønefoss stasjon.
- Prosjektet vil knytte Ringerike nærmere Oslo med en reiset id med tog på 35 minutter.
- Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne medføre endringer i

trafikkmøns ter og trafikkbelastning.

4.2 Regionale planer
Regional plan for areal og transport i Buskerud
Planen skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor
det tilrettelegges for gode boligområder, handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom
å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts – og grøntarealer skal den fremme helse og trivsel.

Hovedmålene er byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindr e transportbehov.
Fortetting og transformasjon, lokalisering etter ABC - prinsippet, tilrettelegging for sykkel og gange og styrking
av kollektivtilbudet i og mellom byene er viktige virkemidler for å nå målene.

Regional plan for Ringeriksregionen
Parallelt med planarbeidet for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen, hvor
målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette for en bærekraftig utvikling for bolig,
næring, arealbruk og transport. Arbei det er igangsatt og vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som skal
kunne videreføres i en utviklingsavtale med staten.

4.3 Kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Samfunnsdelen ble vedtatt 30.04.2015 og fastsetter visjonen om at Ringerike skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Det legges opp til en sterk, men bærekraftig vekst og målet er at 70 % av veksten
skal tas i Hønefoss.

Ringerike kommune ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge familier i etableri ngsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp. Det skal legges opp til effektive
samferdselsløsninger, videre økt verdiskapni ng og produktivitet i kommunen og et robust næringsliv med god
bredde.

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030
Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030, bh. nr. 4/19
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I kommuneplanens arealdel er området ved universitetet lagt ut t il offentlig bebyggelse . De nærmeste
områdene rundt er lagt ut til boligområder og øst for universitetet er deler av arealene avsatt til fremtidig
boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt ut til friområde. Det nederste kvarta let
på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til byggeområde erverv. Områ det syd for Dronning Åstas
gate er definert som senterområde i kommuneplanen.

Figur 24 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel . Det hvite feltet ti l høyre inngår i kommunedelplan for
Kra g stadmarka.

Områdeplan for H ønefoss (Byplanen)
Hensikten med områdereguleringen er å fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et
attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av
funksjoner. Områdeplanen har ikke felles grense med områdeplan for kunnskapsparken, men har en del mål
og føringer som har innvirkning på områdeplanen for Kunnskapsparken .

For å nå målet om nullvekst i personbiltran sporten, er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale
planer samsvarer. I byplanen legger s det vekt på syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget for en
by hvor transportbehovet er minst mulig, og der et robust og f l eksibelt transpo rtsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt prioriteres høyt. Kommunen ønsker prioritering av traf i kantgrupper i følgende
rekkefølge:

1. Gående
2. Syklende
3. Kollektiva
4. Næringstransport
5. Privatbil

Gående har høyest prioritet i de aller fleste ga tene i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke som
veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å understreke prioritering av myke trafikanter .

Denne har også et kvalitetsprogram og illustrasjonsplan som er retningsgivende med tanke på utforming av
gatesnitt. Kvalitetsprogrammet sier også noe om prioritering når det må avvikes fra standard gateprofil.

Kommunedelplan for Kragstadmarka
Kommunedelplan for Kragstadmarka omfatter et stort område øst for Hønefoss sentrum. Hensikten med
planarbeidet er å l egge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opptil 2000
innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat
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tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infras truktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt
områder med landbruk, natur og friluftsformål. Planforslaget ble vedtatt 30.06.16) .

Figur 25 : Kommunedelplan Kragstadmarka. Beliggenhet og utsnitt av planforslag (nov 2013)

Planforslaget viser boligområder (gult på plankartet) og en barnehage (rødt på plankartet) øst og sydøst for
kunnskapsparken. Fra boligområdene er det vist turdrag nordvestover mot USN . Boligområdene får
vei forbindelse via Tanbergmoen / Arnegårdsveien og rundkjøringen på Hvervenkastet.

4.4 Temaplaner

4.4.1 Grønn plakat
Grønn plakat er en registrering av områder i byen som har betydning for natur, rekreasjon, lek og
landskapsinntrykk. Den Grønne Plakaten vil være et viktig grunnlag ved all plan - og byggesaksbehandlin g og
øvrig arealforvaltning, og fungere som en varseltrekant for å ivareta grønne interesser. Som del av Grønn Plakat
inngår også retningslinjer for behandling av tiltak som berører de ulike kategoriene på plakaten.

Figur 26 : Utsnitt fra Grønn plakat Hønefoss + tegnforklaring

I planområdet er det ifølge Grønn plakat ingen områder uten grønnstruktur eller områder med mangler i
grønnstrukturen. De bebygde delene av planområdet er registrert som områder med en del verdi,
skogområd ene i øst er registrert med stor verdig, og skråningen ned mot elva og Schjongslunden har meget
stor verdi.
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4.5 Gjeldende reguleringsplan er

4.5.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet
Planområdet består av et «lappeteppe» av gjeldende reguleringsplaner. Flere av pl anene er av eldre dato.
De ulike planene er vist med avgrensning i kartet nedenfor.

Figur 27 : Oversikt over eldre reguleringsplaner .

Under følger en oversikt over reguleringsplaner som berøres av den nye planen.

Plan nr Plannavn Vedtaksdato Kommentar

15 Norderhov byggebeltes sørlige
og vestlige deler

25.9.1947 Ny plan erstatter deler av plan

15 - 04 Reguleringsendring:
Tilleggstomt til gnr. 37 bnr. 142
Einar Fleischer.

15.10.1980 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

17 Lia ved Arnegård 27.5.1955 Ny plan erstatter del av denne planen.

17 - 02 Bredalsveien 15 7.4.1960 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

447 EI KLI – sør næringsområde 11.10.2018 Ny plan erstatter en del av denne planen.

102 Reguleringsplan for Osloveien
med kryss i Dompidal

26.6.1975 Ny plan erstatter del av denne planen.

102 - 02 Oslov. med kryss i Dompidal.
Endr. Formål for 38/70 og 90.

25.6.1987 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

15
206

206 - 1

217

15

15 - 04

17

102

447
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206 Osloveien øst 30.10.1997 Ny plan erstatter del av denne planen.

206 - 01 Osloveien øst, mindre
vesentlig endring,
Bredalsveien

1.3.2001 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

217 Reguleringsplan for SLHK’s
tomt i Dalsbråten, Hønefoss

28.10.1993 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

4.6 Tidligere utredninger

4.6.1 Kryssløsninger 2009
To alternative løsninger for krysset Osloveien X Bre dalsveien / Dronning Åstas gate ble utarbeidet av COWI i
2009

1. Utbedring av eksisterende kryss
2. Rundkjøring

Figur 28 : Kryssløsninger (utsnitt) .
Til venstre: Alt 1: Utbedring av eksisterende kryss . Til høyre: Alt 2: Rundkjøring

Krysset ble bygget om i 2013 med sydgående høyresvingefelt i Osloveien som i alternativ 1 og tilhørende
forle ngelse av undergangen vestover. Dronning Åstas gate er også utvidet med en forbikjøringslomme slik at
en ikke oppstår tilbakeblokkering når biler skal inn til Spar/KIWI med flere. Østre deler av alternativ 1 er ikke
gjennomført.

Dagens krysning med undergang under Osloveien er videreført i begge skissene. Rampene på østsiden er
forlenget mens det på vestsiden er en meget kort rampe som nødvendigvis vil bli bratt (som i dag). Dette er
ikke en løsning som tilfredsstiller krav til st igning.
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5 BESKRI VELSE AV PLAN FO RSLAGET

5.1 Overordnet konsept

5.1.1 Universitetsutvikling og stedsutvikling i tråd med visjoner
Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et
campusområde med høy kvalitet. Planen skal bidra til at USN kan
videre utvikles som et aktivt og attraktivt universitet.

USNs visjon for planarbeidet har vært at Campus Ringerike skal være en
grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .

Campus kommer av latin og betyr sted, og det er nettopp un iversitetet
som sted, og potensialet for stedsutvikling som er sentralt i områdeplanen.

For å oppnå ønsket stedsutvikling er det vesentlige at områdeplanen
bidrar til:

At flere studenter kan bo på, og i umiddelbar nærhet til campus. Planen må sikre nok fle ksible arealer
til både studentboliger, undervisningsformål og formål som understøtter universitetets virksomhet.
At adkomst, forbindelser og trafikkløsninger bidrar til ønsket stedsutvikling: at forbindelsene er
attraktive, og bidrar til å profilere Uni versitetet og området som kunnskapspark.

5.1.2 Flere studentboliger gir at aktivt og attraktivt universitet
Ombygging av campus er nylig gjennomført, og USN har ikke planer eller behov for ytterligere utvidelser på
det nåværende tidspunkt. Det er likevel vesentl ig at områdeplanen er robust og sikrer tilstrekkelig areal til
framtidige undervisningsformål. Byggegrenser og utnyttelsesgrad åpner for at nybygg eller tilbygg kan
etableres i arealet angitt som BOP ved behov.

En områdeplan detaljerer ikke utformingen a v ny bebyggelse, men fastlegger i stedet de overordnete
strukturene innenfor planområdet. I de allerede realiserte ombygginger og nybygg er det lagt opp til en struktur
som definerer de viktigste uterommene: det sentrale torget med universitetsbygningen so m sentrumet av
campus og kjernefunksjonen. Den sentrale plassen strekker seg sammenhengende fra universitetsbyggets
vestside og mot elveskråningen i nord. Det er ikke ønskelig å bygge ned den nordlige delen av planområdet da
et åpent rom her vil sikre god utsikt og viktig visuell kommunikasjon med sentrum.
Bestemmelsene sikrer at eventuelle nybygg innenfor BOP og BKB5 slutter opp om etablert strukturen og
underbygge denne.

Da universitetet i overskuelig fremtid forventes å ha sine viktigste arealbehov dekket innenfor eksisterende
bygg, er det hovedsakelig studentboliger som forventes etablert i de nærmeste årene.

Det er nylig bygd over 150 studentboliger på campus Ringerik e, og behovet for studentboliger er fortsatt stort.
Det er ønskelig å legge til rette for at flere av studentene får kortere vei til studiestedet og at flere kan bo på
campus. Campusnære studentboliger er etterspurt av studenter. Med campusnært menes her u middelbar
nærhet - altså innenfor planområdet. Slike studentboliger medfører en endring av bruken av campus: de tilfører
økt bruk, liv og aktivitet på campus og tydeliggjøre campus som et studiested. Allerede etablerte
studentboliger er ettertraktede, og øk er USNs attraktivitet som studiested

Studentsamskipnaden i Sørøst - Norge (SSN) ønsker å etablere ytterligere 150 campusnære studentboliger for
å dekke etterspørselen etter studentboliger ved campus Ringerike. En slik utbygging er vurdert som strategisk
vik tig for både USN og SSN, og prosjektet kan relativt raskt realiseres under forutsetning av at det blir innvilget
statstilskudd til byggeprosjektet og at det tilrettelegges med egnede arealer for å gjennomføre utbyggingen
inne på campusområdet.

Områdeplan en åpner for studentboliger i flere områder: i arealene BOP og BKB5 åpnes det for både
undervisningsformål og boligformål (studentboliger). Til tross for noe restpotensiale innenfor område BKB5 og
BOP er det ikke tilstrekkelig egnede arealer til 150 nye st udentboliger i disse områdene. Planen åpner for
transformasjon av 4 delområder BKB1 - BKB4. Hvorvidt disse områdene er egnet og realistiske som
studentboliger må avklares nærmere. I henhold til bestemmelsene er det krav om detaljplan for utvikling av
alle d isse områdene med unntak av område BKB4.
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I område BKB5 åpnes det også for etablering av næringsvirksomhet. Slik næringsvirksomhet vil i
utgangspunktet være i småskala og er i seg selv lite arealkrevende, men bidrar til å styrke opplevelsen av en
kunnska pspark hvor utdanning og næringsliv kan oppnå synergieffekter.

5.1.3 Utnytte potensialet og etablere attraktive forbindelser
De fysiske omgivelsene og nærheten til sentrum gir potensiale og muligheter for å utvikle et unikt studiested
med særegne kvaliteter. In nenfor 15 minutters gangavstand finner du sentrum, handel, idrettsområder og
kontor. I umiddelbar nærhet finner du også naturen: elva og marka.

Universitetsområdet utgjør den sørlige delen av Hønefoss sentrum. Med nye og attraktive forbindelser knyttes
u niversitetsområdet bedre sammen med omgivelsenene. Ved å erstattet dagens uegnede adkomst med en ny
adkomstvei kan universitets synliggjøres og underbygge USNs viktige funksjon i Hønefoss - og
Ringerikssamfunnet. Ved å synliggjøre campus som en del av bybil det kan USN markere starten på byen.

De korte avstandene til ulike funksjoner legger forholdene til rette for at myke trafikanter skal stå i fokus, med
vekt på trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende.

5.2 Arealbruk

5.2.1 Reguleringsformål
Planområdet er totalt 147 daa og strekker seg ca. 6 00 m i retning nord - syd og 590 m i retning øst - vest.
Området foreslås regulert til følgende arealbruksformål:

Bebyggelse og anlegg Feltbetegnelser Areal

1111 - Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1
5

112 Boligbebyggelse – konsentrert
småhusbebyggelse

BKS1, BKS2
4,4

1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 17,3

1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (4)
1803 - Bolig/tjenesteyting

Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting
BKB1, BKB2 , BKB4

Bo lig/kontor/tjenesteyting
BKB3,

14.5

Bolig/tjenesteyting BB5 12.9

Sum areal denne kategori: 54.1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Feltbetegnelser Areal

2010 - Veg SV1, SV2, SV3, SV4 1.9

2011 - Kjøreveg SKV1, SKV2, SKV3 6,1

2012 - Fortau SF1, SF2, SF3, SF4, 0,7

2015 - Gang - /sykkelveg SGS1, SGS1 1,2

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 2,4

2019 - Annen veggrunn - grøntareal SVG1, SVG2 (flere uten tekst) 1,9

2025 - Holdeplass/plattform SKH1, SKH2 0,1

2073 - Kollektivholdeplass SH 0,4

Sum areal denne kategori: 14,6

Grønnstruktur Feltbetegnelser Areal

3002 - Blå/grønnstruktur G1, G2 8,1

3030 - Turdrag GTD1, GTD2 0,6

3031 - Turveg GT1, GT2 1,1
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3040 - Friområde GF1, GF2 15,4

Sum areal denne kategori: 25,2

Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift Feltbetegnelser Areal

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 29,8

Sum 29,8

Bruk og vern av sjø og vassdrag, Feltbetegnelser Areal

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 22,9

Total s um 146,5

Figur 29 : Arealbruksformål – oversikt

Figur 30 Utsnitt av områdeplan 15 . 01 . 20
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5.3 Områder for boligbebyggelse (B K S , BFS )

5.3.1 Arealformål
Alle byggeområdene innenfor områdeplanen inneholder bolig i en eller annen form. I dette kapittelet omtales
de rene boligområdene B K S1 , B K S2 og BFS . Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse og anlegg
med underformål boligbebyggelse – konsentrert småh usbebyg g else og frittliggende småhusbebyggelse

5.3.2 Bebyggelse
Områdene B K S1 og B K S2 er i dag bebygd med eneboliger og skal fortsatt nyttes til boligbebyggelse . Det
åpnes i planforslaget for bygging av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre - og
firemannsbolig , kjedehus, rekkehus, atriumhus .

Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 3 5 %.

Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.

Bebyggelsen skal plasser e s innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.

For område BFS er det planlagt en lavere utnyttelse, men med samme volum for BKS. Deler av området vil
være krevende å utvikle videre med begrunnelse i fare for skred . Ved tiltak i hensynssone ras - og skredfare
må d et foreligge særskilte vurderinger.

5.3.3 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - BYA).

5.4 Område r for undervisning og studentboliger (BOP og BKB )

5.4.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BOP1 og BKB5. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse
og anlegg med underformål henholdsvis offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) og bolig / tjenesteyting
(BKB5).

Område BOP1 og BKB5 må sees under ett og de er regulert til de samme formålene, med den forskjellen at
det i område BKB5 inngår parkering både for BOP1 og BKB5. Arealbruksformålet indikerer også at
studentboliger er vektlagt sterkere i område BKB5 mens område BOP1 primært er tenkt til undervisning.

I reguleri ngsbestemmelsene er formålene «bolig» og «tjenesteyting» definert slik at de omfatter :

O ffentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og
administrasjon tilknyttet denne virksomheten.
Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafé , kantinevirksomhet med mer
S tudentboliger .
I nternveier og plasser.
I område BKB5 inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1)

5.4.2 Bebyggelse
Undervisningsbygg ligger i dag i område BOP1. I o mråde BKB5 er dagens studentboliger lokalisert.
Eksisterende undervisningsbebyggelse på BOP1 besår av flere byg ninger som er sammenbygd og organisert
rundt et indre gårdsrom. Det er nylig oppført et p åb ygg mot vest, samt at utearealene mellom studentboligene
og undervisningsbygningene er oppgradert. Utnyttingsgrad er angitt som bruksareal (BRA) og satt til
maks 1000 0 m2 BRA for BKB5 og maks 20000 m2 BRA for BOP1 .

Byggehøyde i planforslaget er satt til maks 16,0 m (BOP) . Dette tilsvarer i praksis fire til fem etasjer.

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av
formåls grensen mellom disse to områdene. Bebyggelsen skal plasseres slik at forbindelsene mellom
Osloveien i vest og turdragene GTD1 og GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom
områdene BOP1 og BKB5.

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være utadrettet mot
torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis benyttes til funksjoner som
styrker torget som felles uterom. Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksist erende bygninger.
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Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader.

5.4.3 Torg ( bestemmelsesområde )
Tidligere bygninger henvend t e seg i liten grad ut mot torget , og uteområdene rundt skolen var i liten grad
aktivisert. Etablerte studentboliger er med på å skape et levende og aktivt, men samtidig kompakt
campusområde, hvor studenter kan bo i umiddelbar nærhet til skolen. Ifølge plangrepet ønsker man at
boligene sammen med universitetsbygningene skal være med på å skape en tydelig adkomst til uni versitetet
og selve campusområdet , samt ramme inn felles uteområder.

I bestemmelsesområde #1 Torg er det anlagt et sentralt uteområde felles for område BKB5 og BOP1.
Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets betydning som sentra lt uterom.

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen rundt
bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt å styrke områdets
funksjon som felles sentralt uterom.

Områ det skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom planområdet skal
lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral møteplass og ankomstpunkt til USN .
Varelevering skal løses slik at det gir mi nst mulig konflikt med myke trafikanter og gjerne legges utenom torget.

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Gulvet i uterommet skal ha
steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg , bepla ntning og grøntområder skal brukes
for å differensiere ulike funksjonelle soner i rommet.

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, belysning samt
aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer.

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved søknad om tiltak
innenfor områdene BOP1 og BKB5.

5.4.4 Parkering
Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene innenfor områdeplanen, men det er i
reguleringsbestemmelsene gjort unnta k og presiseringer som gjelder studentboliger.

Biler skal i minst mulig grad ledes inn på campus. Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og
fortrinnsvis plasseres under bakken. Parkeringsanlegg som etableres under bakkenivå skal ikke regnes me d
ved beregning av grad av utnyttelse. Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5.

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm:
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet
I tillegg sk al det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 boenheter.

5.5 Område r for kombinerte formål (BKB 1, 2, 3, 4 )

5.5.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4. Disse områdene reguleres til
hovedformål bebyggelse og anlegg med underformål kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Områdene er regulert til følgende kombinasjoner:

BKB1: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

BKB2: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

BKB3: Bolig, kontor, tjenesteyting

BK B4: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

Boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien i område BKB1 og BKB 4 . Grunnen til dette er at
disse delene av områdene ligger i rød støysone og ikke er egnet til bolig, som er et støyfølsomt bruks formål.

5.5.2 Plankrav
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB 1 , BKB2 og BKB3.

Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse kan ikke finne sted før området inngår i godkjent
detaljreguleringsplan.
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Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse, men
ved bruk til forretning, kontor eller tjenesteyting stilles det krav om detaljreguleringsplan for områdene. Det
samme vil gjelde for boligbebyggelse i annen form enn frittliggende småhus.

Plankravet gjelder ikke for mindre tiltak i eksisterende byggverk eller mindre frittliggende bygninger på bebygd
eiendom . Dette er presisert i reguleringsbestemmelsene og konkretisert ved hjelp av henvisninger til relevante
paragrafer i plan - og bygningsl oven .

Ved utvikling av områdene må forhold til støyskjerming, adkomstforhold, trafikkforhold, bokvalitet for boliger
belyses nærmere .

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB 4 ettersom det er pågått en
viss utvikl ingsprosess for dette arealet over lengre tid. Arealet er lokaliserte i ene enden av utviklingsformålet
og det kan derfor skje en viss utvikling av området uten at det gir store konsekvenser for tilgrensende arealer i
sør. For å oppnå ønsket utvikling er d et likevel satt like rekkefølgekrav for BKB 1 og BKB4. Rekkefølgekravene
gir føring om sanering av avkjørsel til Osloveien og at fortau (SF4) og veg (SKV1) skal være opparbeidet før
områdene kan tas i bruk . For øvrig gjelder felles bestemmelsene for alle om råder avsatt til byggeformål.

5.5.3 Bebyggelse
Områdene BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 er i dag bebygd med eneboliger i tillegg til et par mindre
næringsvirksomheter i område BKB 4 . Områdene kan fortsatt nyttes til boligbebyggelse samtidig som det
åpnes for alternative formål.

Område BKB1 , BKB2, BKB3 og BKB4

- Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - B YA) og skal være maksimalt 50 % i område BKB1.
- Maksimal byggehøyde er 1 2 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende:

- Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 25 %.
- Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Ved utvikling av BKB1, BKB2, BKB 3 til andre formål og høyere utnyttelse , må det utarbeides
detaljreguleringsplan.

Områdeplanen angir hvilken form for bebyggelse som kan tillates. Ny bebyggelse tenkes benyttet til
kunnskapsbasert næringsutvikling eller tjenesteyting, eventuelt til tettere boligbebyggelse, men det forutsettes
avklart nærmere gjennom detaljreguleringsplan. Ved detaljregulering kan også byggehøyder, utnyttelsesgrad
og andre forhold vurderes nærmere og bli endret.

5.5.4 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - BYA).

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved beregning av grad av
utnyttelse.
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5.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.6.1 Veg er (SKV , SV )
Hvordan Osloveien x Bredalsveien x Dronning Åstas gt. skal løses har vært gjenstand for ulike føringer i løpet
av planprosessen . I planen som nå foreligger er områdeplan for Hønefoss i stor grad lagt som føring .
Områdeplanen legger til rette for at hovedveiene gjennom Hønefoss skal bygges om til «gater» . Dette vil gi e n
begrenset økning i reisetid for biler og vil gi en viss treghet i kjøring gjennom byen, mot økt tilrettelegging for
andre veibrukere og økt trafikksikkerhet. Tiltaket er en sum av mindre justeringer, inkludert tofeltsvei med
tosidig, brede fortau med str ammere kryssutforming – hovedsakelig signal - eller vikepliktsregulert . I sentrum er
det ønskelig at det etableres gangfelt i kryss på alle armer.

Modelltester av krysset Osloveien x Dronning Åstas gate viser god trafikkavvikling i krysset i dagens situasj on,
noe som indikerer at et potensial for innstramming for nordgående trafikk. Det er en vesentlig trafikkstrøm fra
Hvervenmoen til Eikli som svinger inn Dronning Åstas gate der god trafikkavvikling må opprettholdes.
Tilfartskontroll for nordgående trafikk opp Osloveien, kombinert med filterfelt for nordgående busser muliggjør
prioritering av buss gjennom dette krysset.

I reguleringsplan nr 206 «Osloveien øst» er det regulert inn en ny vei øst for Osloveien, mellom bebyggelsen
og Storelva. Denne veien er videreført i planforslaget i form av kjøre vei SKV1 med tilhørende fortau som
kobles til ny Bredalsvei. I nord går veien over gang - og sykkelveiformål for å hindre gjennomkjøring og
prioritere gående og syklende .

I planforslaget er det gjort visse tilpasnin ger slik at endringen ikke medfører for store utfordringer for
trafikkavviklingen. K rysset er strammet opp i forhold til tidligere planforslag og kollektiv , gående og syklende
gis en enda tydeligere prioritering.

Foreslått løsning er i hovedsak i tråd med områdeplanen for Hønefoss der det fremgår at det er ønskelig med
t ilfartskontroll i ytre deler av sentrum ved hjelp av signalregulerte kryss . Modelltesting (områdeplan Hønefoss)
har vist at pga. den store mengden lokaltrafikk i rushtiden, vil køen som hold es igjen i de ytre kryssene til en
viss grad erstattes av lokaltrafikk fra sideveiene nedstrøms, slik at ønsket flytting av kø i mindre grad oppnås,
derimot blir det noe mer spredning.

I planforslaget har det vært et mål å benytte eksisterende kryss så la ngt som mulig, samtidig som en får bedre
avkjøring til USN. Adkomst til USN vil være via ny Bredalsvei. Ved flytting av Arnegårdsbakken/Haugebakken
vil biltrafikken samles i ett kryss, noe som vil gi en mer oversiktlig løsning for kjørende og myke trafikan ter.

Arnegårdsbakken utformes som en gate, "Boliggater/Boligveger", med fartsgrense 40 km/t. Ny Bredalsvei
utformes som en gate med "adkomst til næringsområdet" med fartsgrense 40 km/t. jmf N100.



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 43

Figur 31 Utsnitt av plantegning C01 13.01.20

5.6.2 Gående og syklende
Planforslaget ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk. For å få dette til er det vesentlig at det blir utviklet et
sammenhengende og tilstrekkelig finmasket nett av sykkelruter, samtidig som det e r kontinuitet i
sykkelinfrastrukturen med få systemskifter. I planforslaget er det planlagt en større seperasjon av gående og
syklende fra Arnegådsbakken til USN . Foreslått standard er 3 m bred sykkelveg med midtlinje og 2,5 m bredt
fortau pluss skuldre fr em til USN . Dette betyr at Arne g årdsbakken må sideforskyves noe helt øverst. Denne
strekningen ligger utenfor planområdet og blir ivaretatt i tilgrensende reguleringsplan . Fortau langs Osloveien,
SKV1 og ned til kulvert vil ha en bredde på 2.5 meter.

Fi gur 32 Utsnitt fra normalprofil fra SVV sitt arbeid i forbindelse med ny g/s - vei langs Osloveien. Profil for G/S
vil bli ført frem til USN
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Det er lagt til grunn å opprettholde eksisterende kulvert og forbedre adkomsten til denne. D et er også lagt til
rette for noe bedre koblinger i g/s - veinettet og bedre adkomst til USN for gående og syklende.

Sykkelvei med fortau i søndre del av Osloveien planlegges og bygges av Statens vegvesens, som del av
deres handlingsprogram for perioden 2018 - 2023 . Planlegging startet våren 2018 og planen blir sannsynligvis
lagt ut til offentlig ettersyn i 20 20 .

Ettersom det legges til rette for flytting av krysset på Arn e gårdsbakken vil en unngå et potensielt farlig
krysspunkt for syklende . Krys s ingen for gående og syklende vil være i plan på ny Bredalsvei. Krys s ingen for
gående og syklende er trukket noe tilbake fra selve krysset. Dette bidrar til å redusere antall uønskede
krys s inger ut på Osloveien . Eksisterende fortau øst for Osloveien vil bli videreført. Før BKB1 og BK B4 kan
videreutvikles må ogs å dagens avkjørsler til Osloveien saneres. Dette innebærer at flere uheldige krysninger
av fortauet vil bli fjernet. På sikt vil det bli tilrettelagt for at gående og syklende også kan benytte ny vei m ed
fortau (SF3) som vil være et ekstra supplement .

Områdeplanen viser en helhetlig plan for gang - og sykkelveier. Det er imidlertid rom for å optimalisere
løsningene slik at løsningene beslaglegger mindre areal , eller gir bedre koblinger. Det er videre stø rre
høydeforskjeller ved kulvert som medfører at det må sees på løsninger som er enda bedre tilpasset terrenget .
Det vil blant annet bli etablert trapp ned til kulvert fra ny Bredalsvei, og trapp opp til fortau langs Osloveien.
Bruk av murer for å redusere skråningsutslag må detaljprosjekteres videre. Det er ikke hensiktsmessig å forta
en ytterligere optimalisering av skråningsutslag på dette plannivået. Det er derfor åpnet for at det kan
gjennomføres justeringer av gang - sykkelveien e ved dagens kulvert , ut en at det er behov for å ta
områdeplanen opp til ny behandling.

Områdeplan for Hønefoss gir i utgangspunktet føringer at det skal tilrettelegges krysning i plan på alle armene
i et kryss for myke trafikanter. For krysset Osloveien har det vært vurdert at en slik forutsetning ikke har vært
hensiktsmessig ut fra trafikkavvikling. Planforslaget er likevel ikke til hinder for en slik løsning i fremtiden. Per i
dag er det krysning i plan på Dronning Åstas gate og krysning i plan på ny Bredalsvei. Det har også v ært
drøftet om det skal tilrettelegges en krysning nord for krysset, omtrent ved dagens Bredalsvei. I
løsningsforslaget er det valgt å ikke regulere en slik løsning, men planen legger til rette for at det er mulig å få
en krysning her.

Områdeplanen sikrer også flere viktige turveier øst i planområdet

Figur 33 Utsnitt ortofoto . Gule streker viser foreløpig prosjektert vegløsning .



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 45

5.6.3 Kollektivtrafikk
Bussholdeplassene beholdes som i dag, med en tilpasning av den ene busslommen som følge av ny
veigeometri. Busslommen er utvidet i forhold til dagens løsning.

Forslag til løsning viser en noe bedre løsning til bedre prioritering av kollektivtrafikk. I krysset Osloveien x
Dronning Åstas gate for nordgående busser er det filterfelt for ko llektiv og høyresvingefelt til USN. I sørgående
retning er høyresvingefelt til Eikli kombinert med filterfelt for kollektiv. Det forutsettes at bussprioritering gjøres i
form av signalregulering. Områdeplan viser at det er ønskelig å erstatte dagens busslo mmer med kantstopp
for buss. Planforslaget har ikke innarbeidet dette og det er derfor vist egne busslommer.

5.6.4 Vann og avløp
Vann - , overvann s - og avløp sledninger følger dagens trase som sammenfaller med ny Bredalsvei. Overvann
fra naturområder og grønnstrukt ur går naturlig til elva. Ved etablering av ny adkomst til USN kan det oppstå
større omlegging av eksisterende VA nett.

5.6.5 Energi
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme , og det er ført fjernvarmerør frem til USN. Ny
Bredalsvei medføre at deler av traseen for fjernvarmenett blir berørt. Det ligger også elektrisk ledningsnett i
bakken som vil bli berørt.

5.7 Natur og g rønnstruktur

5.7.1 Grønnstruktur (G/ GTD/GT/ GF)
Område G1 som ligger tett på og mellom byggeområdene reguleres til blå/ grønnstruktur . Området som
tidligere har vært skibakke reguleres også til friområde (GF1). Øvrig grønnstruktur er tur vei ene GT1 og GT2 og
turdragene GTD1 og GTD2.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som
grønn struktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. Sår i terrenget skal unngås, og
skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng.

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i grønnstrukturen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som på forhånd er
godkjent av kommunen.

I områder re gulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av gangstier, benker, belysning, lekeapparater og
treningsapparater. Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates. Reklame
tillates ikke i områder regulert til grønnst ruktur.

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at naturlig vegetasjon i
stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av grønnstrukturen.

5.7.2 Naturområder (LN A )
Områdene langs sydsiden av Storelva og øst for USN ( LN A 1 , LN A 2 , LN A 3) reguleres til hovedformål
Landbruks - , natur - og friluftsområder med underformål naturformål

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som naturformål
eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
be kkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en plan for
overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen.

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av gangstier og b en ker.

Informasjonsskilt knytt et til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates.

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål.
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5.7.3 Storelva (VNV)
Storelva er regulert til hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag med underformål naturområde i sjø og
vassdrag . D et er ikke gitt bestemmelser til dette området .

5.8 Hensynssoner og bestemmelsesområder

5.8.1 Hensynssoner
Det er tegnet inn hensynssone som omfatter et automatisk fredet kulturminne syd for høyskolen ( b åndlegging
etter lov om kulturminner (H730_1)

Flomfare
Fareområde for flom er tegnet inn langs Storelva med skravur og betegnelsene H320 .

Ras og skredfare
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter som følger saken og det er tegnet inn fareområde og byggegrense
mot elva. Fareområde H310 (ras - og skredfare) er tegnet inn på plankartet 20 m innenfor kant elveskråning.

Byggegrense er lagt 5 m innenfor grensen for fareområde H310 . Det er ikke tillatt med etabelering av nye bygg
innenfor fareområdet. Det er gitt en åpning for etablering av anlegg og mindre tiltak ti l eksisterende
bebyggelse. Det er da satt som forutsetning at de geotekniske forhold dokumenteres slik at tiltakene ikke vil
medføre større fare eller risiko.

Frisiktsone
Frisiktlinjer er ikke tegnet inn på plankartet ut fra plannivå, samt at frisikten kun berører areal regulert til
samferdselsformål.

5.8.2 Bestemmelsesområder
Reguleringsbestemmelser kan stedfestes gjennom bruk av bestemmelsesområder . Bestemmelsesområde er
fastsettelse av virkeområde for angitte bestemmelser som avviker fra grenser som følger di rekte av
arealformål og hensynssoner i planen.

Det er angitt et bestemmelsesområde i denne planen - #1 Torg .
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6 KON SEKVEN SER AV PLAN F ORSLAG ET

6.1 Grunnlag

6.1.1 Datagrunnlag og metode r
Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Forslaget er som følge av
dette utarbeidet etter Miljøverndepartementets veileder til forskriften, samt veiledere til plan - og bygningsloven
som spesifiserer framgangsmåte, form og innhold på prosjektdokumentene.

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema. Det er imidlertid gitt
enkelte føringer for konsekvensutredningen som sier noe om metode og utredningsnivå:

Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på forelig gende kunnskap og
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i
forhold til behandlingen av planen.

Planprogrammet påpeker også følgende:

Forskriften stiller prosess - og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det
følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes.

Konsekvensutredningen er i tråd med disse føringene og er i all hovedsak b asert på foreliggende kunnskap i
tilgjengelige databaser og rapporter, i tillegg til muntlige kilder og egne befaringer. Det er utført supplerende
trafikktelling i Arnegårdsbakken og kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø er supplert gjennom feltarbeid.

De fagspesifikke utredningene er utført gjennom metodetriangul ering hvor følgende metodikk er anvendt:

- Dokumentanalyser: Innhenting av foreliggende informasjon hvor relevant materiale trekkes ut og
forstås i lys av plantiltaket.

- Kvantitative analyser: Tekniske utredninger basert på målbare data, herunder blant annet støy og
trafikktall.

- Kvalitative analyser: Faglige vurderinger av relevante problemstillinger for deltema som ikke er direkte
målbare, men som må tilnærmes skjønnsmessig.

6.1.2 Alternativer
I planprogrammet skrives følgende om alternative utbyggingsstrategier:

I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. I denne
plansaken gjennomføres det en visjons - og mulighetsstudie av Campusområdet og omgivelsene på
en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmuligh etene. Dette gjøres i et samarbeid
mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike
Utvikling og Ringerike kommune.
(….)
Resultatene av studien må tas videre til prosessen med områdereguleringen.

Området er delvis ut bygd ut etter at planprogrammet ble vedtatt . Konsekvensutredningen er derfor noe
forenkle t.

Det har vurdert flere alternative vei løsninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 6.3
Trafikkforhold . I plan forslaget som nå foreligger er det kun tatt utgangspunkt i X - kryss, det det er gitt som
forutsetning at det bygges videre på dagens kryss og at eksisterende kulvert skal opprettholdes. Med det
utbygging som allerede er gjennomført skilles det derfor kun mellom to alternativer:

0 - alterna tiver
Full utbygging

Nøkkeltall for utbyggingens omfang i de ulike alternativene er vist i tabellene nedenfor.

6.1.3 0 - alternativet
0 - alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av eksisterende situasjon. Oppgradering, rehabilitering og
mindre endringer av eksisterende bygningsmasse. Da behovet for utvikling av campus er stort og bygging av
studentboliger er et sannsynlig første utviklingstrinn er 0 - alternativet ikke et realistisk alternativ da det ikke
muliggjør en utvikling forenlig med USN sine behov. 0 - alternativet er tatt med som et sammenlikningsgrunnlag
for å belyse virkningen av arealbruksendringene ved de andre alternativene.
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0 - alternativet

Dagens USN (2016) , ingen om - eller utbygging

Eksisterende boliger, ca. 15 frittliggende eneboliger. Ingen videreutvikling

To mindre næringsbygg. Ingen videreutvikling

Samferdselsanlegg, ingen endringer på kryss eller adkomstveier

BOP1, USN sitt kjerneområde: ombygging av eksisterende bygg

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 150 studentboliger

Figur 34 : 0 - alternativet

6.1.4 Full utbygging
F ull utbygging av alle byggeområdene i planen ut fra bestemmelser om utnyttelsesgrad, og etablering av nytt
veikryss med tilhørende elementer. Full utbygging muliggjør i tillegg til studentbol iger også en økning av USN
sin bygningsmasse. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og
næringsvirksomhet rettet mot universitet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er USN sitt område.

Flere områder er i pla nforslaget avsatt som kombinerte fo rmål bolig/kontor /tjenesteyting , et av dem også med
mulighet for forretning . Ved full utbygging antas disse utviklet videre med høyere utnytting. Gjennom videre
detaljregulering gis disse områdene vide utviklings mulighete r , særlig dersom en planlegger flere eiendommer
under ett. D et er vanskelig å forutse hvilken utvikling som kan komme i disse områdene ettersom dette er
avhengig av hvordan grunneiere ønsker å samarbeide . Konsekvensene av utvikling i disse områdene vil bli
utredet gjennom påfølgende detaljreguleringer for disse områdene. I konsekvensutredningen til foreliggende
planforslag antas det ved full utbygging at utnytting av felt BKB2, BKB3 og BKB4 er høyere , uten at dette
spesifiseres nærmere.

F ull utnytting etter planforslaget Økning i antall personer Utnyttelse

BOP1, USN sitt kjerneområde: utbygging
av eksisterende bygg

Ukjent Maks 20 000 m2 BRA

BKB, område for bolig/tjenesteyting:
bygging av inntil 1 50 studentboliger

Økning av inntil 1 50
beboere/studenter

BKB1 og BKB4 , område for kombinerte
formål:
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting

Inntil 30 nye beboere /
ansatte

Inntil 50 % BYA

Områder for kombinerte formål:
BKB2: Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting
BKB2 og BKB3 Bolig/kontor/tjenesteyting

Ukjent Økt utnyttelse a vklares ved
detaljregulering

Samferdselsanlegg: Nytt X - kryss etablert , ny Breidalsvei, ny avkjørsel
Arnegårdsbakken, nytt gang – og sykkelveinett.

Figur 35 : Full utbygging

6.1.5 Planprogrammets «bestilling»
Planprogrammet beskriver følgende 18 «antatte problemstillinger og tema» som aktuelle. I tabellen nedenfor
er det angitt hvor disse er innarbeidet og for hvilke tema det foreligger egne fagutredninger. Fagutredningene
følger so m vedlegg til planforslaget.

Tema fra planprogrammet Kapittel i planbeskrivelsen Fagutredning

Befolkningsutvikling og offentlige
tjenester

6.6 Nærmiljø -

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud )
og lokalsamfunnet

6.6 Nærmiljø -

Vei og trafikk 6.3 Trafikkforhold Det er utarbeidet en
trafikkutrednig til områdeplan
for Hønefoss. Denne er lagt til
grunn.
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Vann og avløp 6.6 Nærmiljø -

Fjernvarme 6.6 Nærmiljø -

Friluftsliv 6.6 Nærmiljø -

Universell utforming 6.9 Universell utforming /
tilgjengelighet for alle

-

Radon 6.8 Risiko og sårbarhet -

Nærhet til kraftlinje 6.8 Risiko og sårbarhet -

Dyre - og planteliv 6.5 Naturmiljø Fagrapport naturmiljø

Geologi / grunnforhold 6.5 Naturmiljø Geoteknisk notat

Vann og vassdrag / flomfare 6.5 Naturmiljø -

Klima, luft og støy 6.5 Naturmiljø Støyutredning

Luftkvalitet

Landskap 6.4 Landskap -

Kulturminner og kulturmiljøer 6.7 Kulturminner og kulturmiljø -

Risiko og sårbarhet 6.8 Risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhetsanalyse

Konsekvenser for barn og unges
interesser

6.6 Nærmiljø -

Overordnede mål og retningslinjer 6.2 Forholdet til overordnete
planer

-

Figur 36 : Forholdet mellom planprogram og utredning

6.2 Forholdet til andre planer
Hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen er gjengitt i
Planstatus og rammebetingelser i kapittel 4 . Nedenfor er det redegjort for hvordan planforslaget forholder seg
til disse .

6.2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp ved at planen ikke
omdisponerer arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealet som «er i bruk eller er egnet
for lek» er sikret ved regulering til friområde GF1. P lanen legger til rette for økt trafikksik kerhet og bedre
koblinger til øvrig g ang - og sykkel veinett.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging følges ved å legge til rette for økt
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by - og tettstedsområder. Det er lagt til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging følges opp gjennom egen utredning og ved forbud mot
boliger i støyutsatt område langs Osloveien.

Rikspolitiske retningslinjer for universe ll utforming og økt tilgjengelighet er fulgt opp ved at det er tilstrebet
løsninger som kan brukes av alle .

Egen fagrapport om naturmiljø sikrer tilstrekk elig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre - var - prinsippet i
naturmangfold s loven.

Alternativ Konsekvens vurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens. Studentboliger nær USN medfører
mindre transportbehov. Følger opp nasjonale målsettinger.

Ingen
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Figur 37 : Konsekvenser i forhold til nasjonale føringer

6.2.2 Kommuneplan
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 38 : Konsekvenser i forhold til kommuneplan for Ringerike

6.2.3 Kommunedelplaner
Planforslaget følger opp intensjonene i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet gjennom
å legge bedre til rette for denne gruppen. Områdeplan for Hønefoss som er av nyere dato har i stor grad vært
førende for valg av løsninger.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging
Positiv konsekvens. Følger opp intensjonene i områdeplan
for Hønefoss

Optimalisering av
løsninger i
forbindelse med
detaljprosjektering.

Figur 39 : Konsekvenser i forhold til kommunedelplaner

6.2.4 Temaplaner
Planforslaget ivaretar verdiene som er registrert i Grønn plakat Hønefoss.

Planforslaget er ikke i konflikt med Bryggeveilederen.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 40 : Konsekvenser i forhold til temaplaner

6.2.5 Gjeldende reguleringsplaner
Planen berører 1 3 gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av disse er fra 1 947. I kapittel 4. 5 er det en oversikt
over disse . 5 planer erstattes i sin helhet av den nye planen. Ny plan erstatter deler av 8 andre planer.
Områdereguleringen medfører en oppryd ding i planforholdene i området, noe som vil gjøre forvaltningen
enklere og byggesaksbehandling i området mer forutsigbart.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternati vet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 41 : Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplaner

6.3 Trafikkforhold

6.3.1 Fremtidig trafikk
I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet.
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved full utbygging . Dette skyldes følgende
forhold:

- Etablering av studentb oliger på campus gir redusert transportbehov for diss e studentene
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på USN
- Planens visjon om campus som en grønn , bærekraftig by - campus med gode forbindelser og hvor alt

ligger i gangavstand .
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2014 2016 2026

Osloveien 13000 14000 16000

Dronning Å stas gate 8500 8500 9500

Bredalsveien 600 500 900

Arnegårdsbakken 250 250 300

Figur 42 : Samlet oversikt over årsdøgntrafikk (ÅDT)

Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien.

6.3.2 Alternative ve i løsninger
I forbindelse med planprosessen har det blitt vurder en rekke kryssløsninger. Vei løsningene i planen er knyttet
til valg av krysstype i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate og Osloveien / Bredalsveien.

Det ble gjennomført en trafikkutredning hvor de ulike kryssløsninger er vurdert og kapasitetsberegnet. Etter
grovsortering ble tre alternativer vurdert nærmere . Vi har tatt med de ulike alternativene for bedre å vise
historikken :

0 - alternativet
0 - alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X - kryss.
Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsak er legges det inn
fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges
rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående.

Alternativ 1: X - kryss
Bredalsveien legges om slik a t den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X - kryss.
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke
trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til
nordsiden av krysset.

Alternativ 4: Rundkjøring
Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet
rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for
myke traf ikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes til nordsiden av rundkjøringen.

Alternativ 2019
I forbindelse med gjenopptagelse av planarbeidet og vedtak av områdeplan for Hønefoss, ble det gitt
nye forutsetninger for planlegging av krysset. D et ble lagt til grunn at en skulle forsøke å ta vare på
eksisterende kryss, samt dagens kulvert. De øvrige målene om trafikksikkerhet og prioritering av
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gående, syklende og kollektiv var fortsatt førende . Løsningen har mange likhetstrekk med x - kryss
løsnin gen fra 2014.

Alternativ 0, alternativ 1 og alternativ 4 er tegne t ut til et sammenliknbart nivå og kapasitetsberegnet.
Alternativ 0 er tegnet som et «0+» alternativ der det kun er gjort mindre endringer av dagens vei er.

Figur 43 : 0+ alternativet, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 44 : Alternativ 1 X - kryss, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014
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Figur 45 : Rundkjøring, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 46 X - kryss, alternativ 2020
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6.3.3 Planforslagets trafikkløsning
Ved valg av trafikkløsning, må ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Et overordnet mål i Nasjonal
transportplan er at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport og gan ge/sykkel.

Ombyggingen av krysset enten til X - kryss vil sikre at selve krysset får tilstrekkelig kapasitet, men det vil ikke gi
noen bedre generell fremkommelighet. Kapasiteten i Osloveien er begrenset og d et vil fortsatt bli kø i
rushtiden . Vurderingene av forslag til kryssløsning

+ løsningen i tråd med områdeplan for Hønefos s
+ Mer i tråd med visjonen for området
+ Minst arealkrevende
+ Muliggjør opprettholdelse av dagens kulvert.
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning
+ Kortere gangbaner for gående og syklende
+ Mindre kostnadsdrivende
+ Sanering av avkjørsler ut på Osloveien
- Opprettholdelse av dagens kulvert gjør det vanskelig å finne fullgode løsninger for kobling mellom nye

og gamle g/s - veier.
- Medfører riving av 3 hus
- Fjerner mye utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90)

6.3.4 Kjørende
Ny kryssløsning vil gi mer ryddige forhold for alle trafikantgrupper ved at dagens tre tettstilte k ryss erstattes
med ett kryss. Svingebevegelsen fra Bredalsveien til venstre ut i Osloveien blir enklere i et lysregulert kryss.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes.

Full utbygging Positiv konsekvens. B edre geometri og mer ryddige forhold . Ingen

Figur 47 : Konsekvenser for kjørende

6.3.5 Gående og syklende
Terrenget er relativt flatt og det er et stor potensial å øke andelen som går eller sykler. For USN og de øvrige
funksjonene innenfor planområdet er det derfor naturlig å legge forholdene godt til rette for gående og
syklende. I dagens kryss har kjørende full prioritet og det er ingen krysningsmulighet i plan for myke
trafikanter. Krysning skjer plan skilt, noe som i prinsippet er en meget trafikksikker løsning. Dagens kulvert er
opprettholdt selv om rampene til dagens undergang får større stigning enn ønskelig.

Høydeforskjellen mellom undergangen og veien over er ca . 4 meter. Eksisterende gang - og syk kelve i østover
fra undergangen , mot campus, har i dag en helning på 7,2 %. Kravet til universell utforming er maks 5 %
(stigning 1:20). Planlagt løsning gir en helning på 8% . Det er derfor også lagt til rette for påkobling til
eksisterende fortau på østsid en av Oslove i en.

Ny kryssløsning vil fungere bra for de aller fleste og gir et mer lettforståelig og intuitivt trafikkbilde. Det
innebærer en prioritering av myke trafikanter i forhold til dagens situasjon .

Syd for krysset legges det opp til ny g/s - ve i p arallelt med Osloveien.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Bygge f ortau
langs nordsiden
av Bredalsveien

Full utbygging Positiv konsekvens ved bedre kvalitet på g/s - v e ier.
Muligheter for å benytte eksisterende kulvert. Krysning av
Osloveien i plan lenger nord. Bedre koblinger fortau og g/s -
veier.

Trapp fra kulvert
til fortau vil kunne
fungere som
snarvei.

Figur 48 : Konsekvenser for gående og sy klende
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6.3.6 Kollektivtrafikk
Planforslaget legger ikke opp til etablering av ny, eller flytting av det eksisterende kollektivtilbudet. Ved å
tilrettelegge for økt elevantall, samtidig som man reduserer bruken av bil til og fra USN , vil man imidlertid
kunne oppl eve økt bruk av kollektivtransport i området. Økt bruk vil også kunne innebære økt satsing , noe som
betyr økt frekvens og et generelt bedre kollektivtilbud.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten p ositiv konsekvens ved at gangforbindelsen mellom
bussholdeplassene og USN blir bedre. Mulig å benytte
svingefelt svingefelt til USN til filterfelt for kollektiv.

Ingen

Figur 49 : Konsekvenser for kollektivtrafikk

6.3.7 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten i planom rådet er særlig knyttet til Osloveien og kryssing av den. I tillegg er krysset
Bredalsveien / Osloveien et vanskelig punkt. Innenfor planområdet er det flest registrerte trafikkulykker i
Osloveie n umiddelbart nord for Bredalsveien.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens ved bygging av nytt kryss . Bedre
løsninger for gående og syklende. Gir bedre oversikt for
kjørende.

Ingen

Figur 50 : Konsekvenser for trafikksikkerhet

6.4 Landskap sbilde
Natur og grønnstruktur opprettholdes og byggeområdene i områdeplanen er eksisterende byggeområder med
unntak av en liten utvidelse i østlig retning av området for USN (BOP1 ). Terrenget stiger i denne retningen og
utvidelsen er begrenset slik at byggingen ikke kommer i berøring med silhuetten i landskapet. Planen
innebærer ingen store landskapsmessige endringer.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen vesentlige konsekvenser ingen

Figur 51 : Konsekvenser for landskap

6.5 Naturmiljø
Det er utarbeidet en egen rapport om naturmiljø som følge r som vedlegg til områdeplanen.
Konsekvensbeskrivelsen for naturtyper, vegetasjon og flora, fugler og andre dyrearter er basert på denne
fagrapporten.

6.5.1 Naturtyper
Utvikling av kunnskapsparken vil i begrenset grad berøre noen viktige naturtyper . Gråor - hegges kogen på
sørsiden av elva er et noe vanskelig tilgjengelig område som ikke forventes å bli redusert. Samlet sett
vurderes omfanget til ingen negativ konsekvens .

Gråorskogen sør i planområdet vil ikke bli direkte berørt ved en realisering av reguleringspla nen. Derimot vil
stien tett opptil området kunne føre til at skogen får større bruksfrekvens. Det vurderes som lite sannsynlig at
den økte ferdselen i området vil føre til at naturtypen vil bli redusert. Omfanget for lokaliteten vurderes til lite n
negativ konsekvens .
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 52 : Konsekvenser for naturtyper

6.5.2 Vegetasjon og flora
Vegetasjon og flora vil bli direkte berørt i de områder der det i plan legges opp til arealinngrep. For forekomster
som vil bli fjernet/ødelagt, vil omfanget bli stort negativt. Ingen viktige arter er imidlertid registrert innenfor
planområdet. Utbyggingen av kunnskapsparken vil berøre en svært liten del av populasjonene som er knyttet
til planområdet og vegetasjonstypene som er knyttet til planområdet. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha
liten negativ konsekvens for vegetasjon og flora i planområdet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens Ingen

Figur 53 : Konsekvenser for vegetasjon og flora

6.5.3 Fugler
Fuglelivet knyttet til planområdet vil kunne bli svakt redusert gjennom utviklingen av området. Arealbeslag og
forstyrrelse r vil medføre at noen få lokaliteter for fugler utgår. Dette gjelder stort sett kun vanlige forekomster,
men en art som spurvehauk antas å utgå som følge av tiltaket. Denne forekomsten kan utgå som et
permanent hekketerritorium, men trolig vil spurvehauken kunne etablere seg med reir i tilgrensende områder.
Arten er relativt tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet i hekketiden, og innslaget av gran i den rette
alder er relativt stort like øst for planområdet.

Totalt sett vurderes utviklingen av kunn skapsparken å ha lite n negativ konsekvens for fugler. Dette betyr at
tiltaket stort sett ikke reduserer artsmangfoldet eller forekomst av arter, eller forverre deres vekst - og
levevilkår. Arealbeslagene i skogområdene ved skolen vurderes såpass begrensede at kun en liten del av
hekkebestanden av fugler blir berørt.

For spurvehauk vil omfanget kunne spenne til middels negativ dersom arten får problemer med å etablere seg
i nye områder.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen di rekte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens
Middels negativt for spurvehauk

Ingen

Figur 54 : Konsekvenser for fugler

6.5.4 Andre dyrearter
Andre dyrearter vil bli berørt gjennom arealbeslag og et økt forstyrrelsesregime. Utbyggingen er imidlertid
relativt begrenset av omfang og skjer også i randsoner til større skogområder. Dette tilsier at virkningene for
dyr som lever i skogene i dette området ikke vil bli store. Den lokale bestanden av rådyr vil kun ne bli noe
påvirket, men endringene vil høyst føre til at de trekker seg noe lengre bort fra anleggsområder og nybygg.
Arten er imidlertid tilpasningsdyktig ovenfor mennesker og inngrep, og tiltakene vil høyst føre til endret
arealbruk – ikke bestandsreduk sjoner i området.

Tiltaket vurderes som marginal i forhold til elgbestanden i området. Elg holder seg noe på avstand ovenfor
menneskelig aktivitet, og det aktuelle området er ikke et viktig funksjonsområde for arten.

Andre dyr som bruker området kan bli mer eller mindre berørt. Populasjonsmessig vil imidlertid planene
uansett ha marginal betydning for berørte arter, selv sett inn i en lokal sammenheng.

Selv om kunnskapen om arealbruken for dyr som bruker området er begrenset, vurderes tiltaket å ha lite
n egativt omfang for andre dyrearter.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Lite negative konsekvenser Ingen

Figur 55 : Konsekvenser for andre dyrearter

6.5.5 Vann og vassdrag
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.

Arealbruken i henhold til områdeplanen vil ikke medføre forurensningsfare for vann og vassdrag.

Alternativ Ko nsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 56 : Konsekvenser for vann og vassdrag

6.5.5.1 Forholdet til krav i naturmangfoldloven

Området og tiltaket er ut fra krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper blant annet om
kunnskapsgrunnlag, føre - var - prinsippet og økosystemtilnærming (nml §§ 8 - 1 0).

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som ber ører naturmangfoldet
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget ifølge § 8 i naturmangfoldloven vurd eres som oppfylt. Tidligere kartlegging og
tilgjengelige data er supplert med grundigere undersøkelser av deler av området. Feltdata frembrakt under
befaring samt relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser danner grunnlaget for Ecofact rapport 355
«Utvikling av Kunnskapspark Ringerike. Fagrapport naturmiljø». Rapporten i sin helhet følger som vedlegg.

§ 9 (føre - var - prinsippet) er lite relevant på grunn av at kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.

§ 1 0 (økosystemtilnærming og samlet b elastning). Områdeplanen legger opp til endret bruk og utnyttelse av
allerede utbygde områder. I all hovedsak videreføres ubebygde områder i planområdet som grønne områder.
Den samlede belastningen på økosystem vil derfor ikke bli vesentlig endret som følg e av områdereguleringen.

§ 1 1 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre at tiltak innenfor
planområdet gir minst mulig skade på natur vil være en del av det enkelte tiltak og skal dekkes av
tiltakshaveren.

Alt ernativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen konsekvens. Ingen

X - kryss Positiv konsekvens. Hensyn til naturmangfold blir tydeligere
ivaretatt.

Ingen

6.6 Grunnforhold
Det er foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i forbindelse med bygging av studentboligene. I
henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
sk råningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en ekstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Negative konsekvenser ved tiltak nær elva eller skrenten
ned mot elva . For å redusere risikosone og byggegrense
innenfor denne i tråd med anbefalingen.

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

Figur 57 : Konsekvenser for grunnforhold

6.7 Ras - og Skredfare
Justert byggegrense mot Storelva som følge av ras - og skre dfare har klart størst konsekvens for Bredalsveien
8b, 1 0 og 1 2, hvor det meste av eiendommene blir liggende utenfor byggegrensen. For campus og øvrige
berørte eiendommer er endringen begrensende for utbygging .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tilt ak

0 - alternativet Negativ konsekvens.

Mulig erstatningsansvar for Ringerike kommune dersom det
gis byggetillatelse innenfor fareområdet.

Bygge - og
deleforbud

Stabiliserende tiltak

X - kryss Positiv konsekvens for samfunnssikkerhet, begrensende for
utvikling av de berørte eiendommene

Fareområde og
byggegrense mot
elva .

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

6.8 Nærmiljø

6.8.1 Friluftsliv og idrett
Rekreasjonsområdene og turveiene bak dagens USN er i dag i bruk av både studenter og beboere i området,
og planforslaget legger ikke opp til at dette skal forringes på noen måte. Ved å legge til rette for en mer
levende campus, flere studenter, studentboliger osv. vil man på mange måter legge opp til en økt bruk av
disse grønne områdene som bør vær e en godt integrert del av campusområdet. Turdrag skal føres videre
gjennom campus og sikre gode forbindelser både for studenter og øvrig befolkning.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten positiv konsekvens Ingen

Figur 58 : Konsekvenser for friluftsliv og idrett

6.8.2 Skolekapasitet
Ut fra en antakelse om at anslagsvis 5 - 1 0 % av studentene har barn vil det kunne bli snakk om 1 0 - 20 barn
som følge av befolkningsvekst grunnet utbygging innenfor planområdet. Om lag halvparten av barna antas å
være i skolepliktig alder. Det vil si om lag e n elev per årstrinn i skolen, men b efolkningsveksten vil være for
liten til å gi gode prognoser. Beregningen er derfor beheftet med stor usikkerhet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 59 : Konsekvenser for skolekapasitet

6.8.3 Barnehagedekning
Som for beregning av antall skoleelever vil prognosene for antall barn i barnehagealder være svært usik re .
Ved høy utnyttelse på arealer avsatt til kombinert bebyggelse kan det medføre behov for flere
barnehageplasser.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 60 : Konsekvenser for barnehagedekning

6.8.4 Barn og unges interesser
Planen innebærer ingen omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek . Planforslaget formaliserer arealbruken for område GF1 som friområde og
bestemmelsene presiserer at det kan tilrettelegges for lek og opphold.

Et bilfritt campusområde vil være positivt for studentene, men også for barn og unge. Ny kryssløsning vil gi
tr yggere skolevei for de som i dag ferdes langs eller krysser Osloveien .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 61 : Konsekvenser for barn og unges interesser

6.8.5 USN og lokalsamfunnet
USN sin betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet ligger til grunn for planarbeidet. Opprettholdelse og
utvidelse av USN innebærer tiltrekking av kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning.
Rekruttering av studenter til de ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er
avhengig av varer og tjenester som kan leveres av det lokal e næringsliv. Dette er av b etydning for
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. Å opprettholde e t levedyktig universitet gir positive ringvirkninger for
næringsliv, skolesektor og samfunnet for øvrig.

Utvikling av en attraktiv campus er hovedfokus i plana rbeidet og bygging av studentboliger på campus er et
vesentlig bidrag til dette. En grønn, bærekraftig by - campus vil være positivt for USN og derigjennom også for
byen.

Etablering av forbindelser gjennom området, vil styrke forbindelsene mellom byen og US N og mellom byen og
Kragstadmarka.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 62 : Konsekvenser for USN og lokalsamfunnet

6.8.6 Konsekvenser for grunneiere
Planens løsninger har konsekvenser for flere grunneieres eiendommer. Særlig fører ny adkomstvei og nytt
kryss til at flere grunneiere må avgi areal til veiformål. Følgende eiendommer blir berørt:

Gnr
/bnr

A real avgis til Bolig hus
må rives

38/16 A real for kjøreveg S K V1

38/44 A real for kjøreveg S K V1

38/26 A real for kjøreveg S K V1

38/104 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/18 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x
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38/83 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/95 Stripeareal for ny Bredalsvei

Figur 63 : Oversikt over berørte eiendommer

Noen av eiendommene må kun avgi striper av ubebygde deler av tomta. For 3 eiendommer blir bolighus
berørt, og disse må før gjennomføring av planen rives. For gjenværende eiendommer innebærer plan en nye
muligheter for utvikling av flere av eiendommene.

Det er behov for en mer trafikksikker adkomst fra Bredalsveien til Osloveien. En forbedret adkomst vil være en
positiv konsekvens for grunneiere i området. Denne faktoren går imidlertid ikke inn unde r dette delkapitlet,
forbedringer i trafikksikkerhet vurderes i kapittel 6.3 Trafikkforhold . Samtidig vil det sannsynligvis oppleves som
en ulempe for den enkelte som må avgi grunn til veiutbedringer. Ved en utbedring av dagens Bredalsvei må 4 -
6 grunneiere avgi areal til fortau og mindre utbedringer. For disse vurderes konsekvensen som negativ.

Ved etablering av X - kryss som vist i plankartet, samt opparbeiding av ny Bredalsve i , blir vei løsningen for
grunneierne ytterligere forbedret, mens de negative konsekvensene for enkeltgrunneiere blir større.

For gnr/bnr 38/69, skogområdet som ligger øst f or USN , er en del på 2,6 daa avsatt med formål som Offentlig
eller privat tjenesteyting, BOP1. Innenfor området vil det, dersom det skulle bli aktuelt, være hjemmel til
utvidelser av universitetet eller tilknyttet virksomhet.

Alternativ Konsekvensvurderi ng Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ved etablering av nytt kryss og ny Bredalsvei: Stor negativ
konsekvens for enkeltgrunneiere.

Istandsetting av
berørt areal.
Erstatning for
boliger /
boligtomter som
må innløses

Figur 64 : Konsekvenser for naboer og grunneiere

6.8.7 Støy
Det foreligger egen rapport om støyutredning. Utførte støyberegning bygger på tidligere utforming av X - kryss
og tidligere prognoser. Støy er beregnet for 3 situasjoner – med tilhørende støysonekart:

X01 – dagens geometri og trafikk
X02 – 0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036
X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

På kartet er støysoner vist m ed intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442. (Definisjon av sonene er omtalt i kapittel 3.6.6 Støyforhold i dag ).

Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osl oveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet
med en støyutredning. Støysonekartene for området er laget med utgangspunkt i den delen av veien som
endres og viser ikke støy fra veier utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs
Os loveien i begge retninger og vestover langs Dronning Åstas gate.

Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i støysonekartene
som er svært like. Mange boliger ligger i rød og gul sone allerede i dag . Det er liten forskjell på støyforholdene
i dag og i 2026. Det er ikke tiltak som følger av dette planforslaget som fører til økning i støynivået. Endringen i
støyforhold er en konsekvens av den generelle trafikkøkningen på Osloveien.

Det er ikke foreslått til tak i form av støyskjermer langs veiene i planområdet. I ny Bredalsvei blir det liten
avstand fra veien til nærmeste fasader og støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som
«stengsler». I Osloveien syd for krysset med Dronning Åstas gat e/Bredalsveien er det sterkt skrånende
terreng oppover mot eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs
veien. I krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien. Det er liten plass til
stø yskjermer og de ville komme svært nær boligene også her.

Både dagens trafikk og fremtidig trafikk vil gi støy, men utbygging innenfor planområdet bidrar i liten grad.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens for støyutsatte områder som er regulert
i eldre planer uten slike krav

Bygge - og
deleforbud, krav
om ny regulering.

Støyskjerming

X - kryss Ingen konsekvens eller liten positiv konsekvens. S tøyskjerming

Figur 65 : Konsekvenser for støy fra veitrafikk

6.8.8 Luftforurensning
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet , T - 1520.
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år

NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis - og
hjertekarsykdom har økt risiko for forverring
av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og hjertekarsykdom
har økt risiko for helseeffekter.
Blant disse er barn med luftveislidelse og
eldre med luftveis - og hjertekarlidelser mest
sårbare.

Figur 66 : Soner for luftforurensning

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs veiene .

Det foreligger egen rapport om luftkvalitet. Luftforurensning i form av svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2

er beregnet for tre situasjoner:

Dagens geometri og trafikk
0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036
Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene for
bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under gjeldende
grenseverdier i T - 1520,

For NO2, nitrogenokside r, finnes det ennå ikke program som beregner vinter - og årsmiddel slik de ny e
retningslinjene definerer dem men svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid ligge
utenfor gul sone.

Skolens område ligger i denne sammenheng så langt un na trafikkerte veier at de blir liggende langt under
grenseverdiene i T - 1520.

Selv om verdiene ligger innenfor grenseverdiene vil økt trafikk gi økt forurensning. Konsekvensen settes derfor
til svakt negativ.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 67 : Konsekvenser for luftforurensning

6.9 Vann og avløp
Vann, avløp og overvannsledninger følger dagens gang - / sykkel vei østover fra Osloveien og frem til USN sitt
område. Kapasiteten i vann - og avløpsnettet vurderes som stor nok i forhold til planlagt utbygging, men det vil
være aktuelt å separere avløpsvannet fra campus slik at overvann og spillvann ledes i separate nett.
Tilko b lingsmulighet foreligger i umiddelbar nærhet.
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Ledningsnett med VL150 slik det er i området skal normalt kunne levere brannvann med riktig trykk 50 l/s. Inn i
campusområdet går det en endeledning i dag. For å redusere sårbarheten bør det i forbindels e med videre
utbygging anlegges en ringledning inne på campus, og en eller to nye brannkummer. Ringledning som i dag
går rundt område BKB2 kan føres videre inn på BKB5.

Da det ikke ser ut til å være ka p asitetsproblemer vurderes konsekvensen som nøytral / i ngen konsekvens.

Vannledningen til USN er en endeledning som er koplet til ringledning midt på kartutsnittet ovenfor. Endring til
ringledning også inne på campus vil redusere sårbarheten i forhold til ledningsbrudd.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen negative konsekvenser , men mulighet for forbedring .
Det kan ligge risiko for store kostnader i forbindelse med
flytting av eksisterende anlegg.

Ringledning for
vann
Separering av
overvann

Figur 68 : Konsekvenser for vann og avløp

6.10 Kulturminner og kulturmiljø
Planen berører ett automatisk fredet kulturminne som omtalt i kapittel 3.9 Kulturminner og kulturmiljø.
Kulturminnet grenser til tur vei GT2 . Båndlegging etter lov om kulturminner er gjort på bakgrunn av
høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Uten nærmere utredning vurderes dette likevel som en negativ
konsekvens.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten negativ konsekvens.

Kulturminnet er automatisk fredet, men skade kan lettere skje
ved uhell.

Merking med skilt

X - kryss Endringen vil ha en positiv konsekvens for vern av
kulturminnet. Tilhørende endring av trase for tur vei 2 har
ingen vesentlige konsekvenser.

Båndlegges i
områdeplanen

Figur 69 Konsekvenser kulturminner og kulturmiljø

6.11 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planen. Denne foreligger som egen rapport.

6.11.1 Oppsummering
52 ulike h endelser er vurdert. Hendelser som er vurdert som aktuelle er oppsummert i risikomatrise nedenfor .
Ingen hende lser er vurdert å medføre uakseptabel risiko (røde felt). 4 hendelser er plassert i gule felt, hvilket
innebærer at risiko bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. I figuren er hendelser fra
ROS - analysen angitt med nummer som i ana lysen. Hendelsene i gule felt er nærmere omtalt nedenfor.

Konsekvens/Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig
(4)

Svært sannsynlig (4) 29

Sannsynlig (3) 23,24 3,4

Mindre sannsynlig (2) 9,10,15, 17, 38,44,46 5

Lite sannsynlig (1) 12,50 1,42

Figur 70 : Tabell 3 fra ROS - analysen: Hendelser oppsummert i risikomatrise

Planforslaget er vurde rt til ikke å medføre særskilt risiko for miljø eller samfunn. Tiltaket i seg selv vurderes
ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er planområdet utsatt for enkelte
risikoelementer; disse er i første rekke knyttet til fire hendelser: flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien
og ulykke r med gående og syklende.

6.11.2 Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4)
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.
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Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinge r vil ofte være årsak til at skråninger langs elveløpet undergraves. Ved
undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor
erosjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva. Beplantning la ngs vassdragene som hindrer utglidning
og erosjon må også ivaretas. Eventuell anleggelse av turvei eller gang - /sykkelvei i elveskrenten vil måtte
dokumentere forebyggende tiltak og sikring med hensyn til grunnforhold.

Planen legger ikke til rette for tilt ak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i flomutsatte
områder.

6.11.3 Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29)
Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for omgivelsene.
Derimot er planområdet utsatt f or trafikkstøy med Osloveien som den viktigste støykilden i området.
Bebyggelsen nærmest Osloveien vil være utsatt for støy. Ifølge støykart ligger deler av eksisterende
bebyggelse innenfor rød og gul støysone.

Planen stiller derfor krav til at veileder fo r behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1 442) gjøres gjeldende
ved tiltak innenfor planområdet.

6.11.4 Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5)
ROS - analysen avdekker risiko for ulykker med gående og syklende, herunder også skolevei, med dagens
si tuasjon. Områdeplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Osloveien, samt vesentlig oppgradering
av forholdet for gående og syklende, med blant annet nye gang - og sykkelveier. Samlet medfører disse
tiltakene at risikoen for ulykker for gående og sykl ende reduseres som følge av realiseringen av planforslaget.

6.12 Universell utforming / tilgjengelighet for alle

6.12.1 Områder for boligbebyggelse
Område B K S1 og B K S2 ligger på en høyde og har adkomst via vei SV1. Dette er den eneste naturlige
adkomsten og alternativ e adkomstmuligheter foreligger ikke. Veien er meget bratt og adkomsten til disse
boligene vil derfor ikke kunne tilfredsstille krav om universell utforming, fordi veien er for bratt. Dette gjelder
spesielt for gående og syklende, men veien kan også være ut fordrende for kjørende vinterstid. Områder for
kombinerte formål

Høydeforskjellene i område BKB3 kan by på utfordringer i forhold til universell utforming av adkomst til
bygninger og uteområder. Område BKB2 og BKB4 er relativt flate og byr ikke på de samme utfordringene.

6.12.2 G ang - og sykkel veier

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens på grunn av bratte og til dels svært
bratte ramper. Ikke universelt utformet. Villkryssing av
Osloveien fordi undergangen representerer en omvei.

Lysregulert
fotgjengerovergang

X - kryss Positiv konsekvens for fotgjengere. Kulvert kan suppleres
med kryssing i plan. Gode koblinger til eksisterende g/s - vei
nett.

Mulig ny krysning i
plan på Oslo veien .

Figur 71 Konsekvenser gang - og sykkelveier

6.12.3 Vurdering
Samlet vurdering av universell utforming / tilgjengelighet for alle:

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten n egativ konsekvens Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 72 : Konsekvenser for universell utforming / tilgjengelighet for alle
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6.13 Samlede v irkninger av planforslaget , sammenstilling

6.13.1 0 - alternativet
Forholdet til andre planer er uten direkte konsekvenser for 0 - alternativet.

0 - alt e rnativet gir negative konsekvenser for gående og syklende (trafikkfare) og universell utforming /
tilgjengelighet for alle.

Ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, nærmiljø (bortsett fra støy), kulturminner og kulturmiljø.

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens.

Det er ikke funnet noen særskilte positive konsekvenser ved 0 - alternativet.

6.13.2 Full utbygging
Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 2 .

G ir positiv konsekvens for gående og syklende, samt mulig heter til å prioritere kollektivtrafikk .

G ir liten ne gativ konsekvens for landskap, naturmiljø , kulturminner og støy

G ir positiv konsekvens for nærmiljø og universell utforming / tilgjengelighet for alle .

G ir negativ konsekvens for enkelte naboer fordi det innebærer inngrep i eiendommer og riving av bolighus. For
andre naboer gir områdeplanen verdistigning.

G ir meget positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og universitetet .

6.13.3 Oppsummering
Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvi kling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå.

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.

De samlede konsekvensene ved 0 - alternativet er negative.

Planforslaget legger til rette for videre utviklin g av kunnskapsparken som et levedyktig og attraktiv t sted. Dette
vil gi positive virkninger for lokalsamfunnet. Utbygging gir overveiende positive konsekvenser og full utbygging
gir aller mest positive konsekvenser.
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1 SAMM EN DRAG

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst - Norge (USN) campus
Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre kryssløsning i kryssområdet
Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Nytt kryss har også gitt
muligheten til å flytte adkomsten for Arn egårdsbakken til ny Bredalsvei.

Gang - og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet . Ved å stramme opp veisystemene
rundt kryss er større arealer avsatt til gang - og sykkelveiformål og forholdene for myke trafikanter gitt et løft.
G angforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte campus bedre til omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for høyere utnyttelse for de fleste eksisterende byggeområder innenfor planen, for
eksempel til næringer knyttet til universitetet , men også andre formål.

Av det samlede arealet foreslås ca. 5 4 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur . Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder og naturområder i vassdrag. Total
størrelse på pl anområdet er ca. 147 daa

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med utgangspunkt i
planprogram fastsatt av Ringerike kommune. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for
samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative
konsekvenser for miljø eller samfunn.

Revisjon av planforslaget bygger i stor grad på tidligere utredninger og vurderinger. De største endringene fra
tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse noe som medfører at gangbro over Storelva er
fjernet fra planen. Videre er det i vesentlig større grad tatt utgangspunkt i dagens kryss , for å redusere
kompleksitet og kostnader.

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 6

2 BAKGRU N N

2.1 Hensikt med planen
I 2012 startet et prosjekt kalt kunnskapspark Ringerike. Prosjektet startet som et samarbeid mellom
Universitetet i Sørørst – Norge, campus Ringerike (heretter USN) og Ringerike utvikling. Hensikten med
prosjektet var å videreutvikle studiestedet i retning av en kunnskapspark. Denne områdeplanen er et
delresultat av prosjektet.

Ved oppstart av arbeidet med områdeplanen ble det fastsatt følgende målsettinger for planarbeidet :

Avklare USN campus Ringerike sitt behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg.
Avklare studentenes arealbehov for:

o Boliger og lokalisering av disse
o Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.

Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt.

Drøfte og avklare behov for:

Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger.
Kjøre vei er og adkomst.
Avklare arealbehov for næringsarealer.
Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg.
Potensiale og muligh eter for arealdisposisjoner på c ampus.

Planarbeidet har pågått i lang tid og flere tiltak listet opp over og som opprinnelig var tenkt håndtert i denne
planen er allerede realisert.

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. Planen
skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuel le utvidelser av universitetets bygg, samt for bygging
av studentboliger med tilhørende funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas /
Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres gjennom campus og
bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder innenfor planen, for
eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål.

For flere tiltak er ikke omfang endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for
videre utbygging og utvikling av området. For flere delområder må det utarbeides detaljregulering før det
tillates tiltak.

2.2 Organisering
Områderegulering utarbeides , i henhold til plan - og bygningsloven , av kommunen. Ringerike kommune er
forslagsstiller og eier av områdereguleringsplanen.

Kommunen kan likevel overlate ti l andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl §
12 - 2). Frem til 2016 har Statsbygg vært prosjektleder og utarbeidet forslag til reguleringsplan for området på
vegne av Ringerike kommune. I forbindelse med denne siste revideri ngen har Ringerike kommune hatt ansvar
for fremdriften.

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold), opprettet i tidlig fase et samarbeid med Ringerike Utvikling
og opprettet et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklin gsgruppa”.
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike og har fungert
som referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike. Gruppen har bestått av
representanter for USN , Studentparlamentet, Stud entsamskipnaden, Ringerike Utvikling, Statsbygg og
Ringerike kommune. Gruppen har ikke vært aktiv i forbindelse med siste endring, men det har vært
gjennomført flere arbeidsmøter der de fleste partene har vært representert.

Frem til 2015/2016 var tegn_3 har plankonsulent, med Reinertsen, Ecofact og Bjørn Leifsen som
underkonsulenter . I forbindelse med justering av områdeplanen har COWI overtatt arbeidet med sluttføring av
planmaterialet og tidligere konsulenter ikke lengre vært en del av prosessen. Planen bygger likevel i stor grad
på tidligere vurderinger . Den største endringen er knyttet til hvordan krysset Osloveien / Dronning Åstas gt . /
ny Bredalsvei og gang - og sykkelveinett.
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2.3 Planprosessen
Historikk
Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak
11/12 17.jan.2012). O ppstart av områderegulering ble varslet i brev til berørte parter og naboer den 12.7.2011.
Den 24.1.2012 varslet Ringerike kommune ”Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike ” oppstart
og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble
annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet (sak 264/12) den
4. 12 .2012

HMA vedtok i sak 116/14 (10.1 1.14) å legge planen ut til offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) . Forslag til
områderegulering ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 29.11.2014 - 20.1.2015. I denne planen var det
foreslått et x - kryss noe lenger nord for dagens k ryss.

Den 25.6.2015 vedtok kommunestyret (sak 88/15) «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av kryssløsning og
finansiering», å velge rundkjøring fremfor X - kryss.

Vedtak i kommunestyret sak 88/15:

Ringerike kommune anbefaler at prinsipp for rundkjøring velg es i kryss mellom Osloveien og ny vei
som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud Vestfold.
Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i
finansieringen av ny adkomst med en tredjedel hver. De nødv endige bevilgninger tas inn i
økonomiplanen i perioden 2016 - 2018.

Administrasjonen arbeidet videre med å justere planforslag med tilrettelegging av rundkjøring frem til 2016 og
arbeidet ble deretter satt på vent. I forbindelse med at områdeplan for Hønefos s (byplanen) ble vedtatt
05.09.19 ble tidligere føringer for krysset justert og det ble lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei
skulle utformes som et x - kryss . I trafikkutrednig som er et av grunnlagsdokumentene til områdeplan for
Hønefoss (byplan en) vurderes det som uheldig å bygge om krysset til rundkjøring for å unngå et problem som
oppstår periodevis og på lengre sikt vil forsvinne . En rundkjøring vil umuliggjør e prioritering av kollektivtrafikk
og tilfartskontroll. Ved åpning av ny E16 vil det ikke være en risiko for tilbakeblokkering til E16. Bredalsvei kan
innlemmes i et signalregulert firearmet kryss, også med kollektivprioritering og tilgangskontroll nordover.

Planforslaget legger nå til rette for X - kryss der en i størst mulig grad har for søkt å benytte eksisterende kryss
for å holde kostnadene nede. Adkomst til Arnegårdsbakken er flyttet til ny Bredalsvei. Det er videre avsatt
større arealer til gående og syklende og ny krysning for denne gruppen vil være i plan over Bredalsvei en .
Eksister ende kulvert opprettholdes, samt at forbindelseslinjene for gående og syklende er forbe d r e t.

Andre endringer i planområdet
Undervegs i planprosessen er det gitt byggetillatelse til nye studentboliger på campus. Det er etablert
studentboliger for 154 studen ter fordelt på 146 enkelthybler og 4 små parleiligheter i område BKB5. Boligene
er bygge t som passivhus med hovedkonstruksjon i massivtre. Prosjektet består av to boligblokker på
henholdsvis fire og fem etasjer over en sokkeletasje med næringsareal rettet mot universitetet , boder,
parkeringskjeller og vaskeri for studentene.

Bygging av studentboliger på UNS sitt område er godkjent og påbegynt uten å avvente endelig godkjenning av
områdereguleringen. Byggesaken er behandlet med utgangspunkt i tidligere reguleringsplan for USN sitt
område men er også sett i forhold til ønsket utvikling som vist i planforslaget.

2.3.1 Pla nprogram
Formannskapet behandlet og fastsatte planprogram for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike i møte
4.12.2012 sak 265/12. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6 ble Planprogram for 0605_366
Områderegulering for "Kunnskapspark Rin gerike", datert 16.11.2012 fastsatt.

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning.
Planprogrammet har gitt premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes
o g/eller be skrives nærmere.

2.3.2 Samråd og medvirkning
I tillegg til den formelle varslingen og kunngjøringen har samråd og medvirkning blitt gjennomført gjennom
møter med ulike grupper og åpne arrangementer i prosjekters tidligere fase. Det er opprettet en
referansegrupp e der de de viktigste partene er representert.

Det har også blitt arrangert informasjonsmøter og åpne ko n tordager, med særmøter med Statens vegvesen,
USN og Buskerud fylkeskommune . Det har også blitt gjennomført flere arbeidsmøter med Statsbygg, USN og
St udentskipnaden .
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2.3.3 Krav om konsekvensutredning
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven § 4 - 2 er foreslått områdeplan for
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med at det p lanlegges
for bygg til offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², og at det dreier seg om utvikling av
by - og tettstedsområder.

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.

Fastsatt planprogram datert 16.11.2012 angir nærmere hv ilke temaer som skal utredes. Det gjelder:

Befolkningsutvikling og offentlige tjenester
USN (tidligere Høgskolen i Buskerud ) og lokalsamfunne t
Vei og trafikk
Vann og avløp
Fjernvarme
Friluftsliv
Universell utforming
Radon
Nærhet til kraftlinje
Dyre - og planteliv
Geologi/grunnforhold
Vann og vassdrag/flomfare
Klima, luft og støy
Landskap
Kultu rminner og kulturmiljøer
Risiko og sårbarhet
Konsekvenser for barn og unges interesser
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3 BESKRI VELSE AV PLAN OM RÅDET, EKSISTEREN DE FORH OL D

3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet er på ca. 147 daa og er lokalisert i søndre del av Hønefoss, ca. 1,5 km sør for selve sentrum, og
litt nord for Ringerike sykehus. Planområdet grenser til og omfatter deler av Storelva i nord, Kragstadmarka i
øst, Osloveien i vest og Arnegårdslia i syd.

Osloveien er hoved vei inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund
bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av
hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd.

Sentralt i planområdet ligger USN , campus Ringerike , ca . 200 m øst for Osloveien og med adkomst fra
Osloveien via Bredalsveien.

Figur 1 : Ortofoto med plangrense (bildet er tatt før siste ombygging av USN)

3.2 A real bruk

3.2.1 Innenfor området
Store deler av området består av vann (Storelva) og grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.

Om lag 1/3 av planområdet er bebygd. Av dette utgjør UNS sitt område ca . halvparten mens de øvrige
bebygde områdene består av frittliggende småhus på 1 - 2 etasjer. De fleste småhusene brukes til boliger, men
det er også innslag av næringsvirksomhet langs Osloveien.

I vest domineres arealbruken av veier og andre samferdselsformål.

3.2.2 Universitetet i Sørøst - Norge
U niversitetet i Sørøst - Norge er det fjerde største universitetet i Norge, og har totalt over 18.000 studenter og
rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og
kunnskapsformidling med høy internasjonal kvali tet og har hatt universitetsstatus siden mai 2018. USN er en
flercampusinstitusjon, med studiesteder i fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark

Campus Ringerike
USN, campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, I T og jus. Her kan student ene utdanne
seg til siviløkonom, markedsfører eller I T - spesialist. Campus Ringerike tilbyr også jusstudier. På campus er
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det ca . 1300 studenter og ca . 100 ansatte. Bygningsmassen til universitetsformål er på i underkant av 12 000
m2 BTA og består blant ann et av nye og moderne undervisningsarealer, møterom, kantine og bibliotek.

Ombygging og nybygg
I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringerike ferdig, og i 2019 var ombygging av USN
campus Ringerike ferdigstilt.

Den nye bebyggelsen og tilhørende utearealer er plassert slik at den ombygde universitetsbygningen utgjør
sentrumet av campus og kjernefunksjonen i området. Ved hovedinngangen, foran den ombygde
universitetsbygningen ligger det nyetablerte torget. Herfra åpner landskapet seg mot elva, og torget forbinder
dermed undervisningsområdene og studentboligene med landskapet rundt.

Figur 2 Utomhusplan, campus Ringerike ( ill: Statsbygg )

Tidligere b ygg A ble revet og erstattet med et nytt bygg. Nybygget samler fell esfunksjoner for ansatte og
studenter i 1 . etasje, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye kontoretasjer i A samles de
ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt enkel tilgang for studenter.
Campus Ringerike er nå bedre tilpasset universitetets formål, med universell utforming og effektive og fleksible
arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal være mul ig uten store ombygginger. Videre er uteområdene
vesentlig oppgradert.

Ombyggingen har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og har gjort studiestedet mer attraktivt for
studenter, ansatte og samarbeidspartnere .

Hovedinngangen er plassert i nybyg get. Langs med adkomstvei er det anlagt parkeringsplasser til studenter,
herunder ladestasjoner for elbil.

Ombyggingen innebar at tidligere bygg A ble revet og erstattet med et nybygg. Nytt bygg A samler
fellesfunksjoner for ansatte og studenter i 1 etasj e, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye
kontoretasjer i A samles de ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt
enkel tilgang for studenter. Undervisningsarealene er nå bedre tilpasset univers itetets formål, med universell
utforming og effektive og fleksible arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal være mulig uten store
ombygginger.
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Figur 3 Nytt inngangsparti til USN. Foto: Statsbygg

De nye studentblokkene er plassert på høyre side av den nye adkomstveien. På venstre side ligger
parkeringsarealene. Strukturen gir en tydelig og lesbar adkomst fram til kjerneområdet på campus: torget og
hovedinngangen til undervisningsarealene.

Campusnære studentboliger er etters purt av studentene og er et viktig bidrag for et aktivt, attraktivt og levende
campus. I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringerike ferdigstilt. Det ble bygget 150
boenheter til 154 studenter. Studentboligene er plassert langs adkomst veien til campus og tett på
undervisningsfasiliteter. Byggingen av studentboliger på campus har gjort det enklere for studenter å benytte
universitetets lokaler, og bidrar positivt til økt aktivitet på en kompakt campus. For å støtte opp om USNs
strategier om samarbeid med regionale aktører og næringsliv er det etablert kontorlokaler til
næringsvirksomhet i underetasjen på den ene studentblokka.

Figur 4 Studentblokkene Terra Og Luna med 150 studentboliger. Foto: Statsbygg

Utomhusom rådene på campus er vesentlig oppgradert. Langs adkomstveien er det anlagt parkeringsplasser til
studenter og ladestasjoner for elbil. Parkeringsplasser for ansatte og studenter som bor i studentboliger er i P -
kjellere under studentblokkene. På baksiden e r det parkeringsplasser for gjester.
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Ombygging, nybygg og oppgradering av utearealer har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og
har gjort studiestedet mer attraktivt for studenter, ansatte og samarbeidspartnerne.

Adkomsten internt på campus er oppgradert som nevnt over. Men dagens adkomst til USN fra Osloveien via
Bredalsveien er kritisk dårlig. Dagens adkomst medfører at universitetet framstår isolert: løsningene er lite
lesbare, og det er vanskelig å profilere universitet som en viktig utdann ingsinstitusjon med en så uverdig
adkomst. Hverken teknisk standard, funksjonelle, sikkerhetsmessige eller estetiske krav anses ivaretatt.

3.2.3 Tilstøtende arealers arealbruk
Området øst for Osloveien er i hovedsak bebygd med boliger langs en strekning på ca. 200 m nordover for
planområdet. Lenger nord ligger det forretninger og skoler.

Vest for Osloveien ligger boligområdet Eikli. Langs Osloveiens vestside er det mest næringsvirksomhet
mellom Osloveien og boligområdet. Lenger nord ligger Hønefoss videregående skole og enda lenger nord
finner vi Ringerike rådhus.

Vest for Osloveien og s yd for Dronning Åstas gate ligger det flere forretninger og byens brannstasjon.

Syd for planområdet ligger Arnegårdslia som er et boligområde med hovedsakelig småhus i bratt terre ng.

Øst for planområdet ligger naturområdet Kragstadmarka som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig
boligområde. Deler av dette området er i ferd med å realiseres.

3.2.4 Øvrig bebyggelse
Utenom USN består bebyggelsen i planområdet av frittliggende småhus med en til to etasjers trehus med
saltak som den dominerende bygningstypen. Det er mange variasjoner av denne bygningstypen og stort
mangfold av tilbygg, påbygg, arker, takopplett og liknende. Møneretning følger i stor grad vei retning, men det
er flere unntak fra dette. Eksempler på småhusbebyggelsen er vist nedenfor .

Figur 5 : Eksempler på boligbebyggelse i planområdet

3.2.5 Estetikk
Boliger
Planområdet har en lite enhetlig arkitektur og e neboligene har stor variasjon i form og farger men mindre
variasjon i størrelse. Alt i alt fremstår boligene som et veletablert boområde med stor variasjon . Først og fremst
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er det utearealene som trekker ned det estetiske inntrykket. Mot Osloveien er det flere dårlig utnyttede arealer
som ligger igjen etter tidligere veiomlegginger

USN
Bygningsmassen til universitetet er betydelig oppgradert de siste årene med nye studentboliger og utvidelse r
av eksisterende undervisningslokale r . I tillegg er arealer avsatt til parkering betydelig redusert og det er gjo rt
flere grep for å ruste opp uterommet .

3.3 Eierforhold
Reguleringsplanen berører både private og offentlig eide eiendommer. På kartet nedenfor er det vist med
forskjellige farger.

Figur 6 : Eiendomsforhold . Planavgrensningen er juste rt mot Osloveien og Storelva.

Tegnforklaring:

Gult Privat eiendom
Rødt Statsbygg
Blått Ringerike kommune
Grønt Fylkeskommunen / Statens vegvesen

3.4 Trafikkforhold

3.4.1 Reisevaner
Rapporten « Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14»1 viser at 92% av den voksne bef olkningen har førerkort
for bil, og hver husstand har i gjennomsnitt 1,7 biler. I tillegg har 86% av de yrkesaktive tilgang til gratis
parkering hos arbeidsgiver. 75% av de daglige reisene er med bil, 16 % er gangturer, 4% sykkelturer og 4%
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kollektivreiser . For arbeidsreiser er tallene enda mer til fordel for bil. Tallene viser at bilen dominerer som
transportmiddel i regionen.

3.4.2 Veisystem og ad komst
Oslovei en er hoved vei inn mot p lanområdet både fra sør og nord, og str ekker seg fra Kvernbergsund bru i
nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsvei en/Stubbveien som kobler seg til Osloveien i et smalt og lite kryss . Krysset er i dag uoversiktlig og
dårlig sikret både ved ut - og innk jøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Veiens
teknisk e standard, veiklasse, funksjonelle og estetiske situasjon er svært dårlig . Dagens adkomst medfører at
universitetet framstår isolert . Løsningen er lite lesbar, og det er vanskeli g å profilere universitet som en viktig
utdanningsinstitusjon.

Osloveien er den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd. Kun Arnegårdsbakken supplerer
Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt sti gning og så
krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel - og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste
brukbare kjøre vei en ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd.

Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegård sbakken er det kun en eneste
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell
fremtidig utvidelse av Osloveien svært krevende.

Innenfor planområdet er det tre veier som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veier . Sydfra og
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsveien.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør
for k ryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate.

Det er fortau langs østsiden og gang - /sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra krysset med Dronning Åstas
gate og nordover. Syd for dette krysset er forholdene for gående og syklende mer sammensatt, men i
hovedsak er de myke trafikantene henvist til Arnegårdsbakken og fortau langs Osloveien . I krysset Osloveien /
Dronning Åstas gate er det en undergang for gående og syklende.

Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det e r ingen fotgjengerfelt innenfor
planområdet, heller ikke i dette krysset.

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt område, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

Dronning Åstas gate ha r en relativt bratt stigning opp mot krysset ved Osloveien. Det er fortau langs sydsiden
av Dronning Åstas gate frem til «postgården». Herfra og videre frem til krysset er det gang - /sykkel vei på
nordsiden av Dronning Åstas gate.
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Figur 7 Oversiktskart , planområde markert med stiplet strek.

Figur 8 : Bredalsveien. Til venstre avkjøringen fra Osloveien. Til høyre dagens hovedadkomst til USN

3.4.3 Vei type
Osloveien (F v. 290) er en fylkes vei med en skiltet hastighet på 50 km/t og regulert bredde på 8 meter.
Bredalsveien er kommunal vei med bredde på ca.6 meter, fartsdempere og en hastighet på 5 0 km/t (ikke
skiltet hastighet) . Også Dronning Åstas gate er en kommunal vei med regulert bredde på i overkant av 6
meter. Skiltet hastighet er 30 km/t og vei en har ensidig opparbeidet fortau.
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Figur 9 : Osloveien. Til venstre sett fra syd. Til høyre sett fra nord.

3.4.4 Kapasitet
Trafikken på hovedveinettet i Hønefoss by beveger seg i stor grad langs aksen mellom nord og sør. Det vil si
på aksen E16 Hønengata - Kongens gate – Osloveien. I tillegg er det tre veier fra vest – E16 Askveien, E16
Soknedalsveien og Fv.172 Hofsfossveien, og en fra øst – Fv. 163 Vesterngata / Klekkenveien, som leder inn til
byen. Årsdøgntrafikken i 2014 var ca 8 500 i Dronning Åstas gate, 600 i Bredalsveien og 250 i
Arnegårdsbakken. Kapasitetsberegninger viser at krysset Bredalsveien / Osloveien har meget g od kapasitet,
mens det i krysset Dronn i ng Åstas gate / Osloveien er liten kapasitet. Kryssene ligger meget tett på hverandre
og kø i krysset Dronning Åstas gate / Osloveien kan derfor begrense trafikkflyten inn og ut av Bredalsveien.

På aksen Hønengata - Kongens gate – Osloveien (Fv. 209 ) varierer trafikkmengden fra 18 000 kjøretøy i
døgnet i nordre del av Hønengata opp til 20 000 over Hønefoss bru og nordre del av Kongens gate før ÅDT
synker til 13 000 i Osloveien. E16 - Soknedalsveien vest for sentrum har en ÅDT opp mot 7 500, mens E16
Askveien har ÅDT på 4 000. Øst for sentrum har Fv.163 Vesterngata ÅDT på 4 800. Til sammenligning har
E16 trafikktall på 6000 - 12 0000 kjøretøy per døgn rundt byen.

I følge KVU Hønefoss oppleves Fv. 290 gjennom sentrum som en trafikal utfordring, men reisetidsregistreringer
har vist at det ikke er et generelt framkommelighetsproblem i Hønefoss. Denne konklusjonen kommer trolig av
at framkommelighetsproblemene er begrenset i tid og geografisk utstrekning. Noen strekninger har
fo rsinkelser på opptil to minutter per km utover normal kjøretid. Strekningene som utpeker seg er Hønefoss
bru og E16 mot Jevnaker ved Gummikrysset. Trafikkavviklingen er dårligst i ettermiddagsrushet. Problemene
med framkommelighet og kø over Hønefoss bru v irker å være et resultat av at kryssene på begge sider av
b rua har for lav kapasitet.
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Figur 10 Trafikkmengde årsdøgntrafikk (ÅDT) (kilde: NVDB, jan 2018)

3.4.5 Parkering

Figur 11 : Parkering ved USN. Det er i tillegg også parkering ved enden av Arnegårdsbakken.
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Det er etablert parkeringsplas ser i tilknytning til USN, samt parkeringskjeller under studentboliger. På østsiden
av Osloveien (gnr 38 bnr 70 og 90) ligger det en parkeringsplass som ei es av Ringerike kommune og som USN
benytter i dag.

3.4.6 Belysning
Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt område, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

3.4.7 Trafikksikkerhet
I Statens vegvesens region sør er det kun Sandefjord som har flere drepte eller hardt skadde per 1000
innbygger enn Hønefoss . Hønefoss har en relativt høy andel sykkelulykker på tross av et relativt lavt antall
syklende. Det er også relativ mang e mc - ulykker. Det er ifølge vei kart fra Statens vegvesen registrert fle re
trafikkulykker i området rundt de to aktuelle kryssene innenfor planområdet. For krysset
Osloveien/Bredalsveien involverer flere ulykker gående og syklende, mens ved Osloveien/Dronning Åstas gate
er det hovedsakelig venstresvingende trafikk fra sør som kommer i konflikt med nordgående trafikk. Flere av
de registrerte ulykkene innebærer kollisjon mellom syklist og bilist.

Figur 12 : Sik t forhold i krysset Bredalsveien / Osloveien

Undergangen for gående og syklende er i utgangspun ktet en trafikksikker løsning, men den er ikke universelt
utformet. Fordi undergangen ikke har optimal utforming og bratt stigning på tilknyttet adkomst er det flere
gående og syklende som krysser Osloveien i plan . I krysset Osloveien / Bredalsveien har la v teknisk standard,
mangler løsninger for gående og syklende og det er dårlig sikt, noe som gir trafikkfarlige forhold.

Barn som kommer sydfra og skal til Benterud skole går og sykler i hovedsak på vestsiden av vei en, siden det
er på den siden skolen ligg er.
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Figur 13 : Registrerte trafikkulykker . Lenke til ulykkeskart .

3.4.8 Gang - og sykkeltr afikk
Sykkel
Hønefoss har et kompakt sentrum med korte avstander mellom boligområder, handel, arbeidsplasser og
skoler. S tørstedelen av byområdet innenfor ti minutter moderat sykling fra universitetet, se Figur 14 . En slik
bystruktur med korte avstander mellom viktige gjøremål gjør at sykkel kan være et effektivt, helsebringende og
miljøvennlig transportmiddel.

Hønefoss fikk en mid dels vurdering i «Syklist i egen by» - undersøkelsen 2016, på 2,53 på en skala fra 1 til 5.
Av deltakende sykkelbyer ble Hønefoss nr. 27 av 30 i både 2016 og 2018. Hønefoss ble vurdert spesielt dårlig
på sammenhengende sykkelnett, samt standard på anlegg for sykling, vintervedlikeholdet og mulighet til å ta
med sykkel på bussen.

I «Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør» fra 2010 kom Hønefoss dårlig ut på opplevd trygghet hos syklistene.
12 % av de spurte følte seg svært utrygg eller ganske utrygg ved sykling i Hønefoss. Dette er den høyeste
prosenten av de 17 byene i region sør som var med i undersøkelsen.
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Figur 14 Rekkevidde sykkel 10 og 20 minutter 17 km/t ( sykledit.route360.net ).

Gange
Tilretteleggingen for gående består av gågater, fortau, gangveier/stier og gang - og sykkelveier. Der
f otgjengere må dele areal med syklister kan dette oppleves ubehagelig og utrygt for gående ved mange
syklister og høy hastighet. I nedre del av Osloveien er det dårlig separering mellom gang - og sykkelve i og
parkering på innsiden. Her er det også tett mellom avkjørsler som krysser fortauet og utflytende avkjørsel som
gir lange kryssingsavstander for gående. Alt dette bidra til opplevd utrygghet.

Beskrivelse
Fra sentrum går det gang - og sykkelvei langs ves tsiden av Osloveien sydover til Dronning Åstas gate. Gang -
og sykkelveien ender i en kulvert under Osloveien. Gjennom kulverten går det en kort gang - og sykkelvei i øst -
vest retning med moderate stigningsforhold. I nord - sydlig retning er stigningsforholden e adskillig verre og
rampene til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra tilfredsstillende i forhold til
kravene til universell utforming.



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 21

Gående og syklende som kommer nordfra benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til USN .
Mange krysser Osloveien i plan på forskjellige steder nord for Bredalsveien, for å unngå omveien under
Osloveien.

Det er fortau langs østsiden av Osloveien, på sydsiden av Dronning Åstas gate og på sydsiden av
Arnegårdsbakken. Fortauet langs Arnegårdsbakken er smalt og har stedvis svært lav standard. Bredalsveien
har ikke fortau i det hele tatt.

Figur 15 : Undergang under Osloveien. Til venstre: Kulvert sett vestfra. Til høyre: I øst ender gang - /
sykkelveien i Bredalsveien .

Figur 16 : Rampene til kulverten har bratt stigning. Til venstre rampen på vestsiden. Til høyre rampen på
østsiden

3.4.9 Skolevei
Osloveien er skolevei både for elever til Bent e rud skole (barneskole), Hønefoss videregående skole og USN .
Forholdene for elevene / studentene er som for øvrige gående og syklende. Dette er nærmere beskrevet
ovenfor.

3.4.10 Kollektivtilbud
Det er i dag 21 busslinjer som betjener sentrumsområdet av Hønefoss. Linje ne er definert i ulike
tilbudssegmenter som følger:

Lokal (bybuss), betjener Hønefoss by med tilhørende boligområder
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Regionbuss, betjener omlandet utenfor Hønefoss byområde, samt strekningene Hønefoss - Oslo og
Hønefoss – Drammen
Langrutebusser
Skolebuss

Det er tre bybusslinjer som betjener Hønefoss by. Som kan ses av figuren operer disse i et toakses kors med
sentrum i midten og dekker effektivt store deler av byen:

222 Heradsbygda – Hønefoss sentrum (mot vest)
223 Hønefoss – Klekken – Hønefoss (mot øst)
228 Morgenbøen – Hønefoss sentrum – Hvervenmoen (pendel nord – syd)

Den mest brukte regionlinjen er rute 200 som betjener Hønefoss – Oslo. Denne linjen vil trolig få en annen
rolle når Ringeriksbanen blir en realitet.

Det har over flere år vært en nedgang i antall kollektivreiser på Ringerike. I samme periode har det vært en
vekst i folketallet, og en oppgang i antall reiser med Brakar - busser for resten av fylket. Brakars reisetall viser at
det var færre kollektivreisende på Ringerike i 2016 sammenlignet me d året før, men at trenden har snudd i
2017. En stor andel av busspassasjerene er skoleelever.

Dagens reisemiddelandel for kollektiv i Hønefoss er 4% av de daglige reisene. Samtidig bor 60 % av
befolkningen innenfor 500 meter fra en holdeplass, og 7 % av b efolkningen har kollektivtilbud med avgang
minst fire ganger i timen innen denne rekkevidden. Dette tilsier at potensialet for økt bussbruk er stort.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet, en på hver side av Osloveien. Holdeplassene ligger i
unde rkant ca. 300 meter fra USN , og betjener ekspressbussen til Oslo og 5 ulike lokale ruter. Begge
holdeplassene er utstyrt med lehus.
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3.5 Landskap

Figur 17 : Utsikt fra campus mot Schjongslunden og Hønefoss sentrum.

3.5.1 Naturgeografi
Plano mrådet lig g er under den marine grensen, det vil si at områd et tidligere har ligget under h a v nivå. Dette
reflekteres i et frodig planteliv med mange næringskrevende arter.

Naturgeografisk ligger planområdet i boreonemoral vegetasjonssone. Grunnen består fo r det meste av marine
avsetningsmasser. Området ligger i landskapsregionen Innsjø - og silurbygdene på Østlandet.

3.5.2 Topografi
Landskapet bærer preg av Storelvas erosjon etter siste istid. Planområde t ligger i overgangen mellom de
relativt flate arealene på Eikli og i Hønefoss sentrum og skråningene opp mot Arnegård, Hvervenkastet og
Ringerike sykehus. Kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate representerer selve overgangen mellom
det flate landskapet på Eikli og bakkene oppover mot Arnegård.

Universitetet ligger på en terrenghylle over Storelva. En hylle som har blitt til som følge av et landskap som har
ligget under isbre og senere har elva erodert ut det lavere nivået som Schjongslunden ligger på.

Fra terrenghyllen som USN ligger på er det bratte skråni nger ned til Storelva. Nord for Storelva er terrenget på
Schjongslunden flatt og med liten høydeforskjell i forhold til elva. Øst og syd for USN stiger terrenget slik at det
danner en skålform rundt universitetet . Denne landskapsformen gir sammen med elva campusområdet en
sterk topografisk egenart.

Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet .

3.5.3 Solforhold
Terrenget i planområdet heller i hovedsak mot nord. Det medfører relativt lite sol tidlig på dagen og bedre
solforhold utover ettermiddagen når solen står i vest. Fra lunsjtid og utover er det gode solforhold på vestsiden
av USN .
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3.5.4 Grønnstruktur
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder me d s kog som den dominerende naturtypen.
Som naturtype fremstår det som et mer parkpreget område. Landskapssilhuetten bak planområdet er
skogkledd når man ser det fra sentrum / Osloveien. Alt i alt fremstår området som grønt og frodig.

Figur 18 : Gode solforhold på de åpne delene av planområdet. Universitetet har blitt betydelig oppgradert de
siste årene.

3.6 Natur miljø

3.6.1 Naturtyper
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.
Skogbildet er variert med mye løvskog. Gråor og til dels gran er de vanligste treslagene i skråninger og
forsenkninger, med hegg som en typisk følgeart i gråorskogen. På mer veldrenerte arealer dominerer bjørk,
med en del innslag av furu og selje.

Naturman gfoldet i planområdet er representativt for distriktet og vurderes å ha overveiende liten / middels
verdi.

3.6.2 Artsforekomster
Plantelivet er frodig med mange næringskrevende arter. Hvitveis, gaukesyre, storkransmose, kratthumleblom,
skogsvinerot og skogstjern eblom er vanlige i store deler av området.

Fuglelivet er preget av spurvefugler, med relativt stort artsmangfold og relativt stor tetthet av fugler. Innenfor
planområdet hekker også spurvehauk og spetter. Storelva har en viss betydning for vannfugler. Anne t dyreliv
omfatter en bra stamme av lokale rådyr.

Ifølge Artsdatabanken er det ikke registrert truede arter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.
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3.6.3 Vann og vassdrag
Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet . Sy d for skolen renner det en
bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet.

I yttersvingen av Stor elva, der hastigheten er høyest er elvekanten utsatt for erosjon.

3.6.4 Grunnforhold

Figur 19 : Løsmasssekart , NGU

Ifølge NGUs løsmassekart består grunnen hovedsakelig av tykk marin avsetning på sørsiden av Storelva ,
samt elveavsetning og breelveavsetning på nordsiden av elva . Området ligger følgelig under den marine
grense. Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen i området består av sandlag med enkelte silt - og leirelag.

Det er ikke registrert skredhendelser eller grunnforuren s ing innenfor planområdet ifølge Skrednett og Klima -
og forurensningsdirektoratets databaser. D et pågår imidlertid en aktiv erosjon langs hele yttersvingen av
Storelva, og denne er stedvis kritisk. Mindre glidninger og rotasjoner av elvebredden er observert ved
lokaliteter inne på land langs venstre elvebredd (sett i nedstrøm s retning).

Ved utredn ing gjennomført av NGI i 2012 slo man også fast at Kragstadmarka (naboområdet til USN )
domineres av skråninger med helning på 15 – 25 grader. Brattere helningsgradienter er rapportert fra nedre
del av skråning mot Storelva , noe som innebærer økt risiko for erosjon og ras.

I forbindelse med planprosessen er det gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabilitet en .

3.7 Nærmiljø

3.7.1 Friluftsliv og idrett
Øst for universitetet ligger Kragstadmarka som er et stø r r e men ikke så mye brukt friluftsområd e. Området ha r
opparbeidete turstier og gode muligheter for rekreasjon men er relativt kupert. Storelva ligger som en barriere
mellom byen og Kragstadmarka og Kragstadmarka kan derfor oppleves som noe utilgjengelig .

Adkomsten til Kragstadmarka fra Eikli og sentrum går via Bredalsveien og gjennom USN sitt område.
Kommuned el plan for Kra g stadmarka legger også til rette for noen koblingspunkter.

Innenfor planområdet ligger et friområde hvor det tidligere har vært skibakke, i planområdets sydligste del.
Området er lite brukt i dag.

Det er ingen merkede turveier eller skiltede sykkelruter i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skiløype
starter på Tan d bergmoen ca. 0,5 km i luftlinje fr a planområdet. Båtutsettingspla ss finnes på vestsiden av Eikli.
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Figur 20 : Idrett og friluftsliv

3.7.2 Skole r
Benterud barneskole ligger nord vest for planområdet og åpnet 3. januar 2019. E lever f ra Eikli skole og
Kirkeskolen ble overført til den nye skolen. Barneskole n har en kapasitet på 550 elever . Det er også bygget en
større flerbrukshall sammen med skolen.

Barn innenfor planområdet sogner til Veienmarka ungdomsskole. Skolen ligger på Veien, 3 km vest for
Hønefoss sentrum i retning Heradsbygda, og er den største ungdomsskolen på Ringerike med ca. 3 10 elever,
fordelt på tre trinn.

Hønefoss videregående skole befinner seg i Osloveien på sørsiden av Hønefoss i Ringerike kommune, med
avdeling på Ri sesletta (nord for Hønefoss, retning Valdres).

3.7.3 Barnehagedekning
Rett til barnehageplass ble lovfestet 1.1.2009 og det er i og nær Hønefoss sentrum behovet for
barnehageplasser i Ringerike er størst. Dette gjenspeiler seg på tilbudssiden ved at det ligger flere barnehager
i rimelig nærhet til planområdet. Det er også regulert inn areal for ny barnehage i forbindelse med utbygging
av Tanberglia boligområde i Kragstadmarka, like utenfor planområdet.

Dalsbråten og Eikli barnehage er de to barnehagene som ligg er nærmest, og er henholdsvis privat og
kommunalt eiet. Dalsbråten barnehage er en privat andelsbarnehage med totalt 48 plasser på 3 avdelinger
mens Eikli barnehage har 82 plasser fordelt på 54 plasser for barn over 3 år, og 28 plasser for barn under 3 år.

I tillegg finner man Espira Trygstad Barnehage som ligger syd for Ringerike sykehus og Hvervenmoen
barnehage som ligger på Hvervenmoen.

3.7.4 Barn og unges interesser
Utover gangveier og fortau er b arn og unges interesser i liten grad representert innenfor plan området i dag.
Syd i planområdet ligger det en gammel skibakke med potensial for mer bruk enn i dag.
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3.7.5 Støyforhold i dag

Figur 21 : Støysoner fra veitrafikk, støysoner 4 m over terreng - dagens situasjon (2014)

Miljøverndepartementet s krav til utendørs støynivåer, T - 1442, ”Retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer .

Støy fremstilles som støysoner:

Rød sone: nærmest støykilden, a ngir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres derso m avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot
støy

Flere av bolighusene i planområdet ligger i gul støysone og enkelte også i rød støysone i dage ns situasjon.
USN ligger i hvit sone.

På kartet er støysoner vist med intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442.

P å grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, er det påkrevet med en
støyutredning. Støysonekart for området er laget med utgangspunkt i den delen av vei en som endres og viser
ikke støyforholdene utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs Osloveien i beg ge
retninger.

3.7.6 Vann og avløp
Eksisterende ledningsnett følger Dronning Åstas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken, men nettet følger ikke
Bredalsveien. USN er påkoblet fjernvarmenettet.
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Figur 22 : Vann og avløp. Ledningskart fra kommunens kartside. Strømførende ledninger fremgår ikke

På kartet ovenfor er vannledninger vist med blå strek, avløp og spillvannledninger er vist med grønt,
overvannsledninger med svart stiplet strek og fjernvarmeledningene er vist med oransje strek.

Overvannsledningen som starter rett syd for USN sine bygg starter der bekken slutter og leder bekken i rør
videre vestover og inn på spillvannsnettet.

Større ombygging av krysset vil kan bli svært kostnadskrevende ettersom det ligger mye infrastruktur i ba kken.

3.8 Geoteknikk
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter. Rapportene er utarbeidet av Golder Associates for
Studentsamskipnaden for å kartlegge de geotekniske forholdene i forbindelse med oppføring av
studentboligene. På bakgrunn av disse rapportene og endringene i planen trakk NVE sin innsigelse til
områdereguleringen i forrige runde .

Geoteknisk grunnundersøkelse
Rapporten presenterer resultatene av utførte grunnundersøkelser og laboratorieanalyser. Rapporten
inneholder ingen geotekniske vurderinger el ler anbefalinger.

Undersøkelsene viser at det er morene fra ca. 19 – 28 m dyp. Fjell ble ikke påtruffet under sonderingene. Over
morenen er det fast til meget fast leirig silt og siltig leire med enkelte sandsjikt. Leiren er lite sensitiv.

Det er registrerte kvikkleiresoner i kommunen, men ingen i umiddelbar nærhet til Campus Ringerike.

Prosjekteringsnotat geoteknikk
Golder har også foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i tillegg til stabilitetsvurderinger og
vurderinger med hensyn til fund amentering av nybygg med tilhørende parkeringskjeller, samt vurderinger med
hensyn til nærliggende bygg. Vurderingene er gjort ut fra de geotekniske grunnundersøkelsene.

I henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på c a. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en e kstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.

Grunnet fast lagret leire er det forventet begrensede setninger. Risiko for setninger på eksisterende
universitetets sine bygninger vil være minimal.
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Den geotekniske prosjekteringen anses å være av middels høy kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der
mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for he lse, miljø og sikkerhet. Den geotekniske
prosjekteringen plasseres dermed i tiltaksklasse 2, noe som medfører krav om uavhengig kontroll av den
geotekniske prosjekteringen.

3.9 Kulturminner og kulturmiljø
Inne på planområdet er det registrert ett kulturminne, en fangs tlokal itet, som er automatisk fredet. Sørøst for
planområdet ligger d et også en samling av automatisk fredete kulturminner i form av bosetning –
aktivitetsområder.

Det er ellers ikke registrert andre kulturminner av nyere tid, eller helhetlig kulturmiljø av betydning i eller i
umiddelbar nærhet til planområdet.

Figur 23 : Registrerte kulturminner . Kilde: www.kulturminnesok.no
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4 PLAN STATU S OG RAM MEBE TIN GELSER

I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retning slinjer og liknende med betydning for områdeplanen
gjengitt.

4.1 Nasjonale føringer/retningslinjer
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forv entinger til planleggingen hvert 4. år.
Gjeldende forventningsdokument ble vedtatt 14.05.2019. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store
utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en

forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske
hoveds poret for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Utviklingsmålene er knyttet til sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft .

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter na sjonale mål for klima - og energiplanleggingen i kommuner og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere og
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med
denne retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T - 2/08
Retningslinjene gir følgende føringer for den fysiske utformingen:

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljø et skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgru pper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og

voksne.
Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller e r
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller
framtidens behov ikke blir oppfylt.

Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)
Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses r egionale og lokale
forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og bidra til
mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:

1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samf unnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalite t.

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet,
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442
Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med
støyfølsom me bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykild er.
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forskrift til plan - og bygningsloven. Bruk av støysoner som
virkemiddel er et viktig element i retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013
Retni ngslinjene ønsker at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve
gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av
produkter og omgivelser. Universell utforming le gger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsninger
som kan brukes av alle.

KVU Hønefoss – Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet
KVU Hønefoss ble ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040.

I prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Buskerud
fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutre dningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert og forholder seg i liten
grad til effektene av denne.

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)
Tiltaket er definert som fellesprosjekt vei /bane og sta tlig reguleringsplan, og berører de tre kommunene
Bærum, Hole og Ringerike i Akershus og Buskerud fylker. Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet -
Hønefoss er bundet prosjekt i Nasjonal transportplan.

Prosjektet vil legge følgende føringer for omr ådeplan Hønefoss sentrum:

- Plassering og utforming av Hønefoss stasjon.
- Prosjektet vil knytte Ringerike nærmere Oslo med en reiset id med tog på 35 minutter.
- Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne medføre endringer i

trafikkmøns ter og trafikkbelastning.

4.2 Regionale planer
Regional plan for areal og transport i Buskerud
Planen skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor
det tilrettelegges for gode boligområder, handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom
å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts – og grøntarealer skal den fremme helse og trivsel.

Hovedmålene er byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindr e transportbehov.
Fortetting og transformasjon, lokalisering etter ABC - prinsippet, tilrettelegging for sykkel og gange og styrking
av kollektivtilbudet i og mellom byene er viktige virkemidler for å nå målene.

Regional plan for Ringeriksregionen
Parallelt med planarbeidet for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen, hvor
målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette for en bærekraftig utvikling for bolig,
næring, arealbruk og transport. Arbei det er igangsatt og vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som skal
kunne videreføres i en utviklingsavtale med staten.

4.3 Kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Samfunnsdelen ble vedtatt 30.04.2015 og fastsetter visjonen om at Ringerike skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Det legges opp til en sterk, men bærekraftig vekst og målet er at 70 % av veksten
skal tas i Hønefoss.

Ringerike kommune ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge familier i etableri ngsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad og være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp. Det skal legges opp til effektive
samferdselsløsninger, videre økt verdiskapni ng og produktivitet i kommunen og et robust næringsliv med god
bredde.

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030
Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030, bh. nr. 4/19
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I kommuneplanens arealdel er området ved universitetet lagt ut t il offentlig bebyggelse . De nærmeste
områdene rundt er lagt ut til boligområder og øst for universitetet er deler av arealene avsatt til fremtidig
boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt ut til friområde. Det nederste kvarta let
på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til byggeområde erverv. Områ det syd for Dronning Åstas
gate er definert som senterområde i kommuneplanen.

Figur 24 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel . Det hvite feltet ti l høyre inngår i kommunedelplan for
Kra g stadmarka.

Områdeplan for H ønefoss (Byplanen)
Hensikten med områdereguleringen er å fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et
attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av
funksjoner. Områdeplanen har ikke felles grense med områdeplan for kunnskapsparken, men har en del mål
og føringer som har innvirkning på områdeplanen for Kunnskapsparken .

For å nå målet om nullvekst i personbiltran sporten, er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale
planer samsvarer. I byplanen legger s det vekt på syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget for en
by hvor transportbehovet er minst mulig, og der et robust og f l eksibelt transpo rtsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt prioriteres høyt. Kommunen ønsker prioritering av traf i kantgrupper i følgende
rekkefølge:

1. Gående
2. Syklende
3. Kollektiva
4. Næringstransport
5. Privatbil

Gående har høyest prioritet i de aller fleste ga tene i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke som
veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å understreke prioritering av myke trafikanter .

Denne har også et kvalitetsprogram og illustrasjonsplan som er retningsgivende med tanke på utforming av
gatesnitt. Kvalitetsprogrammet sier også noe om prioritering når det må avvikes fra standard gateprofil.

Kommunedelplan for Kragstadmarka
Kommunedelplan for Kragstadmarka omfatter et stort område øst for Hønefoss sentrum. Hensikten med
planarbeidet er å l egge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opptil 2000
innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat
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tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infras truktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt
områder med landbruk, natur og friluftsformål. Planforslaget ble vedtatt 30.06.16) .

Figur 25 : Kommunedelplan Kragstadmarka. Beliggenhet og utsnitt av planforslag (nov 2013)

Planforslaget viser boligområder (gult på plankartet) og en barnehage (rødt på plankartet) øst og sydøst for
kunnskapsparken. Fra boligområdene er det vist turdrag nordvestover mot USN . Boligområdene får
vei forbindelse via Tanbergmoen / Arnegårdsveien og rundkjøringen på Hvervenkastet.

4.4 Temaplaner

4.4.1 Grønn plakat
Grønn plakat er en registrering av områder i byen som har betydning for natur, rekreasjon, lek og
landskapsinntrykk. Den Grønne Plakaten vil være et viktig grunnlag ved all plan - og byggesaksbehandlin g og
øvrig arealforvaltning, og fungere som en varseltrekant for å ivareta grønne interesser. Som del av Grønn Plakat
inngår også retningslinjer for behandling av tiltak som berører de ulike kategoriene på plakaten.

Figur 26 : Utsnitt fra Grønn plakat Hønefoss + tegnforklaring

I planområdet er det ifølge Grønn plakat ingen områder uten grønnstruktur eller områder med mangler i
grønnstrukturen. De bebygde delene av planområdet er registrert som områder med en del verdi,
skogområd ene i øst er registrert med stor verdig, og skråningen ned mot elva og Schjongslunden har meget
stor verdi.
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4.5 Gjeldende reguleringsplan er

4.5.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet
Planområdet består av et «lappeteppe» av gjeldende reguleringsplaner. Flere av pl anene er av eldre dato.
De ulike planene er vist med avgrensning i kartet nedenfor.

Figur 27 : Oversikt over eldre reguleringsplaner .

Under følger en oversikt over reguleringsplaner som berøres av den nye planen.

Plan nr Plannavn Vedtaksdato Kommentar

15 Norderhov byggebeltes sørlige
og vestlige deler

25.9.1947 Ny plan erstatter deler av plan

15 - 04 Reguleringsendring:
Tilleggstomt til gnr. 37 bnr. 142
Einar Fleischer.

15.10.1980 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

17 Lia ved Arnegård 27.5.1955 Ny plan erstatter del av denne planen.

17 - 02 Bredalsveien 15 7.4.1960 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

447 EI KLI – sør næringsområde 11.10.2018 Ny plan erstatter en del av denne planen.

102 Reguleringsplan for Osloveien
med kryss i Dompidal

26.6.1975 Ny plan erstatter del av denne planen.

102 - 02 Oslov. med kryss i Dompidal.
Endr. Formål for 38/70 og 90.

25.6.1987 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

15
206

206 - 1

217

15

15 - 04

17

102

447
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206 Osloveien øst 30.10.1997 Ny plan erstatter del av denne planen.

206 - 01 Osloveien øst, mindre
vesentlig endring,
Bredalsveien

1.3.2001 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

217 Reguleringsplan for SLHK’s
tomt i Dalsbråten, Hønefoss

28.10.1993 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

4.6 Tidligere utredninger

4.6.1 Kryssløsninger 2009
To alternative løsninger for krysset Osloveien X Bre dalsveien / Dronning Åstas gate ble utarbeidet av COWI i
2009

1. Utbedring av eksisterende kryss
2. Rundkjøring

Figur 28 : Kryssløsninger (utsnitt) .
Til venstre: Alt 1: Utbedring av eksisterende kryss . Til høyre: Alt 2: Rundkjøring

Krysset ble bygget om i 2013 med sydgående høyresvingefelt i Osloveien som i alternativ 1 og tilhørende
forle ngelse av undergangen vestover. Dronning Åstas gate er også utvidet med en forbikjøringslomme slik at
en ikke oppstår tilbakeblokkering når biler skal inn til Spar/KIWI med flere. Østre deler av alternativ 1 er ikke
gjennomført.

Dagens krysning med undergang under Osloveien er videreført i begge skissene. Rampene på østsiden er
forlenget mens det på vestsiden er en meget kort rampe som nødvendigvis vil bli bratt (som i dag). Dette er
ikke en løsning som tilfredsstiller krav til st igning.
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5 BESKRI VELSE AV PLAN FO RSLAGET

5.1 Overordnet konsept

5.1.1 Universitetsutvikling og stedsutvikling i tråd med visjoner
Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et
campusområde med høy kvalitet. Planen skal bidra til at USN kan
videre utvikles som et aktivt og attraktivt universitet.

USNs visjon for planarbeidet har vært at Campus Ringerike skal være en
grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .

Campus kommer av latin og betyr sted, og det er nettopp un iversitetet
som sted, og potensialet for stedsutvikling som er sentralt i områdeplanen.

For å oppnå ønsket stedsutvikling er det vesentlige at områdeplanen
bidrar til:

At flere studenter kan bo på, og i umiddelbar nærhet til campus. Planen må sikre nok fle ksible arealer
til både studentboliger, undervisningsformål og formål som understøtter universitetets virksomhet.
At adkomst, forbindelser og trafikkløsninger bidrar til ønsket stedsutvikling: at forbindelsene er
attraktive, og bidrar til å profilere Uni versitetet og området som kunnskapspark.

5.1.2 Flere studentboliger gir at aktivt og attraktivt universitet
Ombygging av campus er nylig gjennomført, og USN har ikke planer eller behov for ytterligere utvidelser på
det nåværende tidspunkt. Det er likevel vesentl ig at områdeplanen er robust og sikrer tilstrekkelig areal til
framtidige undervisningsformål. Byggegrenser og utnyttelsesgrad åpner for at nybygg eller tilbygg kan
etableres i arealet angitt som BOP ved behov.

En områdeplan detaljerer ikke utformingen a v ny bebyggelse, men fastlegger i stedet de overordnete
strukturene innenfor planområdet. I de allerede realiserte ombygginger og nybygg er det lagt opp til en struktur
som definerer de viktigste uterommene: det sentrale torget med universitetsbygningen so m sentrumet av
campus og kjernefunksjonen. Den sentrale plassen strekker seg sammenhengende fra universitetsbyggets
vestside og mot elveskråningen i nord. Det er ikke ønskelig å bygge ned den nordlige delen av planområdet da
et åpent rom her vil sikre god utsikt og viktig visuell kommunikasjon med sentrum.
Bestemmelsene sikrer at eventuelle nybygg innenfor BOP og BKB5 slutter opp om etablert strukturen og
underbygge denne.

Da universitetet i overskuelig fremtid forventes å ha sine viktigste arealbehov dekket innenfor eksisterende
bygg, er det hovedsakelig studentboliger som forventes etablert i de nærmeste årene.

Det er nylig bygd over 150 studentboliger på campus Ringerik e, og behovet for studentboliger er fortsatt stort.
Det er ønskelig å legge til rette for at flere av studentene får kortere vei til studiestedet og at flere kan bo på
campus. Campusnære studentboliger er etterspurt av studenter. Med campusnært menes her u middelbar
nærhet - altså innenfor planområdet. Slike studentboliger medfører en endring av bruken av campus: de tilfører
økt bruk, liv og aktivitet på campus og tydeliggjøre campus som et studiested. Allerede etablerte
studentboliger er ettertraktede, og øk er USNs attraktivitet som studiested

Studentsamskipnaden i Sørøst - Norge (SSN) ønsker å etablere ytterligere 150 campusnære studentboliger for
å dekke etterspørselen etter studentboliger ved campus Ringerike. En slik utbygging er vurdert som strategisk
vik tig for både USN og SSN, og prosjektet kan relativt raskt realiseres under forutsetning av at det blir innvilget
statstilskudd til byggeprosjektet og at det tilrettelegges med egnede arealer for å gjennomføre utbyggingen
inne på campusområdet.

Områdeplan en åpner for studentboliger i flere områder: i arealene BOP og BKB5 åpnes det for både
undervisningsformål og boligformål (studentboliger). Til tross for noe restpotensiale innenfor område BKB5 og
BOP er det ikke tilstrekkelig egnede arealer til 150 nye st udentboliger i disse områdene. Planen åpner for
transformasjon av 4 delområder BKB1 - BKB4. Hvorvidt disse områdene er egnet og realistiske som
studentboliger må avklares nærmere. I henhold til bestemmelsene er det krav om detaljplan for utvikling av
alle d isse områdene med unntak av område BKB4.
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I område BKB5 åpnes det også for etablering av næringsvirksomhet. Slik næringsvirksomhet vil i
utgangspunktet være i småskala og er i seg selv lite arealkrevende, men bidrar til å styrke opplevelsen av en
kunnska pspark hvor utdanning og næringsliv kan oppnå synergieffekter.

5.1.3 Utnytte potensialet og etablere attraktive forbindelser
De fysiske omgivelsene og nærheten til sentrum gir potensiale og muligheter for å utvikle et unikt studiested
med særegne kvaliteter. In nenfor 15 minutters gangavstand finner du sentrum, handel, idrettsområder og
kontor. I umiddelbar nærhet finner du også naturen: elva og marka.

Universitetsområdet utgjør den sørlige delen av Hønefoss sentrum. Med nye og attraktive forbindelser knyttes
u niversitetsområdet bedre sammen med omgivelsenene. Ved å erstattet dagens uegnede adkomst med en ny
adkomstvei kan universitets synliggjøres og underbygge USNs viktige funksjon i Hønefoss - og
Ringerikssamfunnet. Ved å synliggjøre campus som en del av bybil det kan USN markere starten på byen.

De korte avstandene til ulike funksjoner legger forholdene til rette for at myke trafikanter skal stå i fokus, med
vekt på trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende.

5.2 Arealbruk

5.2.1 Reguleringsformål
Planområdet er totalt 147 daa og strekker seg ca. 6 00 m i retning nord - syd og 590 m i retning øst - vest.
Området foreslås regulert til følgende arealbruksformål:

Bebyggelse og anlegg Feltbetegnelser Areal

1111 - Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1
5

112 Boligbebyggelse – konsentrert
småhusbebyggelse

BKS1, BKS2
4,4

1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 17,3

1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (4)
1803 - Bolig/tjenesteyting

Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting
BKB1, BKB2 , BKB4

Bo lig/kontor/tjenesteyting
BKB3,

14.5

Bolig/tjenesteyting BB5 12.9

Sum areal denne kategori: 54.1

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Feltbetegnelser Areal

2010 - Veg SV1, SV2, SV3, SV4 1.9

2011 - Kjøreveg SKV1, SKV2, SKV3 6,1

2012 - Fortau SF1, SF2, SF3, SF4, 0,7

2015 - Gang - /sykkelveg SGS1, SGS1 1,2

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 2,4

2019 - Annen veggrunn - grøntareal SVG1, SVG2 (flere uten tekst) 1,9

2025 - Holdeplass/plattform SKH1, SKH2 0,1

2073 - Kollektivholdeplass SH 0,4

Sum areal denne kategori: 14,6

Grønnstruktur Feltbetegnelser Areal

3002 - Blå/grønnstruktur G1, G2 8,1

3030 - Turdrag GTD1, GTD2 0,6

3031 - Turveg GT1, GT2 1,1
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3040 - Friområde GF1, GF2 15,4

Sum areal denne kategori: 25,2

Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift Feltbetegnelser Areal

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 29,8

Sum 29,8

Bruk og vern av sjø og vassdrag, Feltbetegnelser Areal

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 22,9

Total s um 146,5

Figur 29 : Arealbruksformål – oversikt

Figur 30 Utsnitt av områdeplan 15 . 01 . 20
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5.3 Områder for boligbebyggelse (B K S , BFS )

5.3.1 Arealformål
Alle byggeområdene innenfor områdeplanen inneholder bolig i en eller annen form. I dette kapittelet omtales
de rene boligområdene B K S1 , B K S2 og BFS . Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse og anlegg
med underformål boligbebyggelse – konsentrert småh usbebyg g else og frittliggende småhusbebyggelse

5.3.2 Bebyggelse
Områdene B K S1 og B K S2 er i dag bebygd med eneboliger og skal fortsatt nyttes til boligbebyggelse . Det
åpnes i planforslaget for bygging av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre - og
firemannsbolig , kjedehus, rekkehus, atriumhus .

Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 3 5 %.

Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.

Bebyggelsen skal plasser e s innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.

For område BFS er det planlagt en lavere utnyttelse, men med samme volum for BKS. Deler av området vil
være krevende å utvikle videre med begrunnelse i fare for skred . Ved tiltak i hensynssone ras - og skredfare
må d et foreligge særskilte vurderinger.

5.3.3 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - BYA).

5.4 Område r for undervisning og studentboliger (BOP og BKB )

5.4.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BOP1 og BKB5. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse
og anlegg med underformål henholdsvis offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) og bolig / tjenesteyting
(BKB5).

Område BOP1 og BKB5 må sees under ett og de er regulert til de samme formålene, med den forskjellen at
det i område BKB5 inngår parkering både for BOP1 og BKB5. Arealbruksformålet indikerer også at
studentboliger er vektlagt sterkere i område BKB5 mens område BOP1 primært er tenkt til undervisning.

I reguleri ngsbestemmelsene er formålene «bolig» og «tjenesteyting» definert slik at de omfatter :

O ffentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og
administrasjon tilknyttet denne virksomheten.
Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafé , kantinevirksomhet med mer
S tudentboliger .
I nternveier og plasser.
I område BKB5 inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1)

5.4.2 Bebyggelse
Undervisningsbygg ligger i dag i område BOP1. I o mråde BKB5 er dagens studentboliger lokalisert.
Eksisterende undervisningsbebyggelse på BOP1 besår av flere byg ninger som er sammenbygd og organisert
rundt et indre gårdsrom. Det er nylig oppført et p åb ygg mot vest, samt at utearealene mellom studentboligene
og undervisningsbygningene er oppgradert. Utnyttingsgrad er angitt som bruksareal (BRA) og satt til
maks 1000 0 m2 BRA for BKB5 og maks 20000 m2 BRA for BOP1 .

Byggehøyde i planforslaget er satt til maks 16,0 m (BOP) . Dette tilsvarer i praksis fire til fem etasjer.

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av
formåls grensen mellom disse to områdene. Bebyggelsen skal plasseres slik at forbindelsene mellom
Osloveien i vest og turdragene GTD1 og GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom
områdene BOP1 og BKB5.

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være utadrettet mot
torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis benyttes til funksjoner som
styrker torget som felles uterom. Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksist erende bygninger.
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Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader.

5.4.3 Torg ( bestemmelsesområde )
Tidligere bygninger henvend t e seg i liten grad ut mot torget , og uteområdene rundt skolen var i liten grad
aktivisert. Etablerte studentboliger er med på å skape et levende og aktivt, men samtidig kompakt
campusområde, hvor studenter kan bo i umiddelbar nærhet til skolen. Ifølge plangrepet ønsker man at
boligene sammen med universitetsbygningene skal være med på å skape en tydelig adkomst til uni versitetet
og selve campusområdet , samt ramme inn felles uteområder.

I bestemmelsesområde #1 Torg er det anlagt et sentralt uteområde felles for område BKB5 og BOP1.
Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets betydning som sentra lt uterom.

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen rundt
bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt å styrke områdets
funksjon som felles sentralt uterom.

Områ det skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom planområdet skal
lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral møteplass og ankomstpunkt til USN .
Varelevering skal løses slik at det gir mi nst mulig konflikt med myke trafikanter og gjerne legges utenom torget.

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Gulvet i uterommet skal ha
steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg , bepla ntning og grøntområder skal brukes
for å differensiere ulike funksjonelle soner i rommet.

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, belysning samt
aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer.

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved søknad om tiltak
innenfor områdene BOP1 og BKB5.

5.4.4 Parkering
Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene innenfor områdeplanen, men det er i
reguleringsbestemmelsene gjort unnta k og presiseringer som gjelder studentboliger.

Biler skal i minst mulig grad ledes inn på campus. Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og
fortrinnsvis plasseres under bakken. Parkeringsanlegg som etableres under bakkenivå skal ikke regnes me d
ved beregning av grad av utnyttelse. Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5.

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm:
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet
I tillegg sk al det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 boenheter.

5.5 Område r for kombinerte formål (BKB 1, 2, 3, 4 )

5.5.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4. Disse områdene reguleres til
hovedformål bebyggelse og anlegg med underformål kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Områdene er regulert til følgende kombinasjoner:

BKB1: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

BKB2: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

BKB3: Bolig, kontor, tjenesteyting

BK B4: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

Boliger tillates ikke i første og andre etasje mot Osloveien i område BKB1 og BKB 4 . Grunnen til dette er at
disse delene av områdene ligger i rød støysone og ikke er egnet til bolig, som er et støyfølsomt bruks formål.

5.5.2 Plankrav
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB 1 , BKB2 og BKB3.

Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse kan ikke finne sted før området inngår i godkjent
detaljreguleringsplan.
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Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse, men
ved bruk til forretning, kontor eller tjenesteyting stilles det krav om detaljreguleringsplan for områdene. Det
samme vil gjelde for boligbebyggelse i annen form enn frittliggende småhus.

Plankravet gjelder ikke for mindre tiltak i eksisterende byggverk eller mindre frittliggende bygninger på bebygd
eiendom . Dette er presisert i reguleringsbestemmelsene og konkretisert ved hjelp av henvisninger til relevante
paragrafer i plan - og bygningsl oven .

Ved utvikling av områdene må forhold til støyskjerming, adkomstforhold, trafikkforhold, bokvalitet for boliger
belyses nærmere .

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB 4 ettersom det er pågått en
viss utvikl ingsprosess for dette arealet over lengre tid. Arealet er lokaliserte i ene enden av utviklingsformålet
og det kan derfor skje en viss utvikling av området uten at det gir store konsekvenser for tilgrensende arealer i
sør. For å oppnå ønsket utvikling er d et likevel satt like rekkefølgekrav for BKB 1 og BKB4. Rekkefølgekravene
gir føring om sanering av avkjørsel til Osloveien og at fortau (SF4) og veg (SKV1) skal være opparbeidet før
områdene kan tas i bruk . For øvrig gjelder felles bestemmelsene for alle om råder avsatt til byggeformål.

5.5.3 Bebyggelse
Områdene BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 er i dag bebygd med eneboliger i tillegg til et par mindre
næringsvirksomheter i område BKB 4 . Områdene kan fortsatt nyttes til boligbebyggelse samtidig som det
åpnes for alternative formål.

Område BKB1 , BKB2, BKB3 og BKB4

- Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - B YA) og skal være maksimalt 50 % i område BKB1.
- Maksimal byggehøyde er 1 2 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende:

- Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 25 %.
- Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Ved utvikling av BKB1, BKB2, BKB 3 til andre formål og høyere utnyttelse , må det utarbeides
detaljreguleringsplan.

Områdeplanen angir hvilken form for bebyggelse som kan tillates. Ny bebyggelse tenkes benyttet til
kunnskapsbasert næringsutvikling eller tjenesteyting, eventuelt til tettere boligbebyggelse, men det forutsettes
avklart nærmere gjennom detaljreguleringsplan. Ved detaljregulering kan også byggehøyder, utnyttelsesgrad
og andre forhold vurderes nærmere og bli endret.

5.5.4 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - BYA).

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved beregning av grad av
utnyttelse.
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5.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.6.1 Veg er (SKV , SV )
Hvordan Osloveien x Bredalsveien x Dronning Åstas gt. skal løses har vært gjenstand for ulike føringer i løpet
av planprosessen . I planen som nå foreligger er områdeplan for Hønefoss i stor grad lagt som føring .
Områdeplanen legger til rette for at hovedveiene gjennom Hønefoss skal bygges om til «gater» . Dette vil gi e n
begrenset økning i reisetid for biler og vil gi en viss treghet i kjøring gjennom byen, mot økt tilrettelegging for
andre veibrukere og økt trafikksikkerhet. Tiltaket er en sum av mindre justeringer, inkludert tofeltsvei med
tosidig, brede fortau med str ammere kryssutforming – hovedsakelig signal - eller vikepliktsregulert . I sentrum er
det ønskelig at det etableres gangfelt i kryss på alle armer.

Modelltester av krysset Osloveien x Dronning Åstas gate viser god trafikkavvikling i krysset i dagens situasj on,
noe som indikerer at et potensial for innstramming for nordgående trafikk. Det er en vesentlig trafikkstrøm fra
Hvervenmoen til Eikli som svinger inn Dronning Åstas gate der god trafikkavvikling må opprettholdes.
Tilfartskontroll for nordgående trafikk opp Osloveien, kombinert med filterfelt for nordgående busser muliggjør
prioritering av buss gjennom dette krysset.

I reguleringsplan nr 206 «Osloveien øst» er det regulert inn en ny vei øst for Osloveien, mellom bebyggelsen
og Storelva. Denne veien er videreført i planforslaget i form av kjøre vei SKV1 med tilhørende fortau som
kobles til ny Bredalsvei. I nord går veien over gang - og sykkelveiformål for å hindre gjennomkjøring og
prioritere gående og syklende .

I planforslaget er det gjort visse tilpasnin ger slik at endringen ikke medfører for store utfordringer for
trafikkavviklingen. K rysset er strammet opp i forhold til tidligere planforslag og kollektiv , gående og syklende
gis en enda tydeligere prioritering.

Foreslått løsning er i hovedsak i tråd med områdeplanen for Hønefoss der det fremgår at det er ønskelig med
t ilfartskontroll i ytre deler av sentrum ved hjelp av signalregulerte kryss . Modelltesting (områdeplan Hønefoss)
har vist at pga. den store mengden lokaltrafikk i rushtiden, vil køen som hold es igjen i de ytre kryssene til en
viss grad erstattes av lokaltrafikk fra sideveiene nedstrøms, slik at ønsket flytting av kø i mindre grad oppnås,
derimot blir det noe mer spredning.

I planforslaget har det vært et mål å benytte eksisterende kryss så la ngt som mulig, samtidig som en får bedre
avkjøring til USN. Adkomst til USN vil være via ny Bredalsvei. Ved flytting av Arnegårdsbakken/Haugebakken
vil biltrafikken samles i ett kryss, noe som vil gi en mer oversiktlig løsning for kjørende og myke trafikan ter.

Arnegårdsbakken utformes som en gate, "Boliggater/Boligveger", med fartsgrense 40 km/t. Ny Bredalsvei
utformes som en gate med "adkomst til næringsområdet" med fartsgrense 40 km/t. jmf N100.
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Figur 31 Utsnitt av plantegning C01 13.01.20

5.6.2 Gående og syklende
Planforslaget ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk. For å få dette til er det vesentlig at det blir utviklet et
sammenhengende og tilstrekkelig finmasket nett av sykkelruter, samtidig som det e r kontinuitet i
sykkelinfrastrukturen med få systemskifter. I planforslaget er det planlagt en større seperasjon av gående og
syklende fra Arnegådsbakken til USN . Foreslått standard er 3 m bred sykkelveg med midtlinje og 2,5 m bredt
fortau pluss skuldre fr em til USN . Dette betyr at Arne g årdsbakken må sideforskyves noe helt øverst. Denne
strekningen ligger utenfor planområdet og blir ivaretatt i tilgrensende reguleringsplan . Fortau langs Osloveien,
SKV1 og ned til kulvert vil ha en bredde på 2.5 meter.

Fi gur 32 Utsnitt fra normalprofil fra SVV sitt arbeid i forbindelse med ny g/s - vei langs Osloveien. Profil for G/S
vil bli ført frem til USN
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Det er lagt til grunn å opprettholde eksisterende kulvert og forbedre adkomsten til denne. D et er også lagt til
rette for noe bedre koblinger i g/s - veinettet og bedre adkomst til USN for gående og syklende.

Sykkelvei med fortau i søndre del av Osloveien planlegges og bygges av Statens vegvesens, som del av
deres handlingsprogram for perioden 2018 - 2023 . Planlegging startet våren 2018 og planen blir sannsynligvis
lagt ut til offentlig ettersyn i 20 20 .

Ettersom det legges til rette for flytting av krysset på Arn e gårdsbakken vil en unngå et potensielt farlig
krysspunkt for syklende . Krys s ingen for gående og syklende vil være i plan på ny Bredalsvei. Krys s ingen for
gående og syklende er trukket noe tilbake fra selve krysset. Dette bidrar til å redusere antall uønskede
krys s inger ut på Osloveien . Eksisterende fortau øst for Osloveien vil bli videreført. Før BKB1 og BK B4 kan
videreutvikles må ogs å dagens avkjørsler til Osloveien saneres. Dette innebærer at flere uheldige krysninger
av fortauet vil bli fjernet. På sikt vil det bli tilrettelagt for at gående og syklende også kan benytte ny vei m ed
fortau (SF3) som vil være et ekstra supplement .

Områdeplanen viser en helhetlig plan for gang - og sykkelveier. Det er imidlertid rom for å optimalisere
løsningene slik at løsningene beslaglegger mindre areal , eller gir bedre koblinger. Det er videre stø rre
høydeforskjeller ved kulvert som medfører at det må sees på løsninger som er enda bedre tilpasset terrenget .
Det vil blant annet bli etablert trapp ned til kulvert fra ny Bredalsvei, og trapp opp til fortau langs Osloveien.
Bruk av murer for å redusere skråningsutslag må detaljprosjekteres videre. Det er ikke hensiktsmessig å forta
en ytterligere optimalisering av skråningsutslag på dette plannivået. Det er derfor åpnet for at det kan
gjennomføres justeringer av gang - sykkelveien e ved dagens kulvert , ut en at det er behov for å ta
områdeplanen opp til ny behandling.

Områdeplan for Hønefoss gir i utgangspunktet føringer at det skal tilrettelegges krysning i plan på alle armene
i et kryss for myke trafikanter. For krysset Osloveien har det vært vurdert at en slik forutsetning ikke har vært
hensiktsmessig ut fra trafikkavvikling. Planforslaget er likevel ikke til hinder for en slik løsning i fremtiden. Per i
dag er det krysning i plan på Dronning Åstas gate og krysning i plan på ny Bredalsvei. Det har også v ært
drøftet om det skal tilrettelegges en krysning nord for krysset, omtrent ved dagens Bredalsvei. I
løsningsforslaget er det valgt å ikke regulere en slik løsning, men planen legger til rette for at det er mulig å få
en krysning her.

Områdeplanen sikrer også flere viktige turveier øst i planområdet

Figur 33 Utsnitt ortofoto . Gule streker viser foreløpig prosjektert vegløsning .
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5.6.3 Kollektivtrafikk
Bussholdeplassene beholdes som i dag, med en tilpasning av den ene busslommen som følge av ny
veigeometri. Busslommen er utvidet i forhold til dagens løsning.

Forslag til løsning viser en noe bedre løsning til bedre prioritering av kollektivtrafikk. I krysset Osloveien x
Dronning Åstas gate for nordgående busser er det filterfelt for ko llektiv og høyresvingefelt til USN. I sørgående
retning er høyresvingefelt til Eikli kombinert med filterfelt for kollektiv. Det forutsettes at bussprioritering gjøres i
form av signalregulering. Områdeplan viser at det er ønskelig å erstatte dagens busslo mmer med kantstopp
for buss. Planforslaget har ikke innarbeidet dette og det er derfor vist egne busslommer.

5.6.4 Vann og avløp
Vann - , overvann s - og avløp sledninger følger dagens trase som sammenfaller med ny Bredalsvei. Overvann
fra naturområder og grønnstrukt ur går naturlig til elva. Ved etablering av ny adkomst til USN kan det oppstå
større omlegging av eksisterende VA nett.

5.6.5 Energi
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme , og det er ført fjernvarmerør frem til USN. Ny
Bredalsvei medføre at deler av traseen for fjernvarmenett blir berørt. Det ligger også elektrisk ledningsnett i
bakken som vil bli berørt.

5.7 Natur og g rønnstruktur

5.7.1 Grønnstruktur (G/ GTD/GT/ GF)
Område G1 som ligger tett på og mellom byggeområdene reguleres til blå/ grønnstruktur . Området som
tidligere har vært skibakke reguleres også til friområde (GF1). Øvrig grønnstruktur er tur vei ene GT1 og GT2 og
turdragene GTD1 og GTD2.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som
grønn struktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. Sår i terrenget skal unngås, og
skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng.

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i grønnstrukturen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som på forhånd er
godkjent av kommunen.

I områder re gulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av gangstier, benker, belysning, lekeapparater og
treningsapparater. Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates. Reklame
tillates ikke i områder regulert til grønnst ruktur.

I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at naturlig vegetasjon i
stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av grønnstrukturen.

5.7.2 Naturområder (LN A )
Områdene langs sydsiden av Storelva og øst for USN ( LN A 1 , LN A 2 , LN A 3) reguleres til hovedformål
Landbruks - , natur - og friluftsområder med underformål naturformål

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som naturformål
eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
be kkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en plan for
overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen.

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av gangstier og b en ker.

Informasjonsskilt knytt et til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates.

Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål.
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5.7.3 Storelva (VNV)
Storelva er regulert til hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag med underformål naturområde i sjø og
vassdrag . D et er ikke gitt bestemmelser til dette området .

5.8 Hensynssoner og bestemmelsesområder

5.8.1 Hensynssoner
Det er tegnet inn hensynssone som omfatter et automatisk fredet kulturminne syd for høyskolen ( b åndlegging
etter lov om kulturminner (H730_1)

Flomfare
Fareområde for flom er tegnet inn langs Storelva med skravur og betegnelsene H320 .

Ras og skredfare
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter som følger saken og det er tegnet inn fareområde og byggegrense
mot elva. Fareområde H310 (ras - og skredfare) er tegnet inn på plankartet 20 m innenfor kant elveskråning.

Byggegrense er lagt 5 m innenfor grensen for fareområde H310 . Det er ikke tillatt med etabelering av nye bygg
innenfor fareområdet. Det er gitt en åpning for etablering av anlegg og mindre tiltak ti l eksisterende
bebyggelse. Det er da satt som forutsetning at de geotekniske forhold dokumenteres slik at tiltakene ikke vil
medføre større fare eller risiko.

Frisiktsone
Frisiktlinjer er ikke tegnet inn på plankartet ut fra plannivå, samt at frisikten kun berører areal regulert til
samferdselsformål.

5.8.2 Bestemmelsesområder
Reguleringsbestemmelser kan stedfestes gjennom bruk av bestemmelsesområder . Bestemmelsesområde er
fastsettelse av virkeområde for angitte bestemmelser som avviker fra grenser som følger di rekte av
arealformål og hensynssoner i planen.

Det er angitt et bestemmelsesområde i denne planen - #1 Torg .
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6 KON SEKVEN SER AV PLAN F ORSLAG ET

6.1 Grunnlag

6.1.1 Datagrunnlag og metode r
Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Forslaget er som følge av
dette utarbeidet etter Miljøverndepartementets veileder til forskriften, samt veiledere til plan - og bygningsloven
som spesifiserer framgangsmåte, form og innhold på prosjektdokumentene.

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema. Det er imidlertid gitt
enkelte føringer for konsekvensutredningen som sier noe om metode og utredningsnivå:

Så langt som mulig skal konsekvensutredningen basere seg på forelig gende kunnskap og
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i
forhold til behandlingen av planen.

Planprogrammet påpeker også følgende:

Forskriften stiller prosess - og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det
følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes.

Konsekvensutredningen er i tråd med disse føringene og er i all hovedsak b asert på foreliggende kunnskap i
tilgjengelige databaser og rapporter, i tillegg til muntlige kilder og egne befaringer. Det er utført supplerende
trafikktelling i Arnegårdsbakken og kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø er supplert gjennom feltarbeid.

De fagspesifikke utredningene er utført gjennom metodetriangul ering hvor følgende metodikk er anvendt:

- Dokumentanalyser: Innhenting av foreliggende informasjon hvor relevant materiale trekkes ut og
forstås i lys av plantiltaket.

- Kvantitative analyser: Tekniske utredninger basert på målbare data, herunder blant annet støy og
trafikktall.

- Kvalitative analyser: Faglige vurderinger av relevante problemstillinger for deltema som ikke er direkte
målbare, men som må tilnærmes skjønnsmessig.

6.1.2 Alternativer
I planprogrammet skrives følgende om alternative utbyggingsstrategier:

I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. I denne
plansaken gjennomføres det en visjons - og mulighetsstudie av Campusområdet og omgivelsene på
en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmuligh etene. Dette gjøres i et samarbeid
mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike
Utvikling og Ringerike kommune.
(….)
Resultatene av studien må tas videre til prosessen med områdereguleringen.

Området er delvis ut bygd ut etter at planprogrammet ble vedtatt . Konsekvensutredningen er derfor noe
forenkle t.

Det har vurdert flere alternative vei løsninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 6.3
Trafikkforhold . I plan forslaget som nå foreligger er det kun tatt utgangspunkt i X - kryss, det det er gitt som
forutsetning at det bygges videre på dagens kryss og at eksisterende kulvert skal opprettholdes. Med det
utbygging som allerede er gjennomført skilles det derfor kun mellom to alternativer:

0 - alterna tiver
Full utbygging

Nøkkeltall for utbyggingens omfang i de ulike alternativene er vist i tabellene nedenfor.

6.1.3 0 - alternativet
0 - alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av eksisterende situasjon. Oppgradering, rehabilitering og
mindre endringer av eksisterende bygningsmasse. Da behovet for utvikling av campus er stort og bygging av
studentboliger er et sannsynlig første utviklingstrinn er 0 - alternativet ikke et realistisk alternativ da det ikke
muliggjør en utvikling forenlig med USN sine behov. 0 - alternativet er tatt med som et sammenlikningsgrunnlag
for å belyse virkningen av arealbruksendringene ved de andre alternativene.
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0 - alternativet

Dagens USN (2016) , ingen om - eller utbygging

Eksisterende boliger, ca. 15 frittliggende eneboliger. Ingen videreutvikling

To mindre næringsbygg. Ingen videreutvikling

Samferdselsanlegg, ingen endringer på kryss eller adkomstveier

BOP1, USN sitt kjerneområde: ombygging av eksisterende bygg

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 150 studentboliger

Figur 34 : 0 - alternativet

6.1.4 Full utbygging
F ull utbygging av alle byggeområdene i planen ut fra bestemmelser om utnyttelsesgrad, og etablering av nytt
veikryss med tilhørende elementer. Full utbygging muliggjør i tillegg til studentbol iger også en økning av USN
sin bygningsmasse. Dette vil kunne omfatte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og
næringsvirksomhet rettet mot universitet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er USN sitt område.

Flere områder er i pla nforslaget avsatt som kombinerte fo rmål bolig/kontor /tjenesteyting , et av dem også med
mulighet for forretning . Ved full utbygging antas disse utviklet videre med høyere utnytting. Gjennom videre
detaljregulering gis disse områdene vide utviklings mulighete r , særlig dersom en planlegger flere eiendommer
under ett. D et er vanskelig å forutse hvilken utvikling som kan komme i disse områdene ettersom dette er
avhengig av hvordan grunneiere ønsker å samarbeide . Konsekvensene av utvikling i disse områdene vil bli
utredet gjennom påfølgende detaljreguleringer for disse områdene. I konsekvensutredningen til foreliggende
planforslag antas det ved full utbygging at utnytting av felt BKB2, BKB3 og BKB4 er høyere , uten at dette
spesifiseres nærmere.

F ull utnytting etter planforslaget Økning i antall personer Utnyttelse

BOP1, USN sitt kjerneområde: utbygging
av eksisterende bygg

Ukjent Maks 20 000 m2 BRA

BKB, område for bolig/tjenesteyting:
bygging av inntil 1 50 studentboliger

Økning av inntil 1 50
beboere/studenter

BKB1 og BKB4 , område for kombinerte
formål:
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting

Inntil 30 nye beboere /
ansatte

Inntil 50 % BYA

Områder for kombinerte formål:
BKB2: Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting
BKB2 og BKB3 Bolig/kontor/tjenesteyting

Ukjent Økt utnyttelse a vklares ved
detaljregulering

Samferdselsanlegg: Nytt X - kryss etablert , ny Breidalsvei, ny avkjørsel
Arnegårdsbakken, nytt gang – og sykkelveinett.

Figur 35 : Full utbygging

6.1.5 Planprogrammets «bestilling»
Planprogrammet beskriver følgende 18 «antatte problemstillinger og tema» som aktuelle. I tabellen nedenfor
er det angitt hvor disse er innarbeidet og for hvilke tema det foreligger egne fagutredninger. Fagutredningene
følger so m vedlegg til planforslaget.

Tema fra planprogrammet Kapittel i planbeskrivelsen Fagutredning

Befolkningsutvikling og offentlige
tjenester

6.6 Nærmiljø -

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud )
og lokalsamfunnet

6.6 Nærmiljø -

Vei og trafikk 6.3 Trafikkforhold Det er utarbeidet en
trafikkutrednig til områdeplan
for Hønefoss. Denne er lagt til
grunn.
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Vann og avløp 6.6 Nærmiljø -

Fjernvarme 6.6 Nærmiljø -

Friluftsliv 6.6 Nærmiljø -

Universell utforming 6.9 Universell utforming /
tilgjengelighet for alle

-

Radon 6.8 Risiko og sårbarhet -

Nærhet til kraftlinje 6.8 Risiko og sårbarhet -

Dyre - og planteliv 6.5 Naturmiljø Fagrapport naturmiljø

Geologi / grunnforhold 6.5 Naturmiljø Geoteknisk notat

Vann og vassdrag / flomfare 6.5 Naturmiljø -

Klima, luft og støy 6.5 Naturmiljø Støyutredning

Luftkvalitet

Landskap 6.4 Landskap -

Kulturminner og kulturmiljøer 6.7 Kulturminner og kulturmiljø -

Risiko og sårbarhet 6.8 Risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhetsanalyse

Konsekvenser for barn og unges
interesser

6.6 Nærmiljø -

Overordnede mål og retningslinjer 6.2 Forholdet til overordnete
planer

-

Figur 36 : Forholdet mellom planprogram og utredning

6.2 Forholdet til andre planer
Hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen er gjengitt i
Planstatus og rammebetingelser i kapittel 4 . Nedenfor er det redegjort for hvordan planforslaget forholder seg
til disse .

6.2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er fulgt opp ved at planen ikke
omdisponerer arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealet som «er i bruk eller er egnet
for lek» er sikret ved regulering til friområde GF1. P lanen legger til rette for økt trafikksik kerhet og bedre
koblinger til øvrig g ang - og sykkel veinett.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging følges ved å legge til rette for økt
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by - og tettstedsområder. Det er lagt til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging følges opp gjennom egen utredning og ved forbud mot
boliger i støyutsatt område langs Osloveien.

Rikspolitiske retningslinjer for universe ll utforming og økt tilgjengelighet er fulgt opp ved at det er tilstrebet
løsninger som kan brukes av alle .

Egen fagrapport om naturmiljø sikrer tilstrekk elig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre - var - prinsippet i
naturmangfold s loven.

Alternativ Konsekvens vurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens. Studentboliger nær USN medfører
mindre transportbehov. Følger opp nasjonale målsettinger.

Ingen
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Figur 37 : Konsekvenser i forhold til nasjonale føringer

6.2.2 Kommuneplan
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 38 : Konsekvenser i forhold til kommuneplan for Ringerike

6.2.3 Kommunedelplaner
Planforslaget følger opp intensjonene i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet gjennom
å legge bedre til rette for denne gruppen. Områdeplan for Hønefoss som er av nyere dato har i stor grad vært
førende for valg av løsninger.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging
Positiv konsekvens. Følger opp intensjonene i områdeplan
for Hønefoss

Optimalisering av
løsninger i
forbindelse med
detaljprosjektering.

Figur 39 : Konsekvenser i forhold til kommunedelplaner

6.2.4 Temaplaner
Planforslaget ivaretar verdiene som er registrert i Grønn plakat Hønefoss.

Planforslaget er ikke i konflikt med Bryggeveilederen.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 40 : Konsekvenser i forhold til temaplaner

6.2.5 Gjeldende reguleringsplaner
Planen berører 1 3 gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av disse er fra 1 947. I kapittel 4. 5 er det en oversikt
over disse . 5 planer erstattes i sin helhet av den nye planen. Ny plan erstatter deler av 8 andre planer.
Områdereguleringen medfører en oppryd ding i planforholdene i området, noe som vil gjøre forvaltningen
enklere og byggesaksbehandling i området mer forutsigbart.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternati vet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 41 : Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplaner

6.3 Trafikkforhold

6.3.1 Fremtidig trafikk
I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet.
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved full utbygging . Dette skyldes følgende
forhold:

- Etablering av studentb oliger på campus gir redusert transportbehov for diss e studentene
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på USN
- Planens visjon om campus som en grønn , bærekraftig by - campus med gode forbindelser og hvor alt

ligger i gangavstand .
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2014 2016 2026

Osloveien 13000 14000 16000

Dronning Å stas gate 8500 8500 9500

Bredalsveien 600 500 900

Arnegårdsbakken 250 250 300

Figur 42 : Samlet oversikt over årsdøgntrafikk (ÅDT)

Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien.

6.3.2 Alternative ve i løsninger
I forbindelse med planprosessen har det blitt vurder en rekke kryssløsninger. Vei løsningene i planen er knyttet
til valg av krysstype i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate og Osloveien / Bredalsveien.

Det ble gjennomført en trafikkutredning hvor de ulike kryssløsninger er vurdert og kapasitetsberegnet. Etter
grovsortering ble tre alternativer vurdert nærmere . Vi har tatt med de ulike alternativene for bedre å vise
historikken :

0 - alternativet
0 - alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X - kryss.
Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsak er legges det inn
fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges
rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående.

Alternativ 1: X - kryss
Bredalsveien legges om slik a t den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X - kryss.
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke
trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes til
nordsiden av krysset.

Alternativ 4: Rundkjøring
Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet
rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for
myke traf ikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes til nordsiden av rundkjøringen.

Alternativ 2019
I forbindelse med gjenopptagelse av planarbeidet og vedtak av områdeplan for Hønefoss, ble det gitt
nye forutsetninger for planlegging av krysset. D et ble lagt til grunn at en skulle forsøke å ta vare på
eksisterende kryss, samt dagens kulvert. De øvrige målene om trafikksikkerhet og prioritering av
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gående, syklende og kollektiv var fortsatt førende . Løsningen har mange likhetstrekk med x - kryss
løsnin gen fra 2014.

Alternativ 0, alternativ 1 og alternativ 4 er tegne t ut til et sammenliknbart nivå og kapasitetsberegnet.
Alternativ 0 er tegnet som et «0+» alternativ der det kun er gjort mindre endringer av dagens vei er.

Figur 43 : 0+ alternativet, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 44 : Alternativ 1 X - kryss, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014
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Figur 45 : Rundkjøring, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 46 X - kryss, alternativ 2020
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6.3.3 Planforslagets trafikkløsning
Ved valg av trafikkløsning, må ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Et overordnet mål i Nasjonal
transportplan er at all trafikkvekst skal tas med kollektivtransport og gan ge/sykkel.

Ombyggingen av krysset enten til X - kryss vil sikre at selve krysset får tilstrekkelig kapasitet, men det vil ikke gi
noen bedre generell fremkommelighet. Kapasiteten i Osloveien er begrenset og d et vil fortsatt bli kø i
rushtiden . Vurderingene av forslag til kryssløsning

+ løsningen i tråd med områdeplan for Hønefos s
+ Mer i tråd med visjonen for området
+ Minst arealkrevende
+ Muliggjør opprettholdelse av dagens kulvert.
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning
+ Kortere gangbaner for gående og syklende
+ Mindre kostnadsdrivende
+ Sanering av avkjørsler ut på Osloveien
- Opprettholdelse av dagens kulvert gjør det vanskelig å finne fullgode løsninger for kobling mellom nye

og gamle g/s - veier.
- Medfører riving av 3 hus
- Fjerner mye utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90)

6.3.4 Kjørende
Ny kryssløsning vil gi mer ryddige forhold for alle trafikantgrupper ved at dagens tre tettstilte k ryss erstattes
med ett kryss. Svingebevegelsen fra Bredalsveien til venstre ut i Osloveien blir enklere i et lysregulert kryss.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes.

Full utbygging Positiv konsekvens. B edre geometri og mer ryddige forhold . Ingen

Figur 47 : Konsekvenser for kjørende

6.3.5 Gående og syklende
Terrenget er relativt flatt og det er et stor potensial å øke andelen som går eller sykler. For USN og de øvrige
funksjonene innenfor planområdet er det derfor naturlig å legge forholdene godt til rette for gående og
syklende. I dagens kryss har kjørende full prioritet og det er ingen krysningsmulighet i plan for myke
trafikanter. Krysning skjer plan skilt, noe som i prinsippet er en meget trafikksikker løsning. Dagens kulvert er
opprettholdt selv om rampene til dagens undergang får større stigning enn ønskelig.

Høydeforskjellen mellom undergangen og veien over er ca . 4 meter. Eksisterende gang - og syk kelve i østover
fra undergangen , mot campus, har i dag en helning på 7,2 %. Kravet til universell utforming er maks 5 %
(stigning 1:20). Planlagt løsning gir en helning på 8% . Det er derfor også lagt til rette for påkobling til
eksisterende fortau på østsid en av Oslove i en.

Ny kryssløsning vil fungere bra for de aller fleste og gir et mer lettforståelig og intuitivt trafikkbilde. Det
innebærer en prioritering av myke trafikanter i forhold til dagens situasjon .

Syd for krysset legges det opp til ny g/s - ve i p arallelt med Osloveien.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Bygge f ortau
langs nordsiden
av Bredalsveien

Full utbygging Positiv konsekvens ved bedre kvalitet på g/s - v e ier.
Muligheter for å benytte eksisterende kulvert. Krysning av
Osloveien i plan lenger nord. Bedre koblinger fortau og g/s -
veier.

Trapp fra kulvert
til fortau vil kunne
fungere som
snarvei.

Figur 48 : Konsekvenser for gående og sy klende
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6.3.6 Kollektivtrafikk
Planforslaget legger ikke opp til etablering av ny, eller flytting av det eksisterende kollektivtilbudet. Ved å
tilrettelegge for økt elevantall, samtidig som man reduserer bruken av bil til og fra USN , vil man imidlertid
kunne oppl eve økt bruk av kollektivtransport i området. Økt bruk vil også kunne innebære økt satsing , noe som
betyr økt frekvens og et generelt bedre kollektivtilbud.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten p ositiv konsekvens ved at gangforbindelsen mellom
bussholdeplassene og USN blir bedre. Mulig å benytte
svingefelt svingefelt til USN til filterfelt for kollektiv.

Ingen

Figur 49 : Konsekvenser for kollektivtrafikk

6.3.7 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten i planom rådet er særlig knyttet til Osloveien og kryssing av den. I tillegg er krysset
Bredalsveien / Osloveien et vanskelig punkt. Innenfor planområdet er det flest registrerte trafikkulykker i
Osloveie n umiddelbart nord for Bredalsveien.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens ved bygging av nytt kryss . Bedre
løsninger for gående og syklende. Gir bedre oversikt for
kjørende.

Ingen

Figur 50 : Konsekvenser for trafikksikkerhet

6.4 Landskap sbilde
Natur og grønnstruktur opprettholdes og byggeområdene i områdeplanen er eksisterende byggeområder med
unntak av en liten utvidelse i østlig retning av området for USN (BOP1 ). Terrenget stiger i denne retningen og
utvidelsen er begrenset slik at byggingen ikke kommer i berøring med silhuetten i landskapet. Planen
innebærer ingen store landskapsmessige endringer.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen vesentlige konsekvenser ingen

Figur 51 : Konsekvenser for landskap

6.5 Naturmiljø
Det er utarbeidet en egen rapport om naturmiljø som følge r som vedlegg til områdeplanen.
Konsekvensbeskrivelsen for naturtyper, vegetasjon og flora, fugler og andre dyrearter er basert på denne
fagrapporten.

6.5.1 Naturtyper
Utvikling av kunnskapsparken vil i begrenset grad berøre noen viktige naturtyper . Gråor - hegges kogen på
sørsiden av elva er et noe vanskelig tilgjengelig område som ikke forventes å bli redusert. Samlet sett
vurderes omfanget til ingen negativ konsekvens .

Gråorskogen sør i planområdet vil ikke bli direkte berørt ved en realisering av reguleringspla nen. Derimot vil
stien tett opptil området kunne føre til at skogen får større bruksfrekvens. Det vurderes som lite sannsynlig at
den økte ferdselen i området vil føre til at naturtypen vil bli redusert. Omfanget for lokaliteten vurderes til lite n
negativ konsekvens .
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 52 : Konsekvenser for naturtyper

6.5.2 Vegetasjon og flora
Vegetasjon og flora vil bli direkte berørt i de områder der det i plan legges opp til arealinngrep. For forekomster
som vil bli fjernet/ødelagt, vil omfanget bli stort negativt. Ingen viktige arter er imidlertid registrert innenfor
planområdet. Utbyggingen av kunnskapsparken vil berøre en svært liten del av populasjonene som er knyttet
til planområdet og vegetasjonstypene som er knyttet til planområdet. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha
liten negativ konsekvens for vegetasjon og flora i planområdet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens Ingen

Figur 53 : Konsekvenser for vegetasjon og flora

6.5.3 Fugler
Fuglelivet knyttet til planområdet vil kunne bli svakt redusert gjennom utviklingen av området. Arealbeslag og
forstyrrelse r vil medføre at noen få lokaliteter for fugler utgår. Dette gjelder stort sett kun vanlige forekomster,
men en art som spurvehauk antas å utgå som følge av tiltaket. Denne forekomsten kan utgå som et
permanent hekketerritorium, men trolig vil spurvehauken kunne etablere seg med reir i tilgrensende områder.
Arten er relativt tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet i hekketiden, og innslaget av gran i den rette
alder er relativt stort like øst for planområdet.

Totalt sett vurderes utviklingen av kunn skapsparken å ha lite n negativ konsekvens for fugler. Dette betyr at
tiltaket stort sett ikke reduserer artsmangfoldet eller forekomst av arter, eller forverre deres vekst - og
levevilkår. Arealbeslagene i skogområdene ved skolen vurderes såpass begrensede at kun en liten del av
hekkebestanden av fugler blir berørt.

For spurvehauk vil omfanget kunne spenne til middels negativ dersom arten får problemer med å etablere seg
i nye områder.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen di rekte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens
Middels negativt for spurvehauk

Ingen

Figur 54 : Konsekvenser for fugler

6.5.4 Andre dyrearter
Andre dyrearter vil bli berørt gjennom arealbeslag og et økt forstyrrelsesregime. Utbyggingen er imidlertid
relativt begrenset av omfang og skjer også i randsoner til større skogområder. Dette tilsier at virkningene for
dyr som lever i skogene i dette området ikke vil bli store. Den lokale bestanden av rådyr vil kun ne bli noe
påvirket, men endringene vil høyst føre til at de trekker seg noe lengre bort fra anleggsområder og nybygg.
Arten er imidlertid tilpasningsdyktig ovenfor mennesker og inngrep, og tiltakene vil høyst føre til endret
arealbruk – ikke bestandsreduk sjoner i området.

Tiltaket vurderes som marginal i forhold til elgbestanden i området. Elg holder seg noe på avstand ovenfor
menneskelig aktivitet, og det aktuelle området er ikke et viktig funksjonsområde for arten.

Andre dyr som bruker området kan bli mer eller mindre berørt. Populasjonsmessig vil imidlertid planene
uansett ha marginal betydning for berørte arter, selv sett inn i en lokal sammenheng.

Selv om kunnskapen om arealbruken for dyr som bruker området er begrenset, vurderes tiltaket å ha lite
n egativt omfang for andre dyrearter.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Lite negative konsekvenser Ingen

Figur 55 : Konsekvenser for andre dyrearter

6.5.5 Vann og vassdrag
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.

Arealbruken i henhold til områdeplanen vil ikke medføre forurensningsfare for vann og vassdrag.

Alternativ Ko nsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 56 : Konsekvenser for vann og vassdrag

6.5.5.1 Forholdet til krav i naturmangfoldloven

Området og tiltaket er ut fra krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper blant annet om
kunnskapsgrunnlag, føre - var - prinsippet og økosystemtilnærming (nml §§ 8 - 1 0).

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som ber ører naturmangfoldet
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget ifølge § 8 i naturmangfoldloven vurd eres som oppfylt. Tidligere kartlegging og
tilgjengelige data er supplert med grundigere undersøkelser av deler av området. Feltdata frembrakt under
befaring samt relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser danner grunnlaget for Ecofact rapport 355
«Utvikling av Kunnskapspark Ringerike. Fagrapport naturmiljø». Rapporten i sin helhet følger som vedlegg.

§ 9 (føre - var - prinsippet) er lite relevant på grunn av at kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.

§ 1 0 (økosystemtilnærming og samlet b elastning). Områdeplanen legger opp til endret bruk og utnyttelse av
allerede utbygde områder. I all hovedsak videreføres ubebygde områder i planområdet som grønne områder.
Den samlede belastningen på økosystem vil derfor ikke bli vesentlig endret som følg e av områdereguleringen.

§ 1 1 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre at tiltak innenfor
planområdet gir minst mulig skade på natur vil være en del av det enkelte tiltak og skal dekkes av
tiltakshaveren.

Alt ernativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen konsekvens. Ingen

X - kryss Positiv konsekvens. Hensyn til naturmangfold blir tydeligere
ivaretatt.

Ingen

6.6 Grunnforhold
Det er foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i forbindelse med bygging av studentboligene. I
henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
sk råningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en ekstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Negative konsekvenser ved tiltak nær elva eller skrenten
ned mot elva . For å redusere risikosone og byggegrense
innenfor denne i tråd med anbefalingen.

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

Figur 57 : Konsekvenser for grunnforhold

6.7 Ras - og Skredfare
Justert byggegrense mot Storelva som følge av ras - og skre dfare har klart størst konsekvens for Bredalsveien
8b, 1 0 og 1 2, hvor det meste av eiendommene blir liggende utenfor byggegrensen. For campus og øvrige
berørte eiendommer er endringen begrensende for utbygging .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tilt ak

0 - alternativet Negativ konsekvens.

Mulig erstatningsansvar for Ringerike kommune dersom det
gis byggetillatelse innenfor fareområdet.

Bygge - og
deleforbud

Stabiliserende tiltak

X - kryss Positiv konsekvens for samfunnssikkerhet, begrensende for
utvikling av de berørte eiendommene

Fareområde og
byggegrense mot
elva .

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

6.8 Nærmiljø

6.8.1 Friluftsliv og idrett
Rekreasjonsområdene og turveiene bak dagens USN er i dag i bruk av både studenter og beboere i området,
og planforslaget legger ikke opp til at dette skal forringes på noen måte. Ved å legge til rette for en mer
levende campus, flere studenter, studentboliger osv. vil man på mange måter legge opp til en økt bruk av
disse grønne områdene som bør vær e en godt integrert del av campusområdet. Turdrag skal føres videre
gjennom campus og sikre gode forbindelser både for studenter og øvrig befolkning.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten positiv konsekvens Ingen

Figur 58 : Konsekvenser for friluftsliv og idrett

6.8.2 Skolekapasitet
Ut fra en antakelse om at anslagsvis 5 - 1 0 % av studentene har barn vil det kunne bli snakk om 1 0 - 20 barn
som følge av befolkningsvekst grunnet utbygging innenfor planområdet. Om lag halvparten av barna antas å
være i skolepliktig alder. Det vil si om lag e n elev per årstrinn i skolen, men b efolkningsveksten vil være for
liten til å gi gode prognoser. Beregningen er derfor beheftet med stor usikkerhet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 59 : Konsekvenser for skolekapasitet

6.8.3 Barnehagedekning
Som for beregning av antall skoleelever vil prognosene for antall barn i barnehagealder være svært usik re .
Ved høy utnyttelse på arealer avsatt til kombinert bebyggelse kan det medføre behov for flere
barnehageplasser.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 60 : Konsekvenser for barnehagedekning

6.8.4 Barn og unges interesser
Planen innebærer ingen omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek . Planforslaget formaliserer arealbruken for område GF1 som friområde og
bestemmelsene presiserer at det kan tilrettelegges for lek og opphold.

Et bilfritt campusområde vil være positivt for studentene, men også for barn og unge. Ny kryssløsning vil gi
tr yggere skolevei for de som i dag ferdes langs eller krysser Osloveien .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 61 : Konsekvenser for barn og unges interesser

6.8.5 USN og lokalsamfunnet
USN sin betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet ligger til grunn for planarbeidet. Opprettholdelse og
utvidelse av USN innebærer tiltrekking av kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning.
Rekruttering av studenter til de ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er
avhengig av varer og tjenester som kan leveres av det lokal e næringsliv. Dette er av b etydning for
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. Å opprettholde e t levedyktig universitet gir positive ringvirkninger for
næringsliv, skolesektor og samfunnet for øvrig.

Utvikling av en attraktiv campus er hovedfokus i plana rbeidet og bygging av studentboliger på campus er et
vesentlig bidrag til dette. En grønn, bærekraftig by - campus vil være positivt for USN og derigjennom også for
byen.

Etablering av forbindelser gjennom området, vil styrke forbindelsene mellom byen og US N og mellom byen og
Kragstadmarka.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 62 : Konsekvenser for USN og lokalsamfunnet

6.8.6 Konsekvenser for grunneiere
Planens løsninger har konsekvenser for flere grunneieres eiendommer. Særlig fører ny adkomstvei og nytt
kryss til at flere grunneiere må avgi areal til veiformål. Følgende eiendommer blir berørt:

Gnr
/bnr

A real avgis til Bolig hus
må rives

38/16 A real for kjøreveg S K V1

38/44 A real for kjøreveg S K V1

38/26 A real for kjøreveg S K V1

38/104 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/18 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x
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38/83 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/95 Stripeareal for ny Bredalsvei

Figur 63 : Oversikt over berørte eiendommer

Noen av eiendommene må kun avgi striper av ubebygde deler av tomta. For 3 eiendommer blir bolighus
berørt, og disse må før gjennomføring av planen rives. For gjenværende eiendommer innebærer plan en nye
muligheter for utvikling av flere av eiendommene.

Det er behov for en mer trafikksikker adkomst fra Bredalsveien til Osloveien. En forbedret adkomst vil være en
positiv konsekvens for grunneiere i området. Denne faktoren går imidlertid ikke inn unde r dette delkapitlet,
forbedringer i trafikksikkerhet vurderes i kapittel 6.3 Trafikkforhold . Samtidig vil det sannsynligvis oppleves som
en ulempe for den enkelte som må avgi grunn til veiutbedringer. Ved en utbedring av dagens Bredalsvei må 4 -
6 grunneiere avgi areal til fortau og mindre utbedringer. For disse vurderes konsekvensen som negativ.

Ved etablering av X - kryss som vist i plankartet, samt opparbeiding av ny Bredalsve i , blir vei løsningen for
grunneierne ytterligere forbedret, mens de negative konsekvensene for enkeltgrunneiere blir større.

For gnr/bnr 38/69, skogområdet som ligger øst f or USN , er en del på 2,6 daa avsatt med formål som Offentlig
eller privat tjenesteyting, BOP1. Innenfor området vil det, dersom det skulle bli aktuelt, være hjemmel til
utvidelser av universitetet eller tilknyttet virksomhet.

Alternativ Konsekvensvurderi ng Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ved etablering av nytt kryss og ny Bredalsvei: Stor negativ
konsekvens for enkeltgrunneiere.

Istandsetting av
berørt areal.
Erstatning for
boliger /
boligtomter som
må innløses

Figur 64 : Konsekvenser for naboer og grunneiere

6.8.7 Støy
Det foreligger egen rapport om støyutredning. Utførte støyberegning bygger på tidligere utforming av X - kryss
og tidligere prognoser. Støy er beregnet for 3 situasjoner – med tilhørende støysonekart:

X01 – dagens geometri og trafikk
X02 – 0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036
X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

På kartet er støysoner vist m ed intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442. (Definisjon av sonene er omtalt i kapittel 3.6.6 Støyforhold i dag ).

Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osl oveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet
med en støyutredning. Støysonekartene for området er laget med utgangspunkt i den delen av veien som
endres og viser ikke støy fra veier utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs
Os loveien i begge retninger og vestover langs Dronning Åstas gate.

Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i støysonekartene
som er svært like. Mange boliger ligger i rød og gul sone allerede i dag . Det er liten forskjell på støyforholdene
i dag og i 2026. Det er ikke tiltak som følger av dette planforslaget som fører til økning i støynivået. Endringen i
støyforhold er en konsekvens av den generelle trafikkøkningen på Osloveien.

Det er ikke foreslått til tak i form av støyskjermer langs veiene i planområdet. I ny Bredalsvei blir det liten
avstand fra veien til nærmeste fasader og støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som
«stengsler». I Osloveien syd for krysset med Dronning Åstas gat e/Bredalsveien er det sterkt skrånende
terreng oppover mot eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs
veien. I krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien. Det er liten plass til
stø yskjermer og de ville komme svært nær boligene også her.

Både dagens trafikk og fremtidig trafikk vil gi støy, men utbygging innenfor planområdet bidrar i liten grad.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens for støyutsatte områder som er regulert
i eldre planer uten slike krav

Bygge - og
deleforbud, krav
om ny regulering.

Støyskjerming

X - kryss Ingen konsekvens eller liten positiv konsekvens. S tøyskjerming

Figur 65 : Konsekvenser for støy fra veitrafikk

6.8.8 Luftforurensning
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet , T - 1520.
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år

NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis - og
hjertekarsykdom har økt risiko for forverring
av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og hjertekarsykdom
har økt risiko for helseeffekter.
Blant disse er barn med luftveislidelse og
eldre med luftveis - og hjertekarlidelser mest
sårbare.

Figur 66 : Soner for luftforurensning

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs veiene .

Det foreligger egen rapport om luftkvalitet. Luftforurensning i form av svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2

er beregnet for tre situasjoner:

Dagens geometri og trafikk
0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036
Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene for
bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under gjeldende
grenseverdier i T - 1520,

For NO2, nitrogenokside r, finnes det ennå ikke program som beregner vinter - og årsmiddel slik de ny e
retningslinjene definerer dem men svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid ligge
utenfor gul sone.

Skolens område ligger i denne sammenheng så langt un na trafikkerte veier at de blir liggende langt under
grenseverdiene i T - 1520.

Selv om verdiene ligger innenfor grenseverdiene vil økt trafikk gi økt forurensning. Konsekvensen settes derfor
til svakt negativ.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 67 : Konsekvenser for luftforurensning

6.9 Vann og avløp
Vann, avløp og overvannsledninger følger dagens gang - / sykkel vei østover fra Osloveien og frem til USN sitt
område. Kapasiteten i vann - og avløpsnettet vurderes som stor nok i forhold til planlagt utbygging, men det vil
være aktuelt å separere avløpsvannet fra campus slik at overvann og spillvann ledes i separate nett.
Tilko b lingsmulighet foreligger i umiddelbar nærhet.
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Ledningsnett med VL150 slik det er i området skal normalt kunne levere brannvann med riktig trykk 50 l/s. Inn i
campusområdet går det en endeledning i dag. For å redusere sårbarheten bør det i forbindels e med videre
utbygging anlegges en ringledning inne på campus, og en eller to nye brannkummer. Ringledning som i dag
går rundt område BKB2 kan føres videre inn på BKB5.

Da det ikke ser ut til å være ka p asitetsproblemer vurderes konsekvensen som nøytral / i ngen konsekvens.

Vannledningen til USN er en endeledning som er koplet til ringledning midt på kartutsnittet ovenfor. Endring til
ringledning også inne på campus vil redusere sårbarheten i forhold til ledningsbrudd.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen negative konsekvenser , men mulighet for forbedring .
Det kan ligge risiko for store kostnader i forbindelse med
flytting av eksisterende anlegg.

Ringledning for
vann
Separering av
overvann

Figur 68 : Konsekvenser for vann og avløp

6.10 Kulturminner og kulturmiljø
Planen berører ett automatisk fredet kulturminne som omtalt i kapittel 3.9 Kulturminner og kulturmiljø.
Kulturminnet grenser til tur vei GT2 . Båndlegging etter lov om kulturminner er gjort på bakgrunn av
høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Uten nærmere utredning vurderes dette likevel som en negativ
konsekvens.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten negativ konsekvens.

Kulturminnet er automatisk fredet, men skade kan lettere skje
ved uhell.

Merking med skilt

X - kryss Endringen vil ha en positiv konsekvens for vern av
kulturminnet. Tilhørende endring av trase for tur vei 2 har
ingen vesentlige konsekvenser.

Båndlegges i
områdeplanen

Figur 69 Konsekvenser kulturminner og kulturmiljø

6.11 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planen. Denne foreligger som egen rapport.

6.11.1 Oppsummering
52 ulike h endelser er vurdert. Hendelser som er vurdert som aktuelle er oppsummert i risikomatrise nedenfor .
Ingen hende lser er vurdert å medføre uakseptabel risiko (røde felt). 4 hendelser er plassert i gule felt, hvilket
innebærer at risiko bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. I figuren er hendelser fra
ROS - analysen angitt med nummer som i ana lysen. Hendelsene i gule felt er nærmere omtalt nedenfor.

Konsekvens/Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig
(4)

Svært sannsynlig (4) 29

Sannsynlig (3) 23,24 3,4

Mindre sannsynlig (2) 9,10,15, 17, 38,44,46 5

Lite sannsynlig (1) 12,50 1,42

Figur 70 : Tabell 3 fra ROS - analysen: Hendelser oppsummert i risikomatrise

Planforslaget er vurde rt til ikke å medføre særskilt risiko for miljø eller samfunn. Tiltaket i seg selv vurderes
ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er planområdet utsatt for enkelte
risikoelementer; disse er i første rekke knyttet til fire hendelser: flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien
og ulykke r med gående og syklende.

6.11.2 Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4)
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.
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Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinge r vil ofte være årsak til at skråninger langs elveløpet undergraves. Ved
undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor
erosjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva. Beplantning la ngs vassdragene som hindrer utglidning
og erosjon må også ivaretas. Eventuell anleggelse av turvei eller gang - /sykkelvei i elveskrenten vil måtte
dokumentere forebyggende tiltak og sikring med hensyn til grunnforhold.

Planen legger ikke til rette for tilt ak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i flomutsatte
områder.

6.11.3 Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29)
Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for omgivelsene.
Derimot er planområdet utsatt f or trafikkstøy med Osloveien som den viktigste støykilden i området.
Bebyggelsen nærmest Osloveien vil være utsatt for støy. Ifølge støykart ligger deler av eksisterende
bebyggelse innenfor rød og gul støysone.

Planen stiller derfor krav til at veileder fo r behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1 442) gjøres gjeldende
ved tiltak innenfor planområdet.

6.11.4 Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5)
ROS - analysen avdekker risiko for ulykker med gående og syklende, herunder også skolevei, med dagens
si tuasjon. Områdeplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Osloveien, samt vesentlig oppgradering
av forholdet for gående og syklende, med blant annet nye gang - og sykkelveier. Samlet medfører disse
tiltakene at risikoen for ulykker for gående og sykl ende reduseres som følge av realiseringen av planforslaget.

6.12 Universell utforming / tilgjengelighet for alle

6.12.1 Områder for boligbebyggelse
Område B K S1 og B K S2 ligger på en høyde og har adkomst via vei SV1. Dette er den eneste naturlige
adkomsten og alternativ e adkomstmuligheter foreligger ikke. Veien er meget bratt og adkomsten til disse
boligene vil derfor ikke kunne tilfredsstille krav om universell utforming, fordi veien er for bratt. Dette gjelder
spesielt for gående og syklende, men veien kan også være ut fordrende for kjørende vinterstid. Områder for
kombinerte formål

Høydeforskjellene i område BKB3 kan by på utfordringer i forhold til universell utforming av adkomst til
bygninger og uteområder. Område BKB2 og BKB4 er relativt flate og byr ikke på de samme utfordringene.

6.12.2 G ang - og sykkel veier

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens på grunn av bratte og til dels svært
bratte ramper. Ikke universelt utformet. Villkryssing av
Osloveien fordi undergangen representerer en omvei.

Lysregulert
fotgjengerovergang

X - kryss Positiv konsekvens for fotgjengere. Kulvert kan suppleres
med kryssing i plan. Gode koblinger til eksisterende g/s - vei
nett.

Mulig ny krysning i
plan på Oslo veien .

Figur 71 Konsekvenser gang - og sykkelveier

6.12.3 Vurdering
Samlet vurdering av universell utforming / tilgjengelighet for alle:

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten n egativ konsekvens Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 72 : Konsekvenser for universell utforming / tilgjengelighet for alle
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6.13 Samlede v irkninger av planforslaget , sammenstilling

6.13.1 0 - alternativet
Forholdet til andre planer er uten direkte konsekvenser for 0 - alternativet.

0 - alt e rnativet gir negative konsekvenser for gående og syklende (trafikkfare) og universell utforming /
tilgjengelighet for alle.

Ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, nærmiljø (bortsett fra støy), kulturminner og kulturmiljø.

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens.

Det er ikke funnet noen særskilte positive konsekvenser ved 0 - alternativet.

6.13.2 Full utbygging
Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 2 .

G ir positiv konsekvens for gående og syklende, samt mulig heter til å prioritere kollektivtrafikk .

G ir liten ne gativ konsekvens for landskap, naturmiljø , kulturminner og støy

G ir positiv konsekvens for nærmiljø og universell utforming / tilgjengelighet for alle .

G ir negativ konsekvens for enkelte naboer fordi det innebærer inngrep i eiendommer og riving av bolighus. For
andre naboer gir områdeplanen verdistigning.

G ir meget positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og universitetet .

6.13.3 Oppsummering
Planforslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvi kling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå.

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.

De samlede konsekvensene ved 0 - alternativet er negative.

Planforslaget legger til rette for videre utviklin g av kunnskapsparken som et levedyktig og attraktiv t sted. Dette
vil gi positive virkninger for lokalsamfunnet. Utbygging gir overveiende positive konsekvenser og full utbygging
gir aller mest positive konsekvenser.
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Bakgrunn og nøkkelopplysninger
Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst - Norge (USN)
campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre kryssløsning
i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, h erunder en forbedret adkomst til
campus. Nytt kryss har også gitt muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken til ny
Bredalsvei.

Gang - og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet. Ved å stramme opp
veisystemene rundt kr yss er større arealer avsatt til gang - og sykkelveiformål og forholdene for
myke trafikanter gitt et løft. Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte
campus bedre til omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for høyere utnyttelse f or de fleste eksisterende byggeområder innenfor
planen, for eksempel til næringer knyttet til universitetet, men også andre formål.

Av det samlede arealet foreslås ca. 54 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til
samferdselsanlegg og teknisk i nfrastruktur. Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder og
naturområder i vassdrag. Total størrelse på planområdet er ca. 147 daa .

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med
utgangspunkt i planprogram fast satt av Ringerike kommune. Planforslaget er i tråd med
overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke
å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.

Revisjon av planforslaget so m er gjennomført i 2019/2020 bygger i stor grad på tidligere utredninger
og vurderinger. De største endringene fra tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse
og at gangbro over Storelva er fjernet fra planen. Videre er det i vesentlig stø rre grad tatt
utgangspunkt i dagens kryss, for å redusere kompleksitet og kostnader.

ROS - analysen er gjennomført etter tegn_3 sin mal for ROS - analyser. I forbindelse med revisjonen
2019/2020 er det kun gjort mindre justeringer av analysen.
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Planavgrensn ing
Planområdet ligger i søndre del av Hønefoss og er avgrenset som vist på kartet nedenfor:

Metode
Analysen er gjennomført i samsvar med DSB sine føringer og baseres på foreliggende forslag til
område reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. Risikovurderingene tar utgangspunkt i relevante
kravdokumenter (Kommunale beredskapsplaner/risikovurderinger og lignende).

Mulige uønskede hendelser sorteres ut i fra en generell/teoretisk vurdering i hendelser som direkte
kan påvirke planområdets funksjo n, utforming med mer, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista,
men som ikke er til stede i planområdet eller i planen , kommenteres kun unntaksvis.

Vurdering av sann synlighet for uønsket hendelse er delt i:
Meget sannsynlig (4) : K an skje regelmessig; forholdet er kontinue rlig tilstede . Mer enn én gang i

løpet av ett år.
Sannsynlig (3): K an skje av og til; periodisk he ndelse . Mellom én gang i løpet av ett år og én

gang i løpet av 10 år.
Mindre sannsynlig (2): K an skje (ikke usan nsynlig) . Mellom én gang i løpet av 10 år og én gang i

løpet av 50 år.
Lite sannsynlig (1): H endelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en

t eoretisk sjanse . Opp står mindre enn én gang i løpet av 50 år.

Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Ufarlig (1): Ingen person - eller miljøskader; systembrudd er u vesentlig . Ikke relevante

økonomiske konsekvenser.
En viss fare (2): Få/små personskader. Mindre, lokale miljøskader; systembrudd kan føre til

skade dersom reservesystem ikke fin ne s . Mindre økonomiske
konsekvenser.

Kritisk (3): Alvorlige (behandlingskrevende) person skader. Omfattende miljøskader ,
regionale konsekvenser med restitusjonstid un der 1 år; system settes ut av
drift over lengre tid . Vesentlige økonomiske konsekvenser.
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Farlig (4) : Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd . Alvorlige
miljøskader, regionale konsekvenser med restitusjonstid over 1 år ; system
settes va rig ut av drift . Alvorlige økonomiske konsekvenser.

Katastrofalt (5): Personskade med en eller flere døde. Svært alvorlige og langvarige
miljøskader; uopprettelig miljøskade. Svært alvorlige økonomiske
konsekvenser.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.

Tabell 1. Samlet risikovurdering

Hendelser i røde felt: Uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere ned til gul eller grønn.
Hendelser i gule felt: Risiko som bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte .
Hendelser i grønne felt : Akseptabel risiko. ”Billige” tiltak gjennomføres
Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, vurderes
tiltak som begrenser konsekvensene.

Konsekvens/
Sannsynlighet

Ufarlig (1) En viss fare
(2)

Kritisk (3) Farlig (4) Katastrofalt (5)

Meget sannsynlig (4)

Sannsynlig (3)

Mindre sannsynlig
(2)
Lite sannsynlig (1)
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Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurderinger og mulig tiltak er sammenfattet i tabell 2.

Tabell 2. Bruttoliste mulige uønskede hendelser
Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak
Natur og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Ja 1 3 Lav Planområdet er ikke

utsatt for kvikkleire
eller andre ustabile
masser i følge NGU
eller gjennomført
geoteknisk rapport.

2. Snø - /isras Nei
3. Flomras (langs Storelvas
bredder)

Ja 3 2 Middels Erosjon i bunnen av
Stor elva og i
yttersvinger vil ofte
være årsak til at
skråninger langs
elveløpet
undergraves. Ved
undergraving av
skråninger blir disse
ustabile og kan
begynne å skli eller
rase ut i elva. Man
anbefaler derfor
erosjonssikring ved
innfylling i yttersving
av Sto relva .
Bepl antning langs
vassdragene som
hi ndrer utglidning og
erosjon må også
ivaretas.
De er egne føringer
for tiltak mot
Storelva

4. Elveflom (i Storelva) Ja 3 2 Middels Deler av
planområdet ved
Storelva er
flomutsatt.
Det gjennomføres
ikke tiltak som er
sårbar for flom.

5. Tidevannsflom Nei
6. Radongass Nei
Vær, vindeksponering. Er området:
7. Vindutsatt Nei
8. Nedbørutsatt Nei

9. Sårbar flora Ja 2 2 Lav Tiltaket innebærer
lite negativt omfang
for vegetasjon og
flora i planområdet, i
henhold Ecofact sin
fagrapport.
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1 0. Sårbar fauna/fisk Ja 2 2 Lav Tiltaket innebærer
lite negativt omfang
for fugler, med
unntak av
spurvehauk, hvor
utviklingen av
kunnskapsparken
vurderes å kunne
spenne til middels
negativt omfang
dersom arten får
problemer med å
etablere seg i nye
områder, ref.
Ecofact sin rapport.

1 1 . Verneområder Ne i
1 2. Vassdragsområder Ja 1 2 Lav R is i k oen for

vassdragsområdene
anslås som lav .

1 3. Forminner ( automatisk
fredede kulturminner)

Nei

1 4. Kulturminne/ - miljø Nei
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 5. Vei, bru, knutepunkt .
(Fremkommelighet, logistikk og
trafikkflyt)

Ja 2 2 Lav Utvikling området
forventes å
generere noe mer
trafikk på Osloveien.
Utbedring av
eksisterende
kryssutforming med
sikte på bedre
trafikkflyt og
trafikksikkerhet.

1 6. Havn, kaianlegg Nei
1 7. Sykehus/ - hjem, kirke ,
skole, barnehage, annen
institusjon . (I dette tilfelle:
skolevei og barnehagetilbud)

Ja 2 2 Lav Planen legger til
rette for økt
utnyttelse og
tjenestetilbud.
Oppgradering av
veganlegget i
tilknytning til
planområdet vil
også ha positive
konsekvenser for
skoleveien til barna i
området.

1 8. Brann/politi/sivilforsvar Nei
1 9. Kraftforsyning Nei
20. Vannforsyning Nei
21 . Forsvarsområde Nei
22. Tilfluktsrom Nei
23. Område for idrett/lek
(Schjon g slunden, samt

Ja 3 1 Lav Planforslaget
beslaglegger ikke
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umiddelbare nærområder til
høyskolen)

viktige områder for
idrett og lek.

24. Park/rekreasjonsområde Ja 3 1 Lav Planforslaget
beslaglegger ikke
viktige områder for
park og rekreasjon.
Forslaget øker
tilgjengeligheten og
kvaliteten på
eksisterende
områder for park og
rekreasjon.

25. Vannområde for friluftsliv Nei
Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
26. Akutt forurensning Nei
27. Permanent forurensning Nei
28. Støv og støy; industri Nei
29. Støv og støy; trafikk Ja 4 1 Middels Deler av

eksisterende
bebyggelse nær
Osloveien vil være
utsatt for støy. I
følge støykart ligger
deler av
eksisterende
bebyggelse innenfor
rød og gul
støysone.

Nye tiltak skal være
i t råd med
retningslinje for
behandling av støy,
T - 1442

30. Støy; andre kilder Nei
31. Forurenset grunn Nei
32. Forurensning i sjø Nei
33. Høyspentlinje (em stråling) Nei
34. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver,
olje/gass, radioaktivitet)

Nei

35. Avfallsbehandling Nei
36. Oljekatastrofeområde Nei
Medfører planen/tiltaket:
37. Fare for akutt forurensning Nei
38. Støy og støv fra trafikk Ja 2 2 Lav Realisering av

planforslaget vil
kunne medføre en
begrenset økning i
trafikk . Tiltakets nye
trafikale løsninger
utarbeides i
hovedsak i tråd med
Statens vegvesen
sin vegnormal, samt
retningslinje for
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behandling av støy,
T – 1442.

39. Støy og støv fra andre
kilder

Nei

40. Forurensning i sjø Nei
41. Risikofylt industri mm.
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

Transport. Er det risiko for:
42. Ulykke med farlig gods Ja 1 3 Lav Osloveien er en

h ovedåre g jennom
Hønefoss med mye
person - og
tungtrafikk.
.

43. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Trafikksikkerhet
44. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 2 2 Lav Tiltaket reduserer

risiko for dette
gjennom
oppgradering av
trafikk - og
atkomstsystem.

45. Ulykke med
gående/syklende

Ja 2 3 Middels Tiltaket reduserer
risiko for dette
gjennom
oppgradering av
gang -
/sykkelveisystemet
med sikte på god og
trygg
fremkommelighet
for myke trafikanter.

46. Ulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja 2 2 L av Man må ha særlig
fokus på sikkerhet i
anleggsfasen ved
ombygging av
krysset.

47. Andre ulykkespunkter Nei
Andre forhold
48. Sabotasje og
terrorhandlinger

Nei

Er tiltaket i seg selv et
sabotasje - /terrormål?

Nei

Er det potensielle sabotasje -
/terrormål i nærheten?

Nei

49. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker is,
endringer i vannstand mm.

Nei

50. Naturlige
terrengformasjoner som utgjør
spesiell fare (stup etc.)

Ja 1 2 L av Bratt skråning
innenfor
planområdet ned
mot Storelva. Det
legges ikke opp til
allmenn bruk av
dette området.
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51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

52. Spesielle forhold ved
utbygging/gjennomføring

Nei

Oppsummering

Tabell 3. Hendelser oppsummert i risikomatrise
Konsekvens/
Sannsynlighet

Ubetydelig
(1)

Mindre
alvorlig (2)

Alvorlig
(3)

Svært
alvorlig (4)

Svært sannsynlig (4) 29
Sannsynlig (3) 23, 24 3,4
Mindre sannsynlig (2) 9,10, 15 ,

17 , 38,44, 46
45

Lite sannsynlig (1) 12, 50 1 ,42

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.
Tiltaket i seg selv vurderes ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er
planområdet utsatt for enkelte risikoelementer; disse er i første rekke knytte t til fire hendelser:
flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien og ulykke r med gående og syklende.

Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4)

Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være
utsatt for flomras og elveflom.

I tillegg til naturlig erosjon i Storelva, vil installasjon av bru kunne medføre ytterl igere
erosjonssituasjoner. Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinger vil ofte være årsak til at skråninger
langs elveløpet undergraves. Ved undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å
skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor ero sjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva.
Beplantning langs vassdragene som hindrer utglidning og erosjon må også ivaretas. Eventuell
anleggelse av turvei eller gang - /sykkelvei i elveskrenten , samt anleggelse av bru og Storelva, vil
måtte dokum entere forebyggende tiltak og sikring mht grunnforhold.

Planen legger ikke til rette for tiltak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i
flomutsatte områder.

Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29)

Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for
omgivelsene. Derimot er planområdet utsatt for trafikkstøy med Osloveien som den viktigste
støykilden i området. B ebyggelse n nær mest Osloveien vil være utsatt for støy. I følge støykart
ligger deler av eksi sterende bebyggelse innenfor rød og gul støysone.

P lanen stiller derfor krav til at veileder for behandling av støy i arealplanleggingen (T - 1442) gjøres
gjeldende ved tiltak innenfor planområdet.

Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5)

ROS - analysen avdekker risiko for ulykker med gående/syklende, herunder også skolevei, med
dagens situasjon. Reguleringsplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Osloveien, samt
vesentlig oppgradering av forholdet for gående og syklende, med blant an net nye gang - og
sykkelveier. Samlet medfører disse tiltakene at risikoen for ulykker for gående og syklende
reduseres som følge av realiseringen av planforslaget.
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Sammendrag 
 
Planlagt situasjon gir små endringer fra dagens situasjon.  
 
Området har en rekke bolighus som ligger i gul og rød støysone. Disse må utredes nærmere i 
neste planfase. 
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1 Bakgrunn 
 
Høgskolen i Buskerud og Vestfold, studiested Ringerike, planlegger en utvidelse av 
virksomheten.  Prosjektet kalles Kunnskapspark Ringerike. Som en del av dette utarbeides det en 
områdereguleringsplan for skolen og nærliggende områder. Områdereguleringen omfatter mulig 
utvidelse av byggeområdet for høgskolen og tilrettelegging for utvikling av en campus med 
bygninger for undervisning og annen virksomhet knyttet til skolen. Det legges også til rette for 
utbygging av inntil 250 studentboliger i campusområdet. Tiltakets omfang er ikke endelig 
definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for videre utbygging og 
utvikling av området. 
 
I tillegg til selve høgskolen omfatter planområdet nytt vegkryss med Osloveien i vest og 
eiendommene som ligger mellom Osloveien og høgskolen. Disse er i hovedsak bebygde. Nord, 
syd og vest for selve høgskolen omfatter planområdet ubebygde naturområder og en del av 
Storelva.  
 
Det er pga. endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, at det er 
påkrevet med en støyutredning. I denne planfasen utarbeides støysonekart for området. Ved 
byggeplan foretas en detaljert utredning der fasadetiltak mot støy for utsatt bebyggelse også 
utredes. 
 
Ringerike kommune er forslagsstiller, prosjektledelse er ved Statsbygg og arkitektkontoret tegn_3 
er plankonsulent. REINERTSEN AS er underkonsulent til tegn_3. 

2 Retningslinjer og grenseverdier 

2.1 Utendørs lydnivå 
 
Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T-1442, ”Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å 
forebygge støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.  
 
Lden er definert som ekvivalent lydnivå med 5 dB tillegg på kveldstid kl. 19-23, og 10 dB på natt 
kl. 23-07 (den = day, evening, night). 
 

• Grenseverdiene for ekvivalentnivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i 
definisjonen av Lden og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i den beregningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.  

• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske installasjoner 
på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, NS8175 klasse C.  
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• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i 
kapittel 6.  

• Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn ti hendelser per natt  
 
Støy fremstilles gjerne som støysoner definert av tabell 1. 
 
Tabell 1: Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.  

Støykilde Støysone 

Veg 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden 
kl. 23–07 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 
nattperioden 

kl. 23–07 

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

• Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for 
avbøtende tiltak mot støy  

 

2.2 Innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder 
 
Når det gjelder kravet til innendørs støynivå gjelder byggeforskriftene, TEK 10, som henviser til 
klasse C i NS 8175. Det er krav om at innendørs ekvivalent lydnivå i oppholdsrom ikke skal 
overstige Lp,A,eq,24t = 30 dB og Lp,AF,max = 45 dB i tidsrommet 23-07.  
 
Grenseverdier for innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i boliger i de ulike lydklassene er 
angitt i tabell 2. 
 
Tabell 2: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier for innendørs A-veid ekvivalent lydtrykknivå, Lp,AFmax og 

Lp,A,eqT, fra utendørs lydkilder. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D 

I oppholds- og soverom fra utendørs 
lydkilder 

Lp,A,24h (dB) 20 25 30 35 

I soverom Lp,AF,max (dB) 

Natt, kl. 23-07 

35 40 45 50 
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2.3 Lydnivå på uteareal – grenseverdier for utemiljø  
 
Grenseverdier for lydnivå på uteareal og utenfor vinduer fra utendørs lydkilder boliger i de ulike 
lydklassene er angitt i Tabell 3. 
 
Tabell 3: Lydklasser for boliger. Høyeste grenseverdier på uteareal for A-veid maksimalt lydtrykknivå, Lp,AF,max,, og 
dag-kveld-natt lydnivå, Lden. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse A Klasse B Klasse C Klasse 
D 

Lydnivå på uteareal og 
utenfor vinduer fra 
utendørs lydkilder (veg) 

Lden , Lp,AFmax,95,  

Lp,AS,max,95,  

Lp,AI,max, Ln (dB) 
for støysone1) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone – 10 dB 
2) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone – 5 dB 2) 

Nedre 
grenseverdi for 

gul sone  

Gul 
sone 

1) Støysonene er relatert Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, 
jf.3.1.7. Grenseverdiene for støysonene i retningslinjen for arealbruk er avhengig av typen utendørs lydkilde, jf. tabell 
1 og 2 i retningslinjen. Lydnivået fra én lydkilde eller samlet fra flere ulike lydkilder skal ikke overskride den angitte 
grenseverdien. Se også tillegg D. Grenseverdiene i T-1442 har ikke ulike støygrenser for bygninger til støyfølsomme 
bruksformål. Grenseverdiene i denne standarden er 5 dB strengere for sykehus og pleieinstitusjoner.  
2) Sonegrensene varierer avhengig av typen lydkilde. Den laveste grenseverdien er derfor satt til Lden = 30 dB. 

 

3 Prosjektgjennomføring 

3.1 Trafikkdata 
 
Det er foretatt en trafikkanalyse i prosjektet og trafikktall i støyberegningene benytter tall for 
prognoseår 2036. Det er benyttet et estimat på 2 % årlig gjennomsnittlig trafikkøkning for 
prognoseårene frem til 2023.  
 
Tabell 4: Trafikktall i støyberegningene. Trafikkfordeling viser prosentvis hvor stor del av trafikken som er mellom 
klokken 07-19/19-23/23- altså for dag, kveld og nattperioden. 

Vei ÅDT2014 ÅDT2036 Andel tunge kjøretøy Hasighet Trafikkfordeling 

Osloveien 13 000 16 000 10 % 50 km/t 75/15/10 

Dronning Åstas gt 8 500 9 500 14 % 30 km/t 80/12/8 

Bredalsveien 600 900 5 % 30 km/t 80/12/8 

 
 

3.2 Metode og modell 
 
Beregningene av veitrafikkstøy er utført i henhold til Nordisk beregningsmetode for   
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veitrafikkstøy. Dataprogrammet Novapoint støy er benyttet i beregningene, versjon 18.20FP4i. 
Inngangsparametre i programmet er digitale kart, veimodell for ny geometri og trafikkdata fra 
prognose1. 
 

3.3 Beregningsforutsetninger 
 
Markabsorpsjon er satt til 1, dvs. myk mark langs strekningen. Absorpsjonsfaktor for vertikale 
flater på bygg er satt til 0,25 og det er beregnet med førsteordens refleksjoner.  
 
Beregningsoppløsningen er satt til 10 x 10 m. Beregningshøyden er 4 meter over terreng, jamfør 
T-1442. 
 

4 Beregningsresultater 

4.1 Beregnede situasjoner 
 
Støy er beregnet for 3 situasjoner – med støysonekartene X01-X03: 

• X01 – dagens geometri og trafikk 

• X02 – 0-alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036 

• X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036 
 

4.2 Vurdering av støysonekartene 
 
Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i 
støysonekartene som er svært like.  
 
Det er likevel mange boliger som ligger i gul og rød støysone og dette må detaljutredes i neste 
planfase med forslag til tiltak. Undertegnede har ikke foreslått tiltak i form av støyskjermer langs 
veiene i prosjektet. I ny Bredalsvei blir det liten avstand fra veien til nærmeste fasader og 
støyskjermer i relevant høyde (2 m) vil i første rekke virke som «stengsler». I Osloveien syd for 
krysset med Dronning Åstas gate/Bredalsveien er det sterkt skrånende terreng oppover mot 
eksisterende boliger. Dette medfører at det er vanskelig å støyskjerme effektivt langs veien. I 
krysset og videre nordover ligger også eksisterende boliger tett på veien.Det er liten plass til 
støyskjermer og de ville komme svært nær boligene også her. 
  

                                                 
1 Hentet fra dokumentet 2014-03-28 Trafikkutredning.pdf 











































































































Oppsummering og vurdering av uttalelser etter høring og offentlig
ettersyn

I planforslaget som nå foreligger er d et er gjort tilpasninger av kryssløsning, G/S - veier og avgrensning
av planen, samt at mye av USN sine arealer allerede er realisert. Det er også vedtatt områdeplan for
Hønefoss som gir andre føringer enn hva som var tilfellet ved forrige offentlig ettersyn . Prosessen har
i tillegg tatt lengre tid enn. I sum innebærer dette store endringer fra planforslaget som var ute til
offentlig ettersyn i 2016. Med dette som bakgrunn har det medført at planen må på nytt offentlig
ettersyn. Innspillene fra 2016 er kun ko rt oppsummert og kommentert.

Uttalelser fra myndigheter

Merknad fra Statens vegvesen , datert 03.04.16

Statens vegvesen fremmer innsigelse til planen på grunn av manglende trafikksikker løsning og
mangelfullhet i forhold til støytiltak. Innsigelsen er opps ummert i fire punkter:

1. Den viste løsningen for forgjengere og syklister er for dårlig og må omarbeides

2. Manglende rekkefølgebestemmelser om ny kryssløsning

3. Mangelfull regulering av støyforhold

4. Avkjørsler direkte til fylkesvei kreves fjernet fra planen

Kommentar
Planforslaget er betydelig omarbeidet og imøtegår flere av de tidlige punktene. Ny løsning tar i større
grad hensyn til gående og syklende og det lagt opp til fjerning av flere avkjørsler. Det er ikke lagt inn
rekkefølge bestemmelser for f erdigstillelse av krysset ettersom det ville hindre all videre utbygging. I
forhold til støy er retningslinjene lagt til grunn samt at det ikke kan etableres boliger i første etasje på
område BKB1 og BKB4. Ettersom planen er justert på så mange områder er innsigelsen ikke vurdert
mer inngående. Det legges opp til fortsatt god dialog i forbindelse med høringsprosessen.

Merknad fra Statens vegvesen, datert 29.04 .16

Brevet inneholder de samme punktene som tidligere brev, men innsigelsen er knyttet til følgend e:

1. Den viste løsningen for forgjengere og syklister er for dårlig og må omarbeides

2. Manglende rekkefølgebestemmelser om ny kryssløsning

Kommentar:
Se tidligere kommentar

Norges vassdrags - og energidirektorat, datert 26.04.16

Plankartet og bestemmelsene ivaretar på en god måte sikkerhet for skred blir fulgt opp i videre
planarbeid og utvikling av området . Det er imidlertid ikke videreført i planbeskrivelse og
saksfremlegg. NVE forutsetter at planbeskrivelse og saksfremlegg rettes opp før pla nen vedtas. NVE
viser videre til at bru over Storelva kan få konsekvenser for allmenne interesser.



Kommentar:
Planbeskrivelsen er bearbeidet fra forrige runde der forhold til skred og videre undersøkelser er mer
omtalt og planforslaget er noe mer restrikti v. Gangbru er også fjernet fra planforslaget . Ved endelig
vedtak vil forholdet til ras omtales i saksfremlegget.

Merknad fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 28 . 04 .16

Fylkesmannen savner et rekkefølgekrav i bestemmelsen for når krysset med tilhørende
gangveisystemer skal være opparbeidet .

Kommentar :
Det er ikke lagt inn rekkefølgebestemmelser for ferdigstillelse av krysset

Merknad fra F ylkesmannen i Buskerud , datert 04 .0 5 .16

Fylkesmannen viser til at etaten samordner statlige innsigelser, og at de i d enne saken opptrer som
samordningsmyndighet. Det vises til innsigelser fra SVV og NVE. For innsigelse fra SVV vises det til
foregående punkt.

NVE viser til at forholdet til skred ikke er tilstrekkelig ivaretatt i planbeskrivelsen og saksfremlegg .
NVE viser også til at tiltak i vassdrag kan ha konsekvenser for allmenne interesser.

Fylkesmannen anbefaler at det legges inn rekkefølgekrav i bestemmelsene for når rundkjøring med
tilhørende gangveisystemer skal være opparbeidet.

Kommentar :
Planen er ju stert på flere områder. Vedrørende skred er muligheten for bebyggelse redusert mot
Storelva. Videre er gangbro over Storelva fjernet fra planforslaget slik at problemstillinger knyttet til
dette ikke lenger er del av planforslaget. NVE trakk sin innsigelse i brev av 14.10.15 . Vedrørende
innsigelser fra SVV og rekkefølgekrav, se tidligere punkt. I forbindelse ved fremtidig utvikling av
områdene stilles det også krav om at det må foreligge trafikkvurderinger.

Merknad fra Buskerud fylkeskommune – kulturminner , datert 02.05.16

Planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til kulturminneverdiene i planområdet og etaten har derfor
ingen merknader til planen

Kommentar :
Tatt til etterretning

Merknad fra fagansvarlig miljørettet helsevern , datert 27.04.16

Det vises til at planen har betydning for skoleveier. Dersom ikke kravene til universell utforming
oppfylles må det etableres trygge fotgjengeroverganger i nærheten av rundkjøringen for å gi like
muligheter for framkommelighet for alle.

Kommentar
Justert planforslag bygge r videre på dagens kryssløsning og eksisterende kulvert. Adkomst til kulvert
vil ikke tilfredsstille kravene til universell utforming, men den samlede løsningen vil være vesentlig



enn dagens situasjon. Planforslaget er ikke til hinder for krysning i plan n ord for krysset , dersom det
skulle vise seg å være en ønsket løsning.

Merknader fra andre

Merknad fra Ellen og Er i k Strøm Fiane, Eikliveien3 , datert 09.04.16

Foreslår at det blir etablert rundk j øring med ny avkjørsel til USN. Flytting av bussholdeplass og at
dagens kulvert erstattes med fotgjengeroverganger.

Kommentar :
Det er utfordrende å finne fullgode løsninger for trafikkavviklingen i området. Det er gjort en god del
endringer fra forrige runde, men bussholdeplassene ligger omtrent der de er i dag. Samlet sett
vurderes likevel løsningene til å være bedre for gående og syklende i nytt forslag.

Fra Tom Norlund på vegne av Ingeborg Støa 37/169 , datert 31.03.16

Det vises til uholdbar adkomst til Dronning Åstas gt. f ra eiendommene etter at veien ble utvidet med
ett kjørefelt og gangvei. Dette vil bli vanskeligere ved ny plan

Kommentar :
Plangrensen er nå endret, samt at planen i større grad benytter eksiterende kryss.

Merknad fra S Invest AS , datert 02.05

Viser til at de er eier av gbnr. 38/17 og at de har vært i kontakt med Stat s bygg vedrørende utnyttelse
av eiendommen

Kommentar
Områdeplanen gir anledning til en høyere utnyttelse enn hva som er tilfellet i dag. Samarbeid med
forskjellige grunneiere vil være gunstig for å oppnå en helhetlig utnyttelse.

Merknad fra Fossen U tvikling AS , datert 22.02.2017

Det vises til at selskapet har utbyggingsavtale på gbnr 38/69 og vil erverve arealet.

Kommentar :
Deler av eiendommen omfa ttes av områdeplanen og grunneiere vil være del av planprosessen .
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Høring - endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i 

utmark og på islagte vassdrag  
 

Forslag til vedtak: 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 



- 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

  

Sammendrag 

Rådmannen har mottatt høringsnotat fra Klima- og miljødepartementet, der det foreslås en 

rekke endringer i motorferdselloven og i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 

islagte vassdrag (heretter kalt sentral forskrift). Ikke alle endringene vil ha noen direkte 

påvirkning av motorferdsel i Ringerike kommune, siden enkelte endringer trolig vil være lite 

relevant i kommunen. Enkelte av endringene vil kunne gi raskere og enklere saksbehandling, 

siden det foreslås større mulighet for delegerte vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 



- 

Klima- og miljødepartementet ser at en del av bestemmelsene i motorferdselloven og sentral 

forskrift ikke er helt hensiktsmessige i forhold til dagens utstyr og kjøretøyer som finnes. Det 

er også enkelte definisjoner på kjøretøyer de ønsker skal avklares i foreslåtte endringer. 

Departementet ønsker også å muliggjøre smidigere saksbehandling ved at kommunen i større 

grad kan fatte delegerte vedtak hjemlet i sentral forskrift § 6.  

 

Beskrivelse av saken 

I høringsnotatet er det foreslått en hel del endringer i både motorferdselloven og forskrift for 

bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Høringsfrist er 4. mars 2020. 

Rådmannen ser for seg å sende foreløpig svar til departementet, etter at saken har vært til 

behandling i formannskapet, siden saken ikke rekker å bli behandlet i kommunestyret innen 

høringsfristen. Vedtak fra kommunestyrebehandling vil da bli ettersendt til departementet. 

Høringsnotatet har grundige vurderinger for de enkelte endringsforslagene. Rådmannen viser 

derfor til vurderinger og bakgrunn for de ulike endringene i høringsnotatet. 

 

Høringsnotatet har følgende endringsforslag: 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) 

som et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt 

opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis 

tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, 

herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til 

motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv». 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

«Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen». 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

I kapitel 5 i høringsnotatet er det omtalt endringer i myndighetsfordeling og delegering i sentral 

forskrift. Mer om dette under rådmannens vurdering av endringsforslag for § 6 i sentral 

forskrift. 



- 

 

I sentral forskrift foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

 

§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

«Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som 

et forsøk på inntil seks år». 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

«Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen 

til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen». 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

«c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for 

ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området 

ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

«I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, 

dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan 

dekkes på annen måte». 

 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark og vassdrag reguleres av motorferdselloven med både sentral og lokal 

forskrift. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Rådmannen kjenner ikke til at HMA har behandlet endringsforslag i motorferdselloven de 

senere årene. 

 

 

Økonomiske forhold 

Rådmannen kan ikke se at endringsforslagene har vesentlige økonomiske konsekvenser for 

kommunen, men enkelte av de foreslåtte endringene kan gi økt saksmengde. 

 
 

Behov for informasjon og høringer 

Klima- og miljødepartementet har sendt høringsnotat til alle relevante parter i saken.  

 

 

Alternative løsninger 



- 

Rådmannen anser det som lite hensiktsmessig å foreslå alternative løsninger i denne saken, 

siden det er såpass mange punkter som foreslås endret. Dersom politisk ledelse er uenig i 

rådmannens forslag til høringsuttalelse, foreslår rådmannen at politikerne selv utformer 

alternativ løsning ut fra utvalgets syn på de enkelte endringene.   

 

 

Rådmannens vurdering 

Endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd: 

 «Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år». Endringen innebærer at ikke bare større 

beltekjøretøy (beltevogn og større prepareringsmaskiner), kan brukes til persontransport ved 

alpin skikjøring. Man vil også kunne ta i bruk snøscooter og ATV med belter. Dette vil kunne 

føre til mer ferdsel og større risiko for ulykker. Rådmannen anser denne endringen som lite 

aktuell for Ringerikes del, siden det allerede er valgt ut seks forsøkskommuner (Jølster, Eid, 

Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal) som er med i prøveprosjekt for persontransport med 

beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring, såkalt catskiing. Rådmannen 

er av den oppfatning at denne type aktivitet ikke vil være aktuell i Ringerike, siden store deler 

av kommunens areal som kunne være aktuelle (høyfjellsområder), er vernede områder med 

ekstra motorferdselrestriksjoner eller de er ikke veldig egnet for denne type skikjøring. 

Rådmannen har derfor ingen synspunkter til dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 6: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med 

elektrisk motor med inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 

kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på 

hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til 

hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på 

fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Rådmannen anser dette forslaget å være lite kontrollerbart med tanke på motoreffekt. Videre 

vil endringen kunne føre til vesentlig pågang om søknader om ferdsel med elektriske motorer 

på vann under 2 kvadratkilometer. Selv om elektriske motorer er så og si lydløse, vil selve 

ferdselen kunne forstyrre dyre- og fuglelivet. I endringsforslaget åpnes det for at det ikke må 

være særlige grunner til ferdsel, slik det er i lovteksten i dag. Det vil si at f.eks fritidsfiske vil 

være en tilstrekkelig grunn til å søke om ferdsel med elekrisk båtmotor. Ringerike har mange 

vann under 2 km2, med gode fiskemuligheter, og mange av disse vannene har et variert dyre- 

og fugleliv som vil kunne bli forstyrret av økt ferdsel. Elektrisk motor er noe de fleste kan 

skaffe seg med en forholdsvis lav investering. En evt. tillatelse som gis ut fra foreslått lovtekst, 

kan raskt gi presedens, dermed vil den totale ferdselen med elektrisk motor kunne øke 

betraktelig. Rådmannen har ikke mottatt signaler om at det vil bli større grad av kontroll-

/oppsynsfunksjoner enn det er i dag. Rådmannen støtter ikke dette endringsforslaget. 

 

Endring i motorferdselloven § 12 a og 12 b:  

§ 12 a: "Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av 

denne lov blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter 

denne lov. I tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av 
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motorkjøretøy eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under 

kjøringen". 

§ 12 b: «Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy 

overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 

lov». 

Rådmannen anser disse endringene som positive, siden det da vil bli mulig for oppsynsmann å 

kontrollere førere av alle typer fartøy, og ikke bare førere av snøscooter, slik det er i lovteksten 

i dag. Sanksjonsmuligheter vil også bli utvidet tilsvarende, siden førere av alle typer kjøretøy 

kan kontrolleres. Rådmannen støtter endringsforslagene i § 12 a og b. 

 

Endring i sentral forskrift § 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Rådmannen har ikke kjennskap til om bruk av elsykler i utmark oppfattes som et problem for 

folk flest. Elsykler gjør det mer lettvinnt for folk å komme seg på (lengre) turer i skog og 

mark, noe som er bra for folkehelsen. På en annen side, vil det kunne gi mer ferdsel i områder 

som kanskje ellers ikke ville blitt besøkt uten elsykkel som hjelpemiddel. Dette vil kunne gi økt 

slitasje på stier i terrenget, samt større sjanse for forstyrrelse av dyrelivet. Om økt trafikk med 

elsykler medfører konflikt med andre brukere i enkelte områder av kommunen, ser rådmannen 

at en lokal forskrift vil, til en viss grad, kunne regulere dette. Rådmannen støtter 

endringsforslaget i § 2a. 

 

Endring i sentral forskrift § 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks 

kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, 

myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy 

på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks 

år».  

Endringsforslaget henger sammen med endringsforslag for motorferdselloven § 4a, tredje ledd, 

men «departementet» er byttet ut med «direktoratet». Rådmannen kan ikke se at 

endringsforslaget omhandler en relevant problemstilling for Ringerike kommune, jfr avsnitt om 

endring i motorferdselloven § 4a, tredje ledd. 

 

Endring i sentralforskrift § 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om 

vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database 

for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

I Ringerike kommune er det ingen snøscooterløyper som er etablert for kun kjøring med 

snøscooter. En god del skiløyper i Ringerike blir kjørt opp med snøscooter via idrettslag og 

skiforeninger, men da er hensikten med løypene kun skigåing. Rådmannen ser at det på 

landbasis vil kunne være en fordel å ha en nasjonal base der snøscooterløyper er lagt inn. Da vil 

man ha en oversikt over hvor stort omfang slike løyper har, hvor de er lokalisert osv. En 

innrapportering av slike løyper vil dessuten være en relativt enkel og overkommelig oppgave. 

Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje 

og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte 

og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter 

bokstav a». 

Endringen går ut på valg av målemetode for å finne korteste vei til hytte fra brøytet bilvei. 

Departementet ønsker å synliggjøre at kommunen ikke er bundet til å måle avstanden mellom 
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bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trase er lengre enn 2,5 km. Rådmannen ser at dette er en praktisk tilnærming til søknader som 

kan komme. Rådmannen støtter dette endringsforslaget. 

 

Endring i sentral forskrift § 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter 

skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig 

behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget legger opp til at kommunens administrasjon, i større grad enn dagens 

lovverk tillater, kan fatte delegerte vedtak om dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark. 

Rådmannen anser det som fornuftig å kunne fatte delegert vedtak der det er helt åpenbart at 

det ville blitt gitt tillatelse via politisk vedtak og en motorisert ferdsel vurderes å være 

uproblematisk. Det vil kunne gi en smidigere og raskere saksbehandling i saker der en ellers 

måtte produsere saksframlegg, få behandlet saker politisk og til slutt sende ut dokument om 

politisk fattet vedtak. Det er viktig å presisere at selv om endringsforslaget åpner for større 

mulighet for delegert vedtak, er det opp til kommunen selv å bestemme om det er folkevalgt 

organ som skal fatte dispensasjonsvedtak, innenfor de rammene for delegering som 

kommuneloven setter. Kommuneloven § 13-1, sjette ledd sier at «kommunedirektøren kun kan 

gis myndighet til å fatte vedtak «i saker som ikke har prinsippiell betydning». Det vil si at i 

motorferdselsaker som har prinsippiell betydning, må det uansett legges fram for politisk 

behandling. 

I motorferdselsaker der det er usikkert om tillatelse skal gis, ser rådmannen for seg å legge 

fram disse til politisk behandling.  

Rådmannen anser endringsforslaget som en måte å få mer rasjonell og rask behandling av en 

del kurante saker, og støtter dette endringsforslaget. 

 

I høringsnotatet ønsker departementet innspill om forskriftens §§ 3 og 5 bør endres.  

§ 3 beskriver i hvilke tilfeller motorkjøretøy har direkte hjemmel til å kjøre på vinterføre. I § 3, 

andre ledd heter det at kommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring. Slike bestemmelser 

kan være: traseer, sesonglengde, utstyr mm. For Ringerikes del er det svært sjelden § 3, andre 

ledd kommer til anvendelse. Rådmannen anser en endring som en forenkling av lovverket, 

siden det vil legge opp til at bestemmelser om kjøring kan bestemmes delegert. Rådmannen ser 

det naturlig å sende saker av spesiell karakter til politisk behandling, uansett. 

 

§ 5 sier at kommunestyret kan gi tillatelse til bruk av snøscooter til bla. ervervskjøring, 

transport av funksjonshemmede, eier av hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei mm. I 

andre ledd i denne paragrafen åpnes det for at kommunestyrets myndighet kan delegeres til 

forlkevalgt organ eller kommunal tjenestemann. En endring av ordlyden i bestemmelsen fra 

«kommunestyret» til «kommunen», vil ikke ha noen praktisk betydning, siden det allerede er 

åpnet for delegring i dagens lovtekst. Det man vil oppnå med endring fra «kommunestyret» til 

«kommunen», er at andre ledd i dagens bestemmelse kan sløyfes. Det er altså snakk om en 

forenkling av lovverket, noe som rådmannen anser som positivt. 

 

Departementet ber om innspill på anvendelsen av sentral forskrift § 2, tredje ledd. Dette er en 

bestemmelse der fylkesmannen har adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare 

områder. Dette gjelder kjøring som har hjemmel direkte i motorferdsellov § 4 og sentral 

forskrift § 2 første ledd (politi, redning, miltæret, offentlig oppsyns- og tilsynstjeneste mm). 

Etter bestemmelsens 2. ledd, annet punktum, har fylkesmannen adgang til å delegere denne 

myndigheten til kommunestyret. Rådmannen har ikke erfart at bestemmelsen har kommet til 

anvendelse for Ringerikes del og har derfor ingen innspill til endring av denne paragrafen. 
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10. juni 1977 nr. 100 om motorferdsel i utmark og vassdrag og i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 

for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. 

 

Departementet foreslår å endre bestemmelsen om prøveordningen med catskiing slik at 
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1 Innledning 

Med dette høringsnotatet ønsker Klima- og miljødepartementet å få innspill til forslag til endringer i 

lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (heretter motorferdselloven) og 

forskrift av 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag (heretter 

forskriften).  

 

Departementet foreslår følgende: 

 Bestemmelsen om prøveordningen med catskiing i motorferdselloven § 4 a endres for å kunne 

tillate bruk av alle beltegående motorkjøretøy og ikke bare tyngre beltekjøretøy som 

bestemmelsen åpner for i dag. 

 Forbudet mot motorfartøy på vann under 2 kvadratkilometer i motorferdselloven § 6 endres 

slik at kommunen etter søknad kan gi tillatelse til ferdsel med båter med elmotor. 

 Oppsynsmyndighetens adgang til kontroll og ileggelse av overtredelsesgebyr i 

motorferdselloven §§ 12 a og b utvides til å gjelde førere av alle typer motorfartøy og –

kjøretøy, og ikke bare førere av snøscooter slik bestemmelsen omfatter i dag. 

 Myndigheten til å gi dispensasjoner etter forskriften § 6 flyttes fra kommunestyret til 

kommunen, for å åpne for at myndigheten kan delegeres videre internt i kommunen. 

 Det nedfelles en forpliktelse for kommunene til å rapportere inn sine kommunale 

snøscooterløyper til en nasjonal database. 

 Adgangen til å gi tillatelse til snøscootertransport mellom hytte og vei i forskriften § 5 første 

ledd bokstav c presiseres. 

 En mindre endring i bestemmelsen om adgang til å bruke elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd. 

 

De enkelte forslagene er redegjort for i punktene 2 til 8 under. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene er omtalt under punkt 9, og forslag til nye 

og endrede lov- og forskriftstekster er samlet under punkt 10.  

 

2 Utvidelse av prøveordningen for catskiing etter motorferdselloven 

§ 4 a 

2.1 Bakgrunn 

Gjennom en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd, ble det i 2017 åpnet for et prøveprosjekt 

hvor departementet kan gi inntil seks kommuner "myndighet til i forskrift å fastsette løyper for 

persontransport med beltekjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing)".  

Forsøksordningen med catskiing er nå i gang. Av de sju kommunene som søkte om å være 

forsøkskommune for catskiing ble Jølster, Eid, Stryn, Surnadal, Vang og Oppdal i mai 2018 valgt ut 

av Miljødirektoratet til å delta i forsøket. 

 

Klima- og miljødepartementet har fått innspill om at prøveordningen er for snever ettersom den bare 

omfatter tyngre beltekjøretøy og avgrenser mot bruk av snøscooter og ATV (firehjulsmotorsykkel) 

med belter.  
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En utvidelse av prøveordningen med catskiing, slik at også snøscooter og ATV med belter kan 

benyttes, vil nødvendiggjøre en endring av motorferdselloven § 4 a tredje ledd og forskriften § 4b 

første ledd. 

2.2 Gjeldende rett 

Ordlyden i motorferdselloven § 4 a tredje ledd tillater at "beltekjøretøy" brukes til catskiing, og gir 

ingen videre presisering angående hvilken type beltekjøretøy som kan brukes. Derimot er forarbeidene 

til bestemmelsen tydelige på at den kun skal tillate catskiing med tyngre beltekjøretøy som 

"tråkkemaskiner, beltevogner e.l." (Prop. 83 L (2016-2017) s. 14). Som proposisjonen videre 

presiserer, vil "[s]nøscooter eller ATV med belter […] ikke falle inn under definisjonen". Selv om 

lovteksten tilsynelatende tillater alle beltekjøretøy i forbindelse med catskiing, har lovgivers hensikt 

vært å utelukke bruk av lettere motorkjøretøy til dette formålet.  

 

I forskriften § 4b første ledd er ordlyden tydeligere enn i loven, ettersom det her presiseres at 

persontransport for catskiing kun kan utføres av "tyngre beltekjøretøy". Forskriftsbestemmelsen er en 

delegering av myndigheten til velge ut forsøkskommuner etter motorferdselloven § 4 a tredje ledd fra 

departementet til Miljødirektoratet. Dermed er i utgangspunktet den samme myndighet og det samme 

dispensasjonsgrunnlaget som følger av loven, ment overført til Miljødirektoratet gjennom forskriften. 

De samme hensyn som forarbeidene gir uttrykk for, gjør seg da også gjeldende for 

forskriftsbestemmelsen. 

 

Det er dermed ikke hjemmel i dagens motorferdselregelverk for å anvende ATV med belter eller 

snøscooter i forbindelse med catskiing.  

2.3 Departementets vurderinger og forslag 

Forsøket med catskiing er begrenset til maksimalt seks år, jf. motorferdselloven § 4 a tredje ledd. Som 

det presiseres i Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, skal forsøket evalueres innen fire år. 

Forsøkskommunene ble valgt ut i mai 2018, og evalueringen skal da starte i 2022. Evalueringen av 

forsøket skal ferdigstilles slik at en eventuelt permanent lovendring kan tre i kraft før 

forsøksordningen utløper. Dersom prøveordningen utvides slik at også snøscooter og ATV med belter 

kan benyttes, vil forsøksordningen kunne evalueres både på grunnlag av ferdsel med beltevogn, og 

med ferdsel med lettere beltekjøretøy. Dette kan gi et bedre grunnlag for å avgjøre hvorvidt og 

eventuelt i hvilken utstrekning catskiing skal tillates etter forsøksperiodens slutt. 

 

Forsøksordningen i seg selv er ikke vurdert etter prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 og 

Grunnloven § 112, jf. Prop. 83 L (2016-2017) s. 13, og dette gjelder også endringsforslaget. Selv om 

naturmangfoldloven kap. II ikke kommer direkte til anvendelse ved utarbeidelse av lovproposisjoner, 

vil det, som departementet skriver i proposisjonen, være en forutsetning at erfaringene fra 

forsøksordningen vurderes i lys av disse prinsippene før en eventuell varig lovendring vedtas. 

Imidlertid må de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven vurderes av kommunene når de 

vedtar sine forskrifter for catskiing. Det vil være opp til den enkelte kommune om den vil utvide 

ordningen til å også å inkludere motorferdsel med snøscooter og ATV med belter. En slik utvidelse vil 

nødvendiggjøre endringer i de lokale forskriftene, med tilhørende nye vurderinger etter 

naturmangfoldloven. 
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Innlemmelsen av snøscooter og ATV med belter i catskiing-ordningen kan gi alpinsentrene mer 

fleksibilitet, ettersom flere kjøretøy kan brukes. Imidlertid er det også et betydelig antall 

privatpersoner som eier snøscootere og ATV med belter. Endringen vil derfor kunne medføre økt 

ferdsel i løypene. Økt omfang av kjøring i privat regi vil imidlertid kunne begrenses dersom 

kommunene i sine forskrifter fastsetter at løypene kun kan benyttes i næringsvirksomhet. En slik 

begrensning vil også kunne fastsettes av grunneier. Lovendringen vil imidlertid uansett kunne medføre 

at det er flere næringsaktører som vil kunne benytte løypene, siden det er flere aktører som har tilgang 

til snøscooter eller ATV som kan påmonteres belter, enn det er aktører som har tilgang til tyngre 

beltekjøretøy. Endringen vil derfor trolig kunne resultere i økt motorferdsel. Avgrensning av bruk av 

løypenettet til kun en bestemt næringsaktør eller et fåtall næringsaktører, vil kunne være problematisk 

ut fra konkurranserettslige regler, og kan ev. også være i strid med EØS-avtalens forpliktelser. Dette 

må den enkelte kommune eller grunneier selv bære ansvar for å vurdere. Departementet legger til 

grunn at økt ferdsel også kan medføre en økt risiko for ulykker, og at kommunene må ta høyde for 

dette i sine forskrifter. 

 

Departementet foreslår å endre motorferdselloven § 4 a tredje ledd, første punktum til å lyde: 

 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år."  

 

Med "beltegående motorkjøretøy" på vinterføre siktes til kjøretøy som er egnet til å ferdes på snø, slik 

som beltebil eller beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 1 og 2. ATV defineres både som 

moped, motorsykkel og traktor etter kjøretøyforskriften § 2-3 nr. 2 a og c, og § 2-4 (1). Når påsatt 

belter, vil slike kjøretøy regnes som beltemotorsykkel jf. kjøretøyforskriften § 2-5 (2), eller 

beltetraktor jf. § 2-4 (1) femte ledd. ATV med belter vil dermed regnes som "beltegående 

motorkjøretøy" etter departementets endringsforslag.   

  

Departementet foreslår videre å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag § 4b første ledd første punktum til å lyde: 

 

"Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år ". 

 

Forslaget vil innebære at både ATV med belter og snøscootere vil kunne brukes i forbindelse med 

catskiing.  

 

Alternativt forslag 

Et alternativ til forslaget over er å begrense utvidelsen til å gjelde kun ATV med belter og ikke 

snøscooter. Dette vil bety at snøscooter ikke kan brukes til catskiing, og at bruk av snøscooter til 

fornøyelsesformål kun kan skje i løyper som er opprettet etter motorferdselloven § 4 a og forskrift for 

motorferdsel § 4a. En slik avgrensning vil da måtte gjenspeiles i ordlyden i motorferdselloven § 4 a 

tredje ledd og forskriften § 4b første ledd, gjennom at bestemmelsene åpner for motorferdsel med 
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beltegående motorkjøretøy på vinterføre, unntatt snøscooter. Med snøscooter menes da kjøretøy som 

er definert i kjøretøyforskriften § 2-5 eller som er registrert som kjøretøy klasse S.  

 

En slik avgrensning kan bidra til en viss begrensning i den økning av motorferdselen i utmark som 

forslaget over medfører, ved at den utelukker ferdsel med en type motorkjøretøy som er forholdsvis 

vanlig. Likevel mener departementet at en slik avgrensning ikke vil være hensiktsmessig, ettersom den 

vil komplisere regelverket samtidig som den faktiske begrensningen den kan medføre ikke vurderes å 

være vesentlig. 

 

Departementet ønsker tilbakemelding fra høringsinstansene på den foreslåtte endringen og det 

alternative forslaget. 

 

3 Adgang til å tillate båter med elmotor på mindre vann i 

motorferdselloven § 6 

3.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette endringsforslaget er et anmodningsvedtak fra Stortinget (vedtak nr. 815, 2017-

2018), hvor det heter:  

  

"Stortinget ber regjeringen foreta oppmykninger i forskriftene til lov om motorferdsel i utmark som 

gjør det mulig for kommunene å gi dispensasjoner for bruk av elmotor med begrenset effekt på vann 

under 2 kvadratkilometer. 

 

Dispensasjon bør bare kunne gis etter at kommunene har vurdert om det er forsvarlig ut fra hensynet 

til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt legge vekt på hekkeområder." 

Anmodningsvedtaket ble truffet ved Stortingets behandling av representantforslag 77. S (2017-2018). 

Representantforslaget ble fremmet som en følge av at Holtålen kommunes forskrift om bruk av 

elmotor på mindre vann til friluftsliv og fritidsfiske var blitt opphevet av Fylkesmannen grunnet 

manglende lovhjemmel. På bakgrunn av anmodningsvedtaket fikk Miljødirektoratet i oppdrag å 

utarbeide et høringsnotat til denne endringsforslaget. Den følgende redegjørelsen og drøftelsen under 

punkt 3 er i stor grad basert på direktoratets vurderinger. 

3.2 Gjeldende rett 

Motorferdselloven legger ned et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag i § 3. Loven er 

teknologinøytral, slik at alle former for motorisert ferdsel omfattes – også elektrisk motor, jf. Ot. prp. 

nr. 45 (1976-1977) s. 33. 

 

Et unntak fra det generelle motorferdselforbudet er gitt i motorferdselloven § 4 tredje ledd, som tillater 

ferdsel med motorfartøy på innsjøer som er 2 kvadratkilometer eller større, på elvestrekninger, og på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som del i et farbart vassdrag. Kommunen 

er imidlertid gitt myndighet til å forby motorferdsel helt eller delvis, også på disse vassdragene. I 

tillegg kan grunneier forby motorisert ferdsel i vassdraget, selv om denne ferdselen er i tråd med 

motorferdselloven, jf. vannressursloven § 16 annet ledd annet punktum jf. første ledd bokstav d. 
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Samtidig har også kommunen etter dagens regelverk en viss adgang til å fravike forbudet mot 

motorferdsel på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. For det første gjennom adgang til å gi en 

generell forskrift, for det andre gjennom enkelttillatelser etter søknad. Motorferdselloven § 5 første 

ledd, bokstav b åpner for at kommunestyret kan gi forskrift om adgang til "bruk av motorfartøy på 

innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer når det foreligger særlige grunner som i tilfelle må angis i 

forskriften". I rundskriv T-1/96 forutsettes det på s. 38 at "adgangen til å gjøre unntak fra 

ferdselsforbudet på vann mindre enn 2 kvadratkilometer bare benyttes i særlige tilfeller, jf. uttrykket 

"særlige grunner". Det kan være aktuelt for eksempel for nødvendig transport til hoteller, 

turistdestinasjoner og hytter som ligger slik til at de er avhengige av båt for å komme frem til de 

ordinære kommunikasjonsmidler". Fritidsfiske kan ikke betraktes som "særlig grunn" i denne 

sammenheng. 

 

Etter motorferdselloven § 6 har kommunen en generell adgang til å gi enkelttillatelser til bruk av 

motorfartøy eller luftfartøy som ellers ikke kan finne sted etter loven eller med hjemmel i loven. 

Forutsetningen er også her at det foreligger "særlige grunner". Denne generelle 

dispensasjonsbestemmelsen vil også kunne anvendes for bruk av elektriske båtmotorer, i tilfeller hvor 

dette ellers ville vært forbudt etter loven. Det fremgår av rundskriv T-1996-1 at det ved vurdering av 

"særlige grunner" i forbindelse med dispensasjoner må legges vekt på "om motorferdselen er 

nødvendig og har et nytteformål, eller bærer preg av unødvendig kjøring eller fornøyelseskjøring" 

(s.42). Vilkåret om "særlige grunner" i motorferdselloven § 6 omfatter ikke båtferdsel til rekreasjons- 

eller friluftsformål.  

 

Stortingets anmodningsvedtak om oppmykning av forskriftene til loven nødvendiggjør dermed en 

endring av motorferdselloven dersom kommunene skal gis adgang til å åpne for elektrisk motorferdsel 

på vann under 2 kvadratkilometer utover tilfeller hvor det foreligger "særlige grunner", eksempelvis til 

fritidsfiske eller andre rekreasjonsformål. Departementet legger til grunn at den oppmykningen 

Stortinget har bedt om, er en endring i regelverket som skal gjøre det mulig å gi tillatelse til bruk av 

båt med elmotor til rekreasjonsformål på mindre vann. 

3.3 Departementets vurderinger og forslag 

En åpning for båter med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer, ut fra en begrunnelse om at de 

hverken støyer eller forurenser, er et avvik fra motorferdsellovens teknologinøytrale utgangspunkt. 

Dette kan på sikt føre til et økende press for å åpne for andre elektriske innretninger som hverken 

støyer eller forurenser, men som allikevel kan ha negative konsekvenser for naturmangfold og 

friluftsliv. Endringen kan derfor bidra til at det på sikt blir vanskeligere å skille hva som er  

motorferdsel eller ikke.  

 

Føringer i Stortingets vedtak 

Stortingets anmodningsvedtak legger tre viktige føringer for regelverksendringen som regjeringen er 

bedt om å legge frem:  

 Åpning for ferdsel med båt med elmotor på vann under 2 kvadratkilometer skal skje gjennom 

å gi kommunene adgang til å gi tillatelse etter søknad.  

 Adgangen skal kun gjelde for elmotorer med begrenset effekt. 

 Kommunen må vurdere om en åpning er forsvarlig ut fra hensynet til vannet som levested 

for viltarter og fugler, og særskilt legge vekt på hensynet til hekkeområder.  
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Føringene er viktige for å redusere eventuelle ulemper for naturmangfold, og har vært styrende for 

utkastet til lovendring som foreslås her. I tillegg har departementet lagt vekt på konsekvensene for 

friluftsliv. 

 

Tillatelse etter søknad 

På bakgrunn av anmodningsvedtaket foreslår departementet at kommunen etter søknad skal kunne gi 

tillatelse til bruk av elmotor med begrenset effekt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer. Alternativet 

til denne løsningen ville ha vært å gi kommunene en adgang til å gi en lokal forskrift som åpner for 

slik ferdsel på bestemte vann uten søknad. En ordning med åpning i forskrift vil være enklere å 

administrere for kommunen, siden man slipper enkeltsøknadsbehandling. Den vil også være enklere 

for publikum, som slipper å søke. På den annen side vil ikke en slik ordning gjøre det mulig for 

kommunen å ha en fortløpende kontroll med omfanget av motorferdsel på det aktuelle vannet.   

 

På bakgrunn av Stortingets anmodningsvedtak om at kommunen skal kunne gi "dispensasjoner", og 

komiteflertallets uttalelser i Innst. 325 S (2017-2018) om at "det ikke kan gis dispensasjoner generelt 

og på mindre vann" legges det til grunn at en forskriftsløsning ikke er ønsket. Dette er derfor ikke 

foreslått eller beskrevet nærmere her. Departementet legger til grunn at kommunene gjennom en 

søknadsordning som foreslått i høringsutkastet her, vil kunne gi flerårige tillatelser, f.eks. for fem år av 

gangen, slik at merarbeidet for kommunen og publikum knyttet til søknader begrenses.  

 

I samsvar med anmodningsvedtaket foreslår ikke departementet krav om at det må foreligge "særlige 

grunner" for at tillatelse skal gis, eller til at kjøringen skal være knyttet til bestemte formål. Om det 

skal fastsettes slike begrensninger vil være opp til den enkelte kommune. Lovforslaget innebærer at 

kommunen vil kunne gi tillatelse til bruk av elektrisk båtmotor i forbindelse med for eksempel 

fritidsfiske, persontransport, transport av bagasje og utstyr og for ren rekreasjon. Dette vil det være 

opp til kommunene selv å vurdere. Det er videre foreslått at bestemmelsen skal være en kan-

bestemmelse, slik at det vil være opp til kommunens skjønn å vurdere om tillatelser skal gis. Det vil 

altså ikke være slik at kommunen plikter å gi tillatelser til å bruke elektrisk båtmotor, selv om lovens 

vilkår for å tillate slik ferdsel er oppfylt.  

 

Effektbegrensning på båtmotor 

Stortingets anmodningsvedtak presiserer at kommunen kun kan tillate bruk av elmotorer med 

begrenset effekt. I sin vurdering av dette punktet har Miljødirektoratet tatt utgangspunkt i at en slik 

begrensning bør tilsi at elmotorer gir samme fart som rofart. Rask rofart anses å ligge på 3 – 3,5 knop, 

hvis farten skal kunne opprettholdes over en viss distanse. Miljødirektoratet har derfor foreslått en 

effektbegrensning på inntil 800 watt inngangseffekt. Dette forslaget er basert på råd fra fagpersoner og 

på tall hentet fra ulike publiserte enkle tester av elektriske båtmotorer. Oppnåelig hastighet som følge 

av denne effektbegrensningen vil likevel avhenge av en rekke faktorer, særlig båtens skrogform, vekt 

og størrelse, samt propellutforming mv. Det er derfor ikke mulig å forutsi presist hvilken hastighet en 

gitt effektbegrensning vil kunne gi i hvert enkelt tilfelle. En smal og lett båt med kun én person om 

bord vil eksempelvis trolig oppnå en hastighet noe høyere enn alminnelig rofart med den angitte 

begrensningen.     

 

Direktoratets vurdering er likevel at en effektbegrensning på 800 watt vil dekke behovet for de som 

ønsker å bruke elektrisk båtmotor til rekreasjonsformål, samtidig som at ulempene for naturmiljøet og 

friluftslivet ikke vil bli vesentlige. 
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Departementet har vurdert om det i tillegg til effektbegrensning også burde vært oppstilt en 

hastighetsbegrensning i regelverket,  slik det eksempelvis er gjort i regelverket knyttet til bruk av båt 

for personer under 16 år. Det kan imidlertid være utfordrende å måle hastighet på vann. Samtidig er 

ulempene ved at enkelte båter under visse forhold vil kunne gå et fåtall knop over ro-fart, begrensede. 

Departementet har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å også innta en hastighetsbegrensning. 

Vi ber likevel spesielt om høringsinstansenes syn på dette. Ut fra den usikkerhet som er knyttet til 

sammenheng mellom hastighet og effektbegrensning vil vi oppfordre høringsinstansene til å gi innspill 

på hvilken effektbegrensning regelverket bør fastsette, samt begrunnelse for anbefalt grense. 

 

Det vil være utfordrende å føre kontroll med om en elmotor er innenfor tillatt effektgrense . 

Departementet legger til grunn at oppsyn og kontroll med båter med elmotor på mindre vann vil 

nødvendiggjøre måleutstyr og rutiner som naturoppsynet ikke innehar i dag.  

 

Hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler 

Det følger av anmodningsvedtaket at hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler skal  

vurderes av kommunen før det gis tillatelser. I komitéinnstillingen presiserer flertallet at regelverket 

må sikre at hensynet til natur, og særlig hekkeområder, ivaretas. Det påpekes at dette kan ivaretas ved 

at kommunen pålegges å kartlegge slike hensyn og ikke gi tillatelser i slike områder. Lovforslaget er 

utformet i samsvar med dette.  

 

Plikten til å kartlegge fugleområder vil supplere de generelle miljørettslige prinsippene i 

naturmangfoldloven kapittel 2, som gjelder alle tillatelser som gis av offentlige myndigheter og som 

berører naturmangfold.  

 

Forslaget vurderes å ha to ulike typer konsekvenser for naturmangfold. For det første vil det være 

konsekvenser knyttet til at ikke-motorisert ferdsel vil bli erstattet med motorisert ferdsel. For det andre 

vil endringen trolig medføre at ferdselen samlet sett vil øke. Dette gjennom økt ferdsel i områder hvor 

det allerede er ferdsel, men også ved at det kan bli ferdsel i områder hvor det tidligere ikke har vært 

ferdsel fordi tilgjengeligheten blir bedre ved bruk av motor.  

 

Når det gjelder førstnevnte type konsekvenser har departementet ingen holdepunkter som tilsier at en 

båt med elmotor med begrenset effekt og hastighet tilnærmet rofart, vil forstyrre fugle- og dyreliv mer 

enn en vanlig robåt. 

 

Den andre typen konsekvenser, økt ferdsel, kan imidlertid ha negative konsekvenser. Små vann er ofte 

grunnere enn store vann, og grunne vann er ofte mer næringsrike vann som kan ha stor verdi for 

vannfugl. Forslaget kan føre til mer aktivitet i områder der det i utgangspunktet er ønskelig med minst 

mulig aktivitet, som for eksempel i næringsrike vann med mye vegetasjon, og med stor sannsynlighet 

for et rikt fugleliv. Artsgrupper som kan være særlig sårbare for økt ferdsel er vadefuglarter (som 

gluttsnipe, grønnstilk og bekkasiner), samt flere andefuglarter (både gressender, fiskeender og 

dykkerender slik som svartand og sjøorre), dykkere (for eksempel horndykker, dvergdykker og 

toppdykker), samt lomarter. 

 

Små vann med stor verdi for vannfugl kan være utsatt i sårbare hekkeperioder. Forstyrrelser som følge 

av økt ferdsel vil kunne medføre økt predasjon hvis rugende fugl skremmes av reiret. Forstyrrelser i 

form av nærgående trafikk/ferdsel vil kunne øke stressnivået til rugende fugl. Selv om dette isolert sett 
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ikke trenger å utgjøre noen trussel, vil slik påvirkning i sum kunne medføre svekkelse i kondisjon og 

evne til å gjennomføre en suksessfull rugeperiode. Når eggene klekkes vil det også være en sårbar fase 

da ungene fortsatt vil være avhengige av foreldrene – selv etter at de har forlatt reiret. 

 

For å minimere eventuelle negative ulemper legger forslaget til grunn at kommunene skal legge vekt 

på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler. Kommunen må vurdere det konkrete 

vannets beskaffenhet i forhold til dagens bruk, hvilke arter som bruker området, dagens trusselbilde 

for artene og tilgangen på andre vann. En søknad må vurderes opp mot behovet for motorferdsel på 

vannet, blant annet ut fra vannets størrelse. Søknader må også vurderes opp mot naturmangfoldloven 

§§ 8-12, hvor blant annet prinsippene om økosystembasert forvaltning og samlet belastning skal 

legges til grunn. Flere av artene som hekker i ferskvann, enten i lavlandet eller i høyereliggende 

områder, er allerede under press fra andre påvirkningsfaktorer og er oppført på både nasjonal og 

internasjonale rødlister. Kommunen må vurdere om det i en eventuell tillatelse bør settes vilkår som 

for eksempel gir forbud i sårbare perioder som for eksempel i hekkeperioden. 

 

Konsekvenser for friluftsliv 

I en vurdering av en eventuell søknad om ferdsel med båt med elmotor på en innsjø mindre enn 2 

kvadratkilometer, må kommunen også vurdere konsekvensene av en slik tillatelse opp mot de øvrige 

hensyn som regelverket må ivareta, som for eksempel friluftslivshensyn. Forslaget kan gjøre det 

enklere å komme seg på fisketur eller båttur på mindre vann for folk som av ulike årsaker ikke er i 

stand til å ro selv. Forslaget kan også føre til økt fritidsfiske fra båt. 

 

Elmotorer er i utgangspunktet svært støysvake sammenlignet med bensinmotorer. Det vil likevel være 

et visst lydnivå også fra en elmotor. Støy fra bruk av elektriske motorer vil genereres av to 

hovedelementer. Det ene er lyd fra selve motoren, og det andre er den lyd båten avgir når den beveger 

seg gjennom vannet.  

 

Med en effektbegrensning på 800 watt antar departementet at bruk av elmotor på båt vil avgi et svært 

lavt lydnivå, som igjen i liten grad vil oppfattes som forstyrrende. Med en forutsetning om begrenset 

effekt, som igjen setter begrensning på hastighet, kan departementet ikke se at virkningene for 

friluftsliv vil skille seg stort fra virkningene ved bruk av vanlig robåt. Uten en effektbegrensning vil 

bruk av elmotorer kunne påvirke omgivelsene negativt for andre brukere, som for eksempel 

kajakkpadlere og badende. Dette særlig fordi hastigheten kan bli høy.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår at endringen inntas som nytt annet ledd i motorferdselloven § 

6, som skal lyde: 

 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  
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"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

4 Ending av regler for oppsyn i motorferdselloven §§ 12 a og b 

4.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Bestemmelsene i motorferdselloven §§ 12 a og b ble tilføyd ved lovendring i 2015 og gir Statens 

naturoppsyn myndighet til å føre kontroll med at bestemmelsene i loven overholdes og til å utstede 

eventuelle overtredelsesgebyr. Bestemmelsenes ordlyd er i dag følgende: 

 

§ 12 a 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av snøscooter viser fram dokumenter 

som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av snøscooter overtredelsesgebyr hvis fører ikke overholder 

bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov. Overtredelsesgebyr kan også ilegges ved brudd på 

plikter etter naturoppsynsloven § 3 fjerde ledd, jf. andre ledd, ved kontroll etter denne lov". 

 

De øvrige ledd i § 12 b foreslås ikke endret og behandles ikke videre i dette notatet. 

 

Bestemmelsen i § 12 a om plikt for snøscooterførere til å legge frem nødvendige dokumenter er en 

supplering av bestemmelsen i naturoppsynsloven § 3. Bestemmelsen i § 12 a medfører at førere av 

snøscootere plikter å fremlegge f.eks. førerkort og vognkort i tillegg til nødvendige tillatelser og 

dispensasjoner etter motorferdselregelverket. Bestemmelsene i §§ 12 a og adgangen i 12 b første ledd 

til å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på motorferdselregelverket, er imidlertid begrenset til å gjelde 

førere av snøscooter.  Bestemmelsene omfatter altså ikke førere av andre kjøretøy eller fartøy.  

4.2 Departementets vurderinger og forslag  

Departementet viser til at bestemmelsene om fremleggelse av dokumenter og overtredelsesgebyr for 

førere av snøscootere ble inntatt i loven i forbindelse med at kommunene i 2015 fikk adgang til å 

etablere løyper for fornøyelseskjøring med snøscooter. At bestemmelsene om fremleggelse av 

dokumenter og overtredelsesgebyr ble begrenset til å gjelde førere av snøscootere, var i all hovedsak et 

utslag av at de øvrige bestemmelsene som ble fastsatt samtidig gjaldt bruk av snøscootere (i løyper for 

fornøyelseskjøring). Det var derfor snøscootere oppmerksomheten var rettet mot. Samtidig fremgår 

det klart av forarbeidene til lovendringen at behovet for å kreve fremlagt dokumenter gjelder ved all 

motorferdsel i utmark, og § 12 a ble derfor gjort generell, slik at fremleggelsesplikten gjelder all 

kjøring uavhengig av om den er nyttekjøring eller fornøyelseskjøring (Prop.35 L (2014-2015) side 33). 

At bestemmelsen ikke ble gjort generell også med tanke på type kjøretøy, var i liten grad resultat av 

noen bevisst vurdering, og må mest av alt anses som en inkurie. Det samme må gjelde for adgangen til 

å ilegge overtredelsesgebyr.   
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Grunnlaget for Statens naturoppsyns kontrollaktivitet er å forebygge negative konsekvenser som 

motorferdsel kan medføre for naturmiljøet og å avdekke ulovlig kjøring. En utvidelse av Statens 

naturoppsyns myndighet etter § 12 a og 12 b til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -fartøy, vil 

styrke naturoppsynets mulighet til å føre kontroll med motorferdsel i utmark. 

 

Departementet mener det ikke er saklig grunn til at adgangen til å kreve fremlagt dokumenter etter 

motorferdselloven § 12 a eller ilegge overtredelsesgebyr etter § 12 b skal være begrenset til førere av 

snøscooter, og foreslår derfor at bestemmelsene utvides til å gjelde førere av alle motorkjøretøy og -

fartøy. 

 

Departementet foreslår følgende endring. 

 

Ny § 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

Ny § 12 b første ledd første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov". 

 

5 Endringer i bestemmelser om myndighetsfordeling og delegering i 

forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag  

5.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven § 3 gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er i loven og i 

den tilhørende forskriften gitt en rekke unntak fra dette forbudet. Lovverket gir for det første unntak 

for flere konkret opplistede formål og tilfeller. I tillegg har både loven og forskriften § 6 en 

dispensasjonsbestemmelse som åpner for at kommunen kan gi dispensasjoner også i tilfeller som ikke 

dekkes av unntaksbestemmelsene. Dispensasjonsbestemmelsene er ment å være sikkerhetsventiler som 

skal praktiseres strengt. Lovens dispensasjonsbestemmelse gjelder motorfartøy eller luftfartøy, mens 

forskriftens bestemmelse gjelder motorkjøretøy. Det er flere vilkår for at slike dispensasjoner skal 

kunne gis, blant annet at det foreligger "særlige grunner" (motorferdselloven § 6) eller et "særlig 

behov" (forskriften § 6).  

 

I lovens § 6 er myndigheten til å gi slike dispensasjoner lagt til "kommunen". I forskriften § 6 er 

myndigheten lagt til "kommunestyret eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer".  

 

I motorferdselloven fra 1977 var myndigheten i loven stort sett lagt til kommunen, ikke til 

kommunestyret. Da loven ble endret i 1988, og det ble vedtatt å fastsette en nasjonal forskrift om bruk 

av motorkjøretøyer, ble dette strammet inn, og det fremgår av forarbeidene at departementet 

opprinnelig foreslo at dispensasjonsvedtak for motorferdsel i utmark skulle vedtas av fylkesmannen 
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(Ot.prp. nr. 60 (1986-1987) s. 10). Dette forslaget møtte protester fra flere høringsorganer, som blant 

annet pekte på viktigheten av kommunalt selvstyre og at det å flytte myndigheten til fylkesmannen 

kunne føre til en lengre saksbehandlingstid. I proposisjonen ble det derfor likevel foreslått å legge 

dispensasjonsmyndigheten etter forskriften § 6 til kommunen, ved kommunestyret eller annet 

folkevalgt organ,. 

 

Fra prosjektgruppen for prosjektet "Forenkling av utmarksforvaltningen i Lom kommune og 

Jotunheimen nasjonalpark", som er et samarbeid mellom Lom kommune, Norsk fjellsenter, Lom 

fjellstyre og nasjonalparkforvalter for Jotunheimen, har Klima- og miljødepartementet mottatt et 

innspill om å legge myndigheten etter § 6 til "kommunen" også i forskriften. Søknader etter forskriften 

§ 6 vil dermed kunne avgjøres av kommuneadministrasjonen og trenger ikke å behandles av 

kommunestyret.  

 

Myndigheten til å gi bestemmelser om kjøring etter forskriften § 3 annet ledd og tillatelser til ferdsel 

med snøscooter etter forskriften § 5 første ledd er også lagt til "kommunestyret".  Se nærmere omtale 

om eventuell endring også av disse bestemmelsene i pkt. 5.2, samt omtale av behov for 

delegeringsadgangen som følger av forskriften § 2 tredje ledd.  

 

5.2 Departementets vurderinger og forslag  

Klima- og miljødepartementet foreslår å endre ordlyden i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6 i tråd med forslaget fra prosjektgruppen nevnt i pkt. 5.1, slik at 

myndigheten til å behandle dispensasjonssøknader flyttes fra kommunestyret til kommunen. 

Myndigheten vil dermed kunne delegeres internt i kommunen. Det vil være opp til kommunen selv å 

bestemme om det er kommunestyret (eventuelt et annet folkevalgt organ i kommunen) eller 

administrasjonen som skal treffe dispensasjonsvedtak, innenfor de generelle rammene for delegering 

som kommuneloven oppstiller. 

 

I sin begrunnelse for innspillet har prosjektgruppen påpekt at dagens ordning i mange saker medfører 

en unødvendig omstendelig og tidkrevende behandling, med behandlingstid som avhenger av politisk 

møtekalender, krav om detaljert saksutredning som må utarbeides i forkant av frist for møteinnkalling 

og gjennomføring av møte, utskrift av møteprotokoll, og til slutt svar til søker.  

 

At myndigheten tilligger kommunestyret er etter departementets syn spesielt viktig der hvor 

myndigheten innebærer kompetanse til å gi forskrifter. Der det gjelder enkeltdispensasjoner er det etter 

departementets syn mer kurant at kommuneadministrasjonen treffer vedtak.  

Departementet vil påpeke at dispensasjoner etter forskriftens § 6 krever skriftlig saksfremlegg, og at de 

aller fleste søknadene derfor behandles i kommuneadministrasjonen før det treffes en avgjørelse i 

kommunestyret. Etter departementets syn vil en endring neppe føre til at flere vedtak innvilges og at 

omfanget av motorisert ferdsel i utmark øker dersom vedtakene treffes administrativt. Den foreslåtte 

endringen vil kunne gi kommunen større fleksibilitet, og det vil være opp til den enkelte kommune om 

sakene kun skal behandles administrativt eller også politisk, innenfor kommunelovens 

delegeringsbestemmelser. En adgang til administrativ innvilgelse av søknader etter forskriften § 6 vil 

også kunne korte ned saksbehandlingstiden.  
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Departementet mener den foreslåtte endringen vil kunne bidra til forenkling, samtidig som negative 

konsekvenser antas å være små. 

 

Ved åpning for delegering til kommuneadministrasjonen blir kommunens mulighet til intern 

delegering likestilt med det som gjelder for tillatelsesbestemmelsene i forskrift for ferdsel med 

motorkjøretøy §§ 5 a og 5 b. Den foreslåtte nye bestemmelsen i forskriften § 6 vil da også være lik den 

tilsvarende unntaksbestemmelsen i motorferdselloven § 6, hvor kommunen kan gi tillatelse til bruk av 

motor- eller luftfartøy når "særlige grunner" foreligger.  

 

Departementet foreslår følgende endring i forskriften:  

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

 

"I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte." 

 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om også forskriften §§ 3 og 5 bør endres tilsvarende:  

 

Forskriften § 3 gir direkte hjemmel til motorferdsel på vinterføre til de formål bestemmelsen lister opp 

i første ledd. I annet ledd heter det at "[k]ommunestyret kan gi bestemmelser om kjøring som nevnt i 

[første ledd]".Etter departementets syn kan det vurderes om bestemmelser vedrørende kjøring etter 

første ledd også kan gis av "kommunen" og ber om innspill på hvorvidt det er behov for å beholde 

denne myndigheten hos kommunestyret.  

 

Etter forskriften § 5 kan "kommunestyret" gi tillatelse til bruk av snøscooter til de formål som listes 

opp i første ledd. Etter annet ledd åpnes det for at myndigheten etter denne bestemmelsen kan 

delegeres "til et folkevalgt organ eller kommunal tjenestemann". En endring av denne bestemmelsen 

slik at myndigheten legges til "kommunen"  vil derfor ha mindre praktisk betydning, ettersom den 

allerede åpner for delegering. Departementet mener likevel at en endring kan vurderes ut fra et 

forenklingssynspunkt, og viser ellers til begrunnelsen knyttet til endring av § 6. Dersom en slik 

endring er ønskelig, vil § 5 annet ledd kunne oppheves, ettersom den da vil bli overflødig. 

 

Departementet vil bemerke at kommuneloven (lov 22. juni 2018 nr. 83  om kommuner og 

fylkeskommuner, som trer gradvis i kraft høsten 2019) setter visse skranker for hvilke saker som kan 

delegeres til kommuneadministrasjonen. Det følger av kommuneloven §§ 5-3 tredje ledd og blant 

annet § 5-7 andre ledd tredje punktum at alle saker i utgangspunktet kan delegeres fra kommunestyret 

til andre folkevalgte organ. Derimot følger det av § 13-1 sjette ledd at kommunedirektøren kun kan gis 

myndighet til å treffe vedtak "i saker som ikke har prinsipiell betydning". Dermed kan ikke 

kommunedirektøren – eller noen i kommuneadministrasjonen – treffe vedtak om  motorferdsel  i saker 

som har prinsipiell betydning.  

 

Departementet ønsker også innspill på anvendelsen av forskriften § 2 tredje ledd. Etter denne 

bestemmelsen har fylkesmannen adgang til å begrense eller forby kjøring i spesielt sårbare områder. 

Dette gjelder kjøring som ellers har direkte hjemmel i motorferdselloven § 4 og forskriften § 2 første 

ledd. Etter annet ledd annet punktum har fylkesmannen adgang til å delegere denne myndigheten til 
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kommunestyret. Departementet er usikker på hvorvidt en slik adgang er nødvendig, og bemerker at 

enhver begrensning på det kommunale selvstyret i utgangspunktet skal ha hjemmel i lov, jf. 

kommuneloven § 2-1 annet og tredje ledd. Departementet er usikker på i hvilket omfang adgangen 

etter § 2 tredje ledd til å begrense eller forby kjøring i sårbare områder brukes i praksis, og i hvor stor 

grad myndigheten delegeres til kommunen. Vi ønsker å høre høringsinstansenes erfaringer med 

bestemmelsen, og ber om synspunkter på om adgangen til å delegere myndigheten etter forskriften § 2 

tredje ledd annet punktum til kommunen bør oppheves. 

 

6 Etablere påbud om å registrere kommunale snøscooterløyper i 

nasjonal database  

6.1 Bakgrunn 

Miljødirektoratet har opprettet en nasjonal database for snøscooterløyper, og formålet med denne er å 

samle all informasjon om kommunale snøscooterløyper på ett sted. I dag er det frivillig for 

kommunene å rapportere inn data til databasen, og Miljødirektoratet har uttrykt ønske om å innføre en 

innrapporteringsplikt i motorferdselloven og forskriften. 

6.2 Departementets vurderinger og forslag 

Departementet mener at en samlet oversikt over snøscooterløyper vil være til fordel både for publikum 

og for offentlige myndigheter. Det er praktisk og tidsbesparende å samle informasjon om de 

kommunale snøscooterløypene på ett sted, både for publikum, for oppsynet, for redningstjenestene og 

for forvaltningen. For publikum vil tilgang til slik informasjon være en fordel både for de som ønsker 

å kjøre snøscooter og vil orientere seg om hvilke løyper som finnes, og for friluftsfolk som ønsker å 

unngå turområder nær snøscooterløyper. Det har så langt har vist seg utfordrende å få kommunene til å 

sende inn data til Miljødirektoratets database, og departementet mener derfor at det bør fastsettes en 

plikt til å innsende data om snøscooterløyper til den offentlige databasen.  

 

Som støtte for dette synspunktet viser departementet til at bruksverdien av databasen reduseres 

vesentlig dersom den ikke er komplett. Departementet ser på den annen side ingen tungtveiende 

grunner til at en slik forpliktelse ikke skal kunne innføres. Departementet foreslår at en slik 

forpliktelse fastsettes i forskriften, og legger til grunn at motorferdselloven § 4a femte ledd hjemler en 

slik forpliktelse gjennom forskriftsregulering.  

 

Klima- og miljødepartementet foreslår å tilføye et nytt siste ledd til § 4 a i forskriften som skal lyde: 

 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen, til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen." 
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7 Oppmåling av avstandskravet etter forskriften § 5 første ledd 

bokstav c 

7.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

Motorferdselloven gir et generelt forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag, men inneholder 

samtidig en rekke unntaksbestemmelser i loven og i den tilhørende forskriften. Et av de lovfestede 

unntakene fra motorferdselforbudet er nedfelt i forskriften § 5 første ledd bokstav c, om adgangen til 

hyttetransport. Bestemmelsen fastsetter at kommunestyret etter skriftlig søknad kan gi tillatelse til 

bruk av snøscooter "for eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte som 

ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg når det i området ikke er mulighet for leiekjøring […]".  På 

bakgrunn av spørsmål knyttet til hvordan avstandskravet skal beregnes, herunder kommunenes 

skjønnsmessige adgang til å fravike utgangspunktet om å måle i luftlinje, uttalte Klima- og 

miljødepartementet i brev 3. juli 2018 til fylkesmennene, at kommunene "har et skjønn i valg av 

målemetode for å fastsette avstanden mellom hytte og brøytet bilvei", og at "det avgjørende for om 

tillatelsen kan gis er om den reelle avstanden mellom hytte og brøytet bilvei er minst 2,5 km".  

Stortinget behandlet 20. juni 2019 et representantforslag om å endre forskriften § 5 første ledd bokstav 

c for å gi kommunene mulighet for å bruke skjønn når de måler opp avstanden mellom hytte og 

brøytet vei (dokument 8: 119 S (2018-2019). Forslaget ble ikke vedtatt, jf. Innst. 355 S (2018-2019). 

Stortinget påpekte at det etter dagens regelverk er fullt mulig å gi tillatelse til å bruke snøscooter til 

hytta der hvor topografi og andre forhold gjør at korteste faktiske mulige trasé er lengre enn 2,5, men 

avstanden i luftlinje er under 2,5 km. Samtidig utrykte representantene fra regjeringspartiene i 

komitéen, som representerer et flertall i Stortinget, at forskriften bør presiseres slik at det kommer 

tydelig frem at kommunene kan legge den korteste reelle avstanden mellom hytte og brøytet vei til 

grunn ved vurdering av søknader etter bestemmelsen.  

7.2 Departementets vurderinger og forslag 

For å tydeliggjøre skjønnsrommet i forskriften § 5 første ledd bokstav c, foreslår departementet en 

presisering i bestemmelsens ordlyd som synliggjør at kommunene ikke er bundet til å måle avstanden 

mellom bilvei og hytte i luftlinje hvis topografi og faktiske forhold tilsier at korteste faktisk mulige 

trasé er lengre enn 2,5 km. I slike tilfeller kan kommunen måle den aktuelle trasé – altså den løype 

som hytteeier vil måtte gå til hytta uten motorisert transport.  

 

Forslaget til presisering i forskriftsteksten endrer ikke kravet om at den korteste faktiske trasé mellom 

bilvei og hytte må være minst 2,5 km for at tillatelse til snøscooterferdsel skal kunne gis; 

skjønnsrommet gjelder bare valg av oppmålingsmetode.   

 

En presisering som foreslått vil ikke medføre noen realitetsendring, siden det også etter gjeldende rett 

har vært adgang til å fravike utgangspunktet om avstandsberegning i luftlinje. Departementet vil også 

påpeke at det er opp til kommunen selv om den ønsker å fravike utgangspunktet om 

avstandsberegning i luftlinje, og at innfrielse av avstandskravet ikke gjør kommunene forpliktet til å 

innfri en søknad. Kommunen vil fortsatt kunne avslå søknader selv om avstandskravet er oppfylt, og 

vil også kunne bestemme at transport skal skje med leiekjører uavhengig av avstand. Det forutsettes 

fortsatt at søknader kun kan innvilges når det ikke finnes mulighet for leiekjøring. Dersom det finnes 

mulighet for leiekjøring med snøscooter i området, kan kommunen ikke innvilge søknad om 

snøscootertransport til hytte etter § 5 første ledd bokstav c. 
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Departementet foreslår å endre forskriften § 5 første ledd bokstav c til å lyde: 

 

"eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a". 

 

8 Endring av kommunens adgang til å regulere bruk av elsykkel i 

utmark i forskriften § 2a annet ledd 

8.1 Bakgrunn og gjeldende rett 

I april 2019 vedtok Stortinget et nytt sjette ledd i markaloven § 10: "Departementet kan gi forskrift om 

adgang til bruk av elsykler i utmark i Marka og om bruken av slike sykler". En slik generell adgang til 

å ferdes med elsykler i Marka ble deretter tatt inn i markalovforskriften § 2. I markalovforskriften § 2 

annet ledd er det også tatt inn en bestemmelse om at "[k]ommunen kan i forskrift begrense eller forby 

bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka". 

 

Markaloven gjelder for markaområdene i Oslo og nærliggende kommuner. I resten av landet foreligger 

en generell adgang til å ferdes med elsykkel i utmark gjennom forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 2a. I denne bestemmelsens annet ledd slås fast at den enkelte 

kommune i forskrift kan "bestemme at bruk av elektriske sykler […] likevel ikke er tillatt i bestemte 

områder eller på nærmere angitte strekninger eller traséer." Departementet foreslår å endre sistnevnte 

bestemmelse til å samsvare med kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel i 

markalovforskriften § 2 annet ledd. 

8.2 Departementets vurderinger og forslag 

Kommunens adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er noe ulikt formulert i de to bestemmelsene. 

Etter markaloven er kommunen gitt en vid adgang til å regulere slik ferdsel, og kan etter bestemmelsen 

både begrense og forby ferdsel i hele eller deler av kommunens utmark. Dette gir den enkelte 

kommune stort handlingsrom og mulighet for å tilpasse ferdsel med elsykkel til lokale forhold og hver 

kommunes ulike utmarksområder. Bestemmelsen i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag annet ledd gir også kommunen mulighet til å regulere ferdsel med elsykler, men da 

i bestemte områder, strekninger eller traséer. Ordlyden gjør at det ikke fremkommer helt klart hvorvidt 

bestemmelsen gir adgang til å forby ferdsel med elsykler i hele kommunens utmark, slik som gjennom 

markalovforskriften. 

 

Klima- og miljødepartementet vurderer det hensiktsmessig at disse to bestemmelsene er likelydende. 

Dette er både fordi det skaper likhet for loven at adgang til å regulere ferdsel med elsykkel er den 

samme i alle utmarksområder, og fordi nyanseforskjellen kan skape unødvendig forvirring og 

tolkningsproblemer – særlig for de kommuner som har utmarksområder både i og utenfor Marka.  

 

På denne bakgrunnen foreslår departementet å endre forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag § 2a annet ledd til å lyde: 

 

"Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka" 
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9 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Departementet legger til grunn at forslagene ikke får vesentlige økonomiske eller administrative 

konsekvenser for det offentlige.  

 

Forslaget om utvidelse av forsøket om catskiing vil kunne innebære noe merarbeid for de kommunene 

som ønsker å endre en iverksatt ordning, siden en slik endring vil kreve noe saksbehandling. Det vil 

være opp til den enkelte kommune å velge om forsøket skal utvides.  

 

Forslaget om å gi kommunene adgang til i forskrift å tillate elmotorer på vann under 2 

kvadratkilometer vil innebære noe arbeid i form av søknadsbehandling for de kommunene som velger 

å benytte seg av myndigheten de får ved lovendringen. Forslaget innebærer ikke økte økonomiske 

eller administrative kostnader for privatpersoner.  

 

Endringen av Statens naturoppsyns myndighet til å føre kontroll etter motorferdselloven §§ 12 a og b 

vil gi naturoppsynet utvidet mulighet til å kontrollere lovligheten med motorferdsel i utmark. Forslaget 

har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning, hverken for det offentlige eller 

for private.  

 

Forslaget om å flytte dispensasjonsmyndighet etter forskriften § 6 fra kommunestyret til kommunen, 

vil etter departementets syn innebære redusert arbeidsbyrde for kommunestyret i de kommunene som 

velger å legge vedtakskompetansen til kommuneadministrasjonen. Arbeidsbyrden forblir den samme 

for kommuneadministrasjonen, som i motsatt fall uansett vil måtte forberede vedtak for 

kommunestyret. Privatpersoner vil kunne oppleve at saksbehandlingstiden reduseres. 

 

Forslaget om å innføre en plikt til innrapportering av snøscooterløyper til Miljødirektoratets nasjonale 

snøscooterbase medfører en ekstra oppgave for de kommuner som ikke allerede gjør dette. 

Arbeidsbyrden knyttet til oppgaven vil imidlertid være beskjeden. Samlet sett vil kommunene dra 

nytte av at alle kommuner med snøscooterløyper har lagt sine løyper inn i databasen. At løyper i alle 

kommuner ligger inne i databasen vil være tidsbesparende for redningstjenesten. Forslaget vil ikke ha 

økonomiske eller administrative konsekvenser for private, men vil lette og bedre 

informasjonstilgangen. 

 

Presiseringen av ordlyden i forskriften § 5 første ledd bokstav c som fremhever kommunenes 

skjønnsrom i oppmålingen av avstandskravet innebærer ingen realitetsendring, og medfører dermed 

ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for kommunene eller privatpersoner. 

 

Endringen i kommunens adgang til å begrense eller forby bruk av elsykkel i utmark i forskriften § 2a 

annet ledd vil ikke med føre administrative konsekvenser eller økonomiske kostnader for kommunene 

eller private. 
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10 Samlet fremstilling av endringsforslagene 

 

10.1 Endringer i motorferdselloven 

 

I motorferdselloven foreslås følgende endringer: 

 

§ 4 a tredje ledd første punktum skal lyde: 

"Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år.  

 

§ 6 annet ledd skal lyde: 

"Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt opptil 

800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse skal 

det legges vekt på hensynet til vannet som levested for viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på 

hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade 

på fugleliv".  

 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd:  

 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

 

Nåværende tredje ledd i bestemmelsen blir nytt fjerde ledd. 

 

§ 12 a skal lyde: 

"Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir 

overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I tillegg til 

fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy eller -fartøy viser 

frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen". 

 

§ 12 b første ledd, første punktum skal lyde: 

"Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis fører ikke 

overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov.  

 

10.2 Endringer i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte 

vassdrag 

 

I forskriften foreslås følgende endringer: 

 

§ 2a annet ledd skal lyde: 

Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av utmarka. 
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§ 4b første ledd første punktum skal lyde: 

Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som 

kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport med 

beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et 

forsøk på inntil seks år. 

 

§ 4a nytt niende ledd skal lyde: 

Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper etter denne bestemmelsen til 

Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. Miljødirektoratet kan fastsette 

bestemmelser om innrapporteringen. 

 

§ 5 første ledd bokstav c skal lyde: 

c) eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte når korteste trasé for ikke-

motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 2,5 km, og når det i området ikke er 

mulighet for leiekjøring etter bokstav a. 

 

§ 6 første punktum skal lyde: 

I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til kjøring utover § 2 - § 5, dersom 

søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen 

måte. 
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Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

Sammendrag og hovedkonklusjoner   

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet.  

Ringerike kommune engasjerte Norsk institutt for luftforskning (NILU) får å gjennomføre ett 

års måling og prøvetaking av luftkvaliteten i Hønefoss i 2018-2019 og utarbeide en tilhørende 

fagrapport med anbefalinger i samsvar med forurensningsforskriften og helsefaglige normer.  

Kartleggingen ble gjennomført med målestasjon for kontinuerlige luftmålinger ved Hønfoss 

skole og prøvetakingene ble plassert langs de mest trafikkerte hovedveiene nært opp til 

barnehager, skoler og langs trafikkerte skoleveier. Innbyggerne kunne følge med online på 

presentasjon av timesresultatene fra målestasjonen fra NILU’s internettside om luftkvalitet.  



- 

Måleresultatene viste nivåer under grenseverdiene1 eller alarmtersklene2 i forurensnings-

forskriften, men det var i korte perioder overskridelser av vurderingstersklene3 på strekningen 

Hønengata – Kongensgate – Osloveien.  

Det ble ikke nødvendig å gi spesiell lokaltilpasset informasjon til innbyggerne om måle-

resultater, mottiltak og helserisiko.  

 

Beskrivelse av oppdraget og utførelse 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen plikter å overvåke luftkvaliteten og 

gjennomføre tiltak når terskelverdier blir overskredet. Ringerike kommunestyret vedtok 

05.10.2017 i sak 107/17, å gjennomføre målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Kommunen 

tildelte Norsk institutt for luftforskning (NILU) oppdraget.  

 

Oppdragsbeskrivelse: 

Bestiller Ringerike kommune, Helse og omsorg  

Utfører Norsk institutt for luftforskning (NILU) 

Fagrapport NILU rapport 24/2019. Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss 

Måleperiode   1. juni 2018 – 30. mai 2019  

Formål Fremskaffe kunnskap om luftkvalitet til byplanarbeidet i Hønefoss  

Målemetoder  1 Målestasjon for kontinuerlige målinger  

12 x 12 Passive prøvetakere, ukentlige prøver hver måned i ett år 

Måleparametere Målestasjon: 

Nitrogendioksid, NO24 

Svevestøv PM2,55 og PM106 

Meteorologiske data (temperatur, trykk, relativ luftfuktighet, vind) 

Prøvetaking:  

Nitrogendioksid, NO2 

 

Måleparametere og hovedkilder til luftforurensning 

 Nitrogendioksid, NO2: Hovedkilder er eksos og røykgasser fra fossilt brensel. 

 Svevestøv, PM2,5: Hovedkilder er vedfyring, bileksos og langtransportert luftforurensning. 

 Svevestøv PM10: Hovedkilder er slitasje og oppvirvling av vegstøv. 

 Meteorologiske data: Målingene omfattet temperatur, trykk, relativ luftfuktighet og vind. 

 

Kommunen etablerte en tverretatlig arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å følge med på 

måleresultatene, utrede og iversette tiltak dersom det ble påvist overskridelser av 

grenseverdiene. Buskerud fylkeskommune og Statens vegvesen deltok i arbeidsgruppa. 

                                                 
1 Grenseverdi er et fastsatt konsentrasjonsnivå i utendørsluft som skal oppnås innen en gitt tidsfrist, jf. 

forurensningsforskriftens § 7-6. 
2 Alarmterskel er et konsentrasjonsnivå i utendørsluft som gir helseeffekter i befolkningen ved 

korttidseksponering, jf. forurensningsforskriftens § 7-10. 
3 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til målenettverk og 

tiltaksutredning. Det skal gjennomføres målinger og tiltaksutredning ved overskridelse av øvre vurderingsterskel. 

Mellom øvre og nedre vurderingsterskel reduseres kravet om målinger. Under nedre vurderingsterskel vil det 

ikke være behov for målinger. Nivåene for de ulike stoffene er spesifisert i forurensningsforskriften § 7-8. 
4 Nitrogendioksid, NO2. Hovedkilde: eksos og røykgasser fra fossilt brensel 
5 Svevestøv, PM2,5 (partikler 2,5 mikrometer). Hovedkilde: Vedfyring, bileksos og langtransportert, 

luftforurensning 
6 Svevestøv PM10 (partikler 10 mikrometer). Hovedkilde: Slitasje og oppvirvling av vegstøv. 
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Arbeidsgruppa publiserte en nettside om luftkvalitet i Hønefoss med lenker til 

onlineresultatene fra pågående målinger og informasjon om tilhørende helsefaglige råd.  

 

Lokalisering av målestasjon og prøvetakere. 

 

Prøvetakerne for NO2, ble 

plassert langs sterkt 

traffikerte hovedgater 

nært opp til barnehager og 

skoler og langs skoleveier. 

Prøvetakingen ble utført 

med 12 prøver av en ukes 

varighet hver måned i et 

år. 

Kart over målestasjoner 

og prøvetaking Rød 

stjerne = Målestasjon. 

Blå markering er 

stasjoner for prøvetaking

Hovedkonklusjoner fra kartleggingen  

NILU’s rapport 24/2019 er en detaljert fagrapport. Vi presenterer her en enklere oversikt som 

viser påvirkningen forurensning fra lokal vedfyring og veitrafikk har på lufta i Hønefoss.   

 

Hovedkonklusjon fra måleperioden:  

Konsentrasjoner for måleparametere Vurderingsterskler (forurensningsforskriften) 

Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Årsmiddelverdien for NO2 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Årsmiddelverdien for PM10 Lå under nedre vurderingsterskel* 

Døgnmiddelverdien for PM10 Lå over nedre vurderingsterskel** 

Timesmiddelkonsentrasjonen for NO2 Lå over nedre vurderingsterskel** 

 

Vurderingsterskler angir når forurensningsnivået skal overvåkes. I større byområder og soner 

hvor konsentrasjonene ligger: 

*** Over øvre vurderingsterskel, er det krav om målinger. 

** Mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres hvis det 

benyttes en kombinasjon av målinger og modellberegninger. 

* Under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å benytte modellberegninger eller 

teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten. 
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Presentasjon av måleresultater - utdrag fra NILU’s rapport 24/2019 

 

Svevestøv PM2,5 

Hovedkilde: Vedfyring 

 
Figur 1 Forekomst av timer med PM2,5 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM2,5  

460 timer «moderat»   

179 timer «høyt»   

 

Svevestøv PM10 

Hovedkilde: Veitrafikkstøv  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Forekomst av timer med PM10 over lavt forurensningsnivå 

Overskridelse av forurensningsnivåene for PM10  

    3 timer «svært høyt»   

111 timer «høyt»   

352 timer «moderat» 
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Nitrogendioksid NO2 

Hovedkilde: Eksos  

 

 
Figur 3 Forekomst av timer med NO2 over lavt forurensningsnivå 

 

Forurensningsnivå NO2  

461 timer med «moderat» (flest i januar) 

179 timer med «høyt» (alle i september) 

 

 

 
Figur 4  Årsmiddelverdien for NO2 for passive prøvetakere 

 

Hønengata - Kongensgate – Osloveien fremstår som de mest forurensede gatene. 
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NILU’s konklusjon fra luftmålinger (PM2,5, PM10 og NO2) 

1. Årsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og timemiddelkonsentrasjon for NO2 indikerer behov 

for fortsatt overvåkning av luftkvaliteten. 

2. Hovedårsaken til overskridelse av PM10 terskelverdien er vegslitasje og etterfølgende 

oppvirvling av vegstøv.  

3. Forurensning av svevestøv PM10 er i liten grad avhengig av kjøretøyteknologi og kan øke 

med økende trafikkmengde.   

4. Forventet reduksjon i utslipp av NO2 per kjøretøy er høyere enn prognosene for 

trafikkveksten. 

 

NILU’s konklusjon på passiv prøvetaking (NO2) 

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning 

kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at: 

 Forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av 

vegstrekningen Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. 

 

Kommunens ansvar for å overvåke luftkvaliteten 

Det fremgår av forurensningsforskriften at kommunen har ansvar for å overvåke lokal 

luftforurensing i byen. Miljødirektoratet anbefaler at kommuner som ikke har målestasjoner, å 

følge med på luftkvaliteten på nettsiden Luftkvalitet i Norge.   

 

«Luftkvalitet i Norge» er en offentlig informasjonsside utviklet at Miljødirektoratet, 

Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet, Statens vegvesen og Helsedirektoratet. Nettsiden 

varsler lokal luftkvalitet basert på meteorologiske beregninger. Nettsiden har aktuell 

informasjon om kommunens ansvar for lokal luftforurensing, helseråd, regelverk og tiltak.  

 

Nettsiden viser beregnet luftforurensning fra svevestøv, nitrogendioksid og ozon som er de 

vanligste former for lokal luftforurensning som påvirker folks helse. Utklipp fra nettsiden: 

https://luftkvalitet.miljostatus.no/varsling/Buskerud/Ringerike/Hønefoss
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Kommunens ansvar for å forebygge negative helseeffekter av lokal luftforurensning 

Kommunen har ansvar for å overvåke luftkvaliteten lokalt og iverksette tiltak når 

luftkvaliteten overskrider nedre vurderingsterskel i forurensningsforskriften. For å oppnå gode 

resultater er det viktig med en helhetlig bruk av tiltak og virkemidler, og et godt samarbeid 

både lokalt, regionalt og nasjonalt. Kommunens plikter omfatter å forebygge negative 

helseeffekter som følge av lokal luftforurensning gjennom å: 

 gjennomføre målinger  

 utrede og gjennomføre aktuelle tiltak 

 koordinere arbeidet med å utarbeide luftsonekart  

 innarbeide luftkvalitet som faglig grunnlag i all planlegging etter plan- og bygningsloven  

 informere om luftkvalitet, helseråd og mottiltak  

 ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 

faktorer som kan virke inn på helsen 

 

Eksempler på tiltak mot svevestøv (PM2,5 og PM10) er: 

 restriksjoner på bruk av piggdekk  

 hastighetsreduksjoner 

 vedlikehold av veier  

 utskiftning av gamle vedovner 

Eksempler på tiltak mot NO2 er: 

 lavutslippssoner 

 tids- og miljødifferensierte bompenger  

 trafikkreduserende tiltak for å redusere klimagassutslipp og støy  

 øke framkommeligheten for kollektivtrafikken. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 

Folkehelseoversiktene 

 

Juridiske forhold  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

 Forskrift om miljørettet helsevern 

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 

 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

 

Rådmannens vurdering og anbefalinger 

Rådmannen finner at resultatene fra ett års målinger av lokal luftkvalitet i Hønefoss 2018-

2019 i hovedsak viste akseptable verdier. Rådmannens oppfatning er at det er nødvendig å 

overvåke luftkvaliteten i Hønefoss gjennom å følge med på nasjonale luftkvalitetsvarsler og 

innarbeide tiltak i planleggingen etter plan- og bygningsloven, vedlikehold av hovedgatene og 

informasjonsformidling til innbyggerne.  



- 

 

Vedlegg 

NILU –rapport 24/2019, Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss, Målinger 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.01.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Kommunalsjef, Helse og omsorg: Christine Myhre Bråthen 

Leder (kommuneoverlege): Karin Møller 

saksbehandler: Unni Suther 
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Sammendrag

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
parametre som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av uke middelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

Å rsmiddelkonsentrasjonen av PM2,5 lå u nder øvre, men over nedre vurderingsterskel .
Å rsmiddelverdiene av N O2 og PM10 lå ikke over nedre vurderingsterske l. D øgnmiddelverdier
av PM10 og timemiddelkonsentrasjon av N O2 lå under øvre, men over nedre vurderingsterskel.

Estimat av utbredelse for timemiddelkonsentrasjoner av N O2 basert på de passive
prøvetakerene viser at målepunktene med noe avstand fra ho vedtrafikkåren gjennom
sentrum ikke har timemiddel konsentrasjoner over luftkvalitetskriteriet / nedre
vurderingsterskel (100 µg/m3).

Basert hovedsakelig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforu rensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser , ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på
andre deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv.
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Kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss

Målinger 2018 - 2019

1 Innledning

NI LU - Norsk institutt for luftforskning har på oppdrag fra Ringerike kommune gjennomført
kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss. Måleprogrammet startet juni 2018 og ble avsluttet
i mai 2019. Målingene ble gjennomført for å framskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i
Hønefoss.

2 Måleprogram

Måleprogrammet inneholdt måling av svevestøv og nitrogendioksid samt meteorologiske
paramet e re som temperatur, trykk, relativ fuktighet og vind . Målingene ble utført med
kontinuerlig registrerende instrumenter med tidsoppløsning en time. Svevestøv ble målt i to
størrelsesfraksjoner, partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 10 mikrometer (PM10)
og partikler med aerodynamisk diameter mindre enn 2,5 mikrometer(PM2,5). I tillegg til disse
målingene ble det utført målinger av ukemiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive
prøvetakere på 12 utvalgte steder i og nær Hønefoss sentrum.

2.1 Plassering av målestasjon og passive prøvetakere

Etter en gjennomfø rt befaring, og etterfølg e nde vurdering av antatte vindforhold,
trafikkmengde og representativitet , foreslo NI LU å etablere målestasjon for kontinuerlig
registre re nde instrumenter ved Hønefoss skole ( Figur 1 ). Etter forslag fra NI LU og
etterfølgende dialog med kommunen ble de passive prøvetaker e ne plassert som vist i Figur 1 .
Stasjons navn og koordinat (Lengde – Bredde) for målestasjonene er vist i Tabell 1 .
Plasseringen ved Hønefoss skole ble valgt fordi plasseringen ble antatt å representere høy
forurensingsbelastning i Hønefoss sentrum. Hønengata er den vegstrekningen i
sentrumsområdet som har størst trafikk, og det er boligområder langs vegen. De øvrige
m ålepunktene ble valgt ut for å gi tilleggsinformasjon om utbredelsen av forurensning i
sentrum.
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Tabell 1 : Stasjonsnavn og koordinat for stasjonene i målenettverket.

Nummer Navn / plassering Lengde Bredde
Luftkvalitetsstasjon

1 Hønefoss skole 10. 26130E 60. 1714 N
Stasjoner med passive prøvetakere

2 Parkgate 7, Sør 10.2607 E 60.1723 N
3 Parkgate 15F, Nord 10.2626 E 60.1739 N

4
Kryss Dronning Åstas gate/Osloveien
(Ved Würth)

10.2572 E 60. 1530 N

5 Kryss Gigstadsvei/Eikliveien 10.2526 E 60. 1557 N
6 Ringerike krematorium, Hofgaards gate 16 - 12 10.2623 E 60.1671 N
7 Kryss Kongens gate/Stangs gate 10. 2589 E 60.1643 N
8 Rundkjøringen Ø – Owrens Gate ved Schjongs gate 10.2581 E 60.1621 N

9
Ringerike Folkehøgskole
(Gangvei mellom Askveien og Hvelven nord for
fo t ballbane)

10. 2417 E 60. 1631 N

10
Kryss Soknedalsveien/Hofsfossveien (ved
busstopp/Bademiljø)

10. 2451 E 60.1704 N

11
Hønengata sør for kryss E16 (Ved VVS
Senteret/Kremmertorvet)

10.2715 E 60.1816 N

12 Kongens gate/Hønefoss bro 10. 2567 E 60. 1683 N
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Figur 1 : Målenettverk for måling av lokal luftkvalitet i Hønefoss . Luftkvalitetstasjonen er markert
med rød stjerne. De blå markerer plassering for de passive prøvetakerne.

3 Retningslinjer og grenseverdier

Forurensningsforskriften er hjemlet i forurensningsloven, og ble vedtatt i 2002 . Forskriften
ble endret i 2008 med bakgrunn i endringer i EUs direktiv om luftforuren sning1.
Grenseverdiene i forurensningsforskriften er juridisk bindende, og overskridelse av disse
minstekravene utløser krav om målinger og tiltak.

Luftkvalitetskriteriene er basert på eksisterende kunnskap om hvilke helseeffekter
eksponering for luftfor urensning kan medføre. Kriteriene er satt til et nivå som de aller fleste
kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål angir regjeringens ambis jonsnivå for luft kvaliteten i Norge , men er ikke juridisk
bindende . De nasjonal e målene er satt lik luftkvalitetskriteriene.

1 EU (2008) Directive 2008/50/EC of the European parliament and of the council of 21 May 2008 on ambient air quality and
cleaner air for Europe. Off. J. Eur. Union, L152, 1 - 44.
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PM10, PM2,5og N O2 er de viktigste stoffene som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer
og tettsteder. Oversikt over norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for
disse forurensningskomponentene er gitt i Tabell 2 .

Tabell 2 : Gjeldende norske grenseverdier, nasjonale mål og luftkvalitetskriterier for NO2 og svevestøv.

Komponent Midlingstid Grenseverdi(1) Nasjonale mål
fra 1.1.2017(2)

Luftkvalitets -
kriterier (3)

NO2 15 minutter - - 300 µ g/m3

Time 200 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 18 ganger pr.
kalenderår

100 µ g/m3

År 40 µ g/m3 40 µ g/m3 40 µ g/m3

PM10 Døgn 50 µ g/m3

M å ikke overskrides mer
enn 30 ganger pr.
kalenderår

- 30 µ g/m3

År 25 µ g/m3 20 µ g/m3 20 µ g/m3

PM2.5 Døgn - - 15 µ g/m3

År 15 µ g/m3 8 µ g/m3 8 µ g/m3

1: Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), Kapittel 7. Lokal luftkvalitet.
2: Det kongelige klima og miljødepartement, Prop. 1 S (2016 - 2017)
3: Folkehelseinstituttet (2013) Luftkvalitetskriterier - Virkninger av luftforurensning på helse. Oslo, Nasjonalt

folkehelseinstitutt (Rapport 2013:9)

Foruten å definere grenseverdiene angir forurensningsforskriften vurderingsterskler for
forurensningsnivå. Disse anvendes som regler fo r hvordan forurensingsnivået skal overvåkes.
Det angis øvre og nedre vurderingsterskler for flere forurensings komponenter, inkludert de
som er målt i Hønefoss. Vurderingstersklene for årsmiddelkonsentrasjoner av PM10, PM2,5 og
NO2 er vist i Tabell 3 . Vurderingstersklene for døgnmiddel og timemiddel er vist i Tabell 4 .
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Tabell 3 : Vurderingsterskler for årsmiddelverdier av PM10, PM2,5 og NO2.

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel
PM10 22µg/m3 20 µg/m3

PM2,5 12 µg/m3 10 µg/m3

NO2 32 µg/m3 26 µg/m3

Tabell 4 : Vurderingster s kler for døgnmiddel (PM10) og timemiddel (NO2)

Komponent Øvre vurderingsterskel Nedre vurderingsterskel Antall pr.år
PM10 35µg/m3 25 µg/m3 30
NO2 140 µg/m3 100 µg/m3 18

I større byområder og andre soner hvor nedre vurderingsterskel er overskredet, skal det
foretas målinger. I større byområder og soner hvor konsentrasjonene i et representativt
tidsrom ligger mellom øvre og nedre vurderingsterskel, kan antall målestasjoner reduseres
hvis det benyttes en kom binasjon av målinger og modellberegninger. I større byområder og
soner hvor konsentrasjonene ligger under nedre vurderingsterskel, er det tilstrekkelig å
benytte modellberegninger eller teknikker for objektive anslag for å vurdere luftkvaliteten.

Vurderin gstersklene og grenseverdiene i regelverket er gitt uten desimaler. Dette innebærer
at en middelverdiene også skal avrundes til hele tall når de sammenlignes med
vurderingsterskler og grenseverdier.

Forurensingsklasser
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, H elsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har
definert forurensningsklasser som gir en beskrivelse av hvor forurenset uteluften er og i hvilken grad
nivåene av forurensning utgjør en helserisiko. Det er enten lite, moderat, høy eller svæ rt høy luft -
forurensning. Det er knyttet helseråd til de ulike forurensningsklassene. Forurensingsklassene er vist i
Tabell 5 .

Tabell 5 : Forurensingsklasser for samtlige komponenter de er definert for.

Klasser Nivå Helserisiko PM10

Døgn
(µg/m3)

PM2.5

Døgn
(µg/ m3)

PM10

Time *
(µg/ m3)

PM2.5

Time *
(µg/ m3)

NO2

Time
(µg/ m3)

SO2

Time
(µg/ m3)

O3

Time
(µg/m3)

Lite Liten <30 <15 <60 <30 <100 <100 <100
Moderat Moderat 30 - 50 15 - 25 60 - 120 30 - 50 100 - 200 100 - 350 100 - 180
Høyt Betydelig 50 - 100 25 - 75 120 - 400 50 - 150 200 - 400 350 - 500 180 - 240
Svørt høyt Alvorlig >150 >75 >400 >150 >400 >500 >240
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4 Måler esultater

4.1 Måling av svevestøv – PM10og PM2,5.

Relevante midlingstider for sammenligning av svevstøvkonsentrasjoner med regelverket er
døgnmiddel og årsmiddel . For å knytte forekomst av konsentrasjon med spredningsforhold og
utslippsdannende aktiviteter som vedfyring og vegtrafikk , er det nødvendig å se på hvordan
konsentrasjonene varierer i løpet av døgnet. Forholdet mellom de to større ls esfraksjonene av
svev e støv inneholder også rele vant informasjon om hvilke utsl ippskilder som forårsaker
konsentrasjonene. Slitasje og oppvirvling av vegstøv danner p artikler som hovedsakelig er
PM10. Vedfyring, bileksos og lang transportert luftforure n sning består hovedsakelig av PM2,5.

4.1.1 Årsmiddelverdier (PM10 og PM2,5)

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt følgende
års middelverdier ved Hønefoss skole:

• 20,4 µg/m3 PM10( avrundet til 20 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)
• 11,4 µg/m3 PM2,5( avrundet til 11 µg/m3, under øvre, men over ne dre

vurderingsterskel)

4.1.2 Døgnmiddelverdier (PM10)

En oppsummering av fordeling av døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 ved Hønefoss skole er
vist i Figur 2 . Konsentrasjonsnivåene er relatert til gre n severdier og retningslinjer for
luftkvalitet der det er tillatt med 30 døgn i et kalenderår før overskridelse inntreffer
( g renseverdi og vurderingsterskler). Antall døgn over grenseverdien på 50 µ g/m3 er 20 som er
under tillatte døgn på 30. Antall døgn over øvre vurder ingsterskel på 35 µ g/m3 er 51 som er
over tillatte døgn på 30.
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Figur 2 : Antall døgn med døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 over hhv. grenseverdi, øvre
vurderingster sk el, luftkvalitetskriteriene og nedre vurderingsterskel .

De 100 døgnene med høyest konsentrasjon av PM10 i hele måleperioden er vist i Figur 3 , og
tidsserien for døgnmiddelverdier av PM10 er vist i Figur 4 . Bortsett fra ett døgn i januar (19/1),
er samtlige døgnmiddelv erdier over 60 µg/m3 målt i perioden 24/3 til 29/4. Dette mønsteret
i årsvariasjon av døgnmiddelkonsentrasjon er typis k for veg nære målestasjoner som inngår i
nettverket for målinger i byer og tettsteder og antas hovedsakelig å ha sammenheng med
frigjøring av oppmagasinert vegstøv i løpet av vinteren.

Figur 3 : 100 høyeste døgnmiddelverdier av PM10 vist fra høyest konsentrasjon til 100de høyeste.
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Figur 4 : Tidsserie for døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 i Hønefoss i måleperioden juni 2018 til og
med mai 2019 .

Tidsserier for timeverdier av PM10 og PM2,5 er gitt i Vedlegg A .

En sammenligning av time s vise måleresultater av PM2,5og PM10 med forurensn in gklasser viser
at til sammen 4 60 timer i måleperioden var på «moderat» forurensnings nivå, og 179 timer var
på «høyt» nivå for PM2,5. For PM10 var 3 timer på «svært hø y t» nivå, 111 timer var på «høyt»
nivå, og 352 timer var på «moderat» nivå. De resterende timene var på «lavt»
forurensi ngsnivå. Fordelingen av forekomst for timer med «moderat» og «høyt» nivå
månedsvis er vist i Figur 5 (PM2,5) og Figur 6 (PM10). For PM2,5 var det januar 2019 som hadde
flest timer med høyere nivå enn «lavt», og ne st flest timer forekom i desember 2018 . For PM10

var det april 2019 som hadde flest timer over «lavt» nivå og mars 2019 hadde nest flest.

Figur 5 : Månedsvis forekomst av timer med PM2,5 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.
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Figur 6 : Månedsvis forekomst av timer med PM10 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden.

4.1.3 Innbyrdes forhold mellom PM2,5 og PM10

De to viktigste kildene til forhøyde svevestøvkonsentrasjoner i norske byer og tettsteder er
utslipp fra vegtrafikk og utslipp fra vedfyring. Ett karakteristisk trekk for disse kildegruppene
er at massekonsentrasjonen for oppvirvlet vegstøv hovedsakelig be stemmes av partikler i
størrelsesfraksjonen mellom 2,5µm og 10 µm, mens massekonsentrasjonen for
vedfyringspartikler hovedsakelig bestemmes av partikler mindre enn 2,5 µm. Forholdet
mellom månedsmiddelverdier av PM2,5og PM10 er vist sammen med månedsmiddelverdier av
lufttemperaturen. Det høyeste forholdstallet finnes for månedene desember, januar og
februar, og det laveste i mars og april.

Forholdet mellom fine og grove partikler indikerer at utslipp av partikler fra oppvar ming med
ved (eller oljefyring) er den vesentligste kilden til partikkelforurensing i vintermånedene. I
vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Dette indikerer at oppvirvlet støv er
den viktigste kilden til høy konsentrasjon.
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Figu r 7 : Forhold mellom månedsmiddelverdier av PM2,5 og PM10 samt lufttemperatur i Hønefoss i
måleperioden.

4.2 Måling av nitrogendioksid – NO2

4.2.1 Årsmiddelverdier NO2

I måleperioden fra og med juni 2018 til og med mai 2019 ble det målt fø lgende årsmiddelverdi
for NO2 ved Hønefoss skole:

• 26,1 µg/m3 NO2 (avrundet til 26 µg/m3, ikke over nedre vurderingsterskel)

4.2.2 Timemiddelkonsentrasjoner av NO2

En oppsummering av antall timer med målt konsentrasjon over de respektive nivåene i
forskriftene og luftkvalitetskriteriet er vist i Figur 8 . Time m iddelkonsentrasjonen ved Hønefoss
skole ligger over nedre vurderingsterskel og under øvr e vurderingsterskel. I alt 52 timer (av 18
tillatte) i måleperioden var konsentrasjonen høyere enn det anbefalte nivået for risikofri
luftforurensning (luftkvalitetskriteriene) .
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Figur 8 : Antall time r med time middelkonsentrasjoner av NO2 i måleperioden over hhv nedre
vurderingsterskel, øvre vurderingsterskel, grenseverdi og luftkvalitetskriteriene .

De tre timene med høyest konsentrasjon (over 200 µg/m3) ble målt kl . 19, 20 og 21 onsdag 5.
september 2018. Det v ar fallende lufttemperatur og svært lav vindhastighet i disse timene.
Konsentrasjonene forekommer i et tid s rom der det vanligvis er avtagende trafikkmengde og
dermed avtagende konsentrasjon av NO2. Konsentrasjonsnivået økte markant fra kl . 15 fram
til kl . 20 - kl . 21, og falt deretter markant fram til midnatt. I alt 9 av 13 timer med konsentrasjon
over 140 µg/m3 ble målt denne ettermiddagen/ kvelden. Tidsforløpet er vist i Figur 9 .

Figur 9 : Forurensningsepiso de 5. september 2018. NO2 ved Hønefoss skole. Temperatur er blått
kurve ( verdi høyre y - akse ) og NO2- konsentrasjon i gul kurve (vens t r e y - akse ) .

Månedsvise tidsserier av timesmiddel for måleperioden er vist i figurform i vedlegg A.
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En sammenstilling av ti meverdier for NO2 med forurensingsklassene er vist i Figur 10 . Det
forekom 461 timer med «moderat» forurensingsnivå, og 179 timer med «høyt»
forurens nin g s nivå i måleperioden. Alle timer med «høyt» nivå forekom i september 2018, og
flest timer med «moderat» nivå forekom i januar.

Figur 10 : Månedsvis forekomst av timer med NO2 over «lavt» forurensnings nivå i måleperioden

4.3 NO2 målt m ed passive prøvetakere

Passive prøvetakere er benyttet for å belyse konsentrasjonsnivået i andre områder i Hønefoss
enn rundt den faste målestasjonen. De er best egnet til å belyse utbredelsen av
konsentrasjoner av NO2, særlig for konsentrasjoner med lang midlingstid (som
årsmiddelverdi). Verdien av dem som indikator for de andre komponentene (PM10 og PM2,5)
er størst der utslippskilder som bidrar til høy konsentrasjonene er de samme som for NO2. I
Figur 11 vises korrelasjonen mellom middelverdiene fra monitorene ved målestasjonen
sammenlignet med resultatene fra de passive prøvetakerene ved målestasjonen.
Middelverdiene fra NO2- monitoren på målestasjonen er beregnet for de periodene de passive
prøvetakeren e var eksponert. Samvariasjonen mellom NO2- monitoren og de passive
prøv etakerene er god og systematisk med en tendens til at de passive prøvetakerene
overestimerer noe ved lav e konsentrasjon er og undere s timerer noe ved høy e
konsentrasjon er .

Det er generel t lav korrelasjon mellom de passive prøvetakerene for NO2 og konsentrasjon av
svevestøv . Årsaken til dette er både at utslippskildene til dels er forskjellige, og at for
utslippskilden vegtrafikk vil vegstøvutslipp variere med tiden på en annen måte enn
tr afikkutslipp av NO2.
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Figur 11 : Korrelasjon mellom måleresultatene for NO2, PM10 og PM2,5 fra monitor og de passive
prøvetakerne for NO2 ved målestasjonen Hønefoss skole.
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Seks av prøvetakerene som var hengt ut i desember 2018 hadde dessverre feil
filterimpregnering. Denne måneden er derfor ikke tatt med i oversikten av årsmiddelv erdi for
prøvetakingspunktene. Årsmiddelverdi i alle punktene for hele måleperioden (bortsett fr a
desember 2018) er vist i Figur 12 .

Figur 12 : Årsm iddelverdier NO2 for hele måleperioden beregnet fra de passive prøvetakere for NO2.

Av Figur 12 framgår det at middelverdien av NO2 må lt med passive prøvetakere var høyest
ved målestasjonen ved Hønefoss skole. Prøvepunktet i krysset mellom Kongens gate og Stangs
gate var på nesten samme nivå. De tre øvrige prøvetakingspunktene langs hoved trafikkåren
gjennom Hønefoss (punkt 4, 11 og 12) hadde også en middelverdi over 15 µg/m3. Dette viser
at målestasjonen ved Hønefoss skole er representativ for områdene med de høyeste
konsentrasjonene av NO2 i Hønefoss.

Ukesmiddelverdiene av NO2- konsentrasjone for hv ert punkt og hver måned bortsett fra
desember er vist i Figur 13 . Det er liten variasjon i innbyrdes forskjell mellom prøvepunktene,
og alle følger den samme årlige tidsvariasjonen. Det er usikkert i hvor stor grad middelnivået
på prø vepunktene kan si oss noe om forekomst av de aller høye ste
timemiddelkonsentrasjoner siden perioden med desidert høyest timemiddelkonsentrasjon
skjedde i et tidsrom da passive prøvetakere ikke var satt ut. En beregning av forekomst av
timer med konsentrasj on over 100 µg/m3 basert på de passive prøvetakerene vil ha lavere
usikkerhet siden dette nivået forekommer mye hyppigere på målestasjonen for
timemiddelkonsentrasjon , og dette konsentrasjon s nivået forekommer i mange timer da det
samtidig ble målt med pass ive prøvetakere. Resultatene fra de passive prøvetakerene er
derfor benyttet til å estimere forekomst av antall timer med NO2- konsentrasjone r over 100
µg/m3 ved prøvepu n ktene. Verdien 100 µg/m3 er nedre vurderingsterskel og representerer
grensen mellom «li te» og «moderat» luftforurensing for forurensingsklasser.
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Figur 13 : U kes middel verdier for passive prøvetakere av NO2.

5 Resultatvurdering

5.1 Belastning som funksjon av vindretning

For å kunne forklare sannsynlige årsaker til de målte konsentrasjonene , ble det målt
vindretning og vindstyrke på målestasjonen ved Hønefoss skole. På bakgrunn av samtidige
målinger av timemiddelkonsentrasjon og middelvindretning for timen er det utarbeidet
oversikter over konsentrasjonsbelastning som funksjon av vindretning , såkalte
konsentrasjonsroser . Disse vil vise hvilken vindretning som gjennomsnittlig medførte at det
ble målt høy eller lav konsentrasjon ved målepunktet. K vartalsvise konsentrasjons b elastning
av P M10, PM2,5 og N O2 fordel t på vindretning i sektorer som funksjon av vindretning finnes i
Vedlegg B.
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Konsentrasjonen av N O2 er stort sett høyest ved vind fra sørvest uansett årstid. Dette skyldes
trolig utslipp fra trafikk langs Hønengata, Torvgata, Strandgata og Hønefoss bru, samt
trafikken i sentrumsområdet. Vind fra nordøst, samt svak vind fra nordøst medfører også
forhøyde konsentrasjonsnivåer, trolig forårsaket av utslipp i Hønengata nær målestasjonen. I
tillegg viser målingene i vintermånedene høy konsentrasjon ved vind fra sør. Det dreier seg
i midlertid om ganske få timer med relativt sterk vind, 4 til 6 m/s. Siden skolebygningen ligger
på sø rsiden av målestasjonen må det ha vært spesielle vindforhold i disse timene med en lokal
dreining av vinden veldig nær målestasjonen. Årsaken er trolig de samme utslippene som
forårsaker forhøyet konsentrasjon ved vind fra sørvest.

Belastning av sveve s tøv er høyest i vinter - og vårmånedene. For sommer og høst er det
forhøyet konsentrasjonsnivå ved vind fra sørvest, vest og nordøst. Målingene i vinterperioden
har svært høy andel PM2,5 i svev e støvet, og en klart høyere middelverdi enn de øvrige
årstidene ved vind fra nordøst til nordvest. Både forholdet mellom fine og grove partikler, og
variasjonen av konsentrasjon med vindretningen indikerer at utslipp av partikler fra
oppvarming med ved (eller oljefyring) er den vesentligs t e kilden til partikkelforurensing i
vintermånedene. I vårperioden er andelen av fine partikler i svevestøvet lav. Høyest
belastning forekommer ved sørlig vind med høy vindstyrke. Igjen dreier dette seg om få
målinger, og årsaken er trolig oppvirvlet støv fra vegnære områder sørvest for må lestasjonen.

5.2 Estimat for forekomst av NO2 timekonsentrasjon ved passive prøvepunkter

På bakgrunn av antallet timemiddelkonsentrasjoner over 100 µg/m3 N O2 målt ved Hønefoss
skole er det g jor t et estimat av antall timer over 100 µg/m3 ved målepunktene for passive
prøvetakere. Anslaget bygger på følgende måleverdier:

• Antall timer over 100 µg/m3 på målestasjonen (52).
• Maksimal månedsmiddelkonse ntrasjon målt med passiv pr øvetaker på alle

målepunkter.
• F orholdet mellom maksimal ukes middelverdi fra passiv prøve taker og 100 µg/m3

(2,37) på målestasjonen.
• Hvordan antall avtar med økende verdi i en statistisk normalfordeling

Beregningen er utført v ed å skalere opp maksimal ukes middelverdi på prøvepunktene for
passive prøvetakere med 2,37. Dette gir et anslag for den 52. høyeste
timemiddel konsentrasjonen på målepunktet. De 51 resterende timene er deretter antatt å
avta i antall med økende verdi etter en normalfordeling. Antallet timer over 100 µg/m3 er
beregnet for en no rmalfordeling. Når dette antallet blir l avere enn 0,01 % av timene i ett år
indikerer det at det ikke forekommer timer over 100 µg/m3 ved målepunktet. Resultatene av
estimatet er vist i Tabell 6 . Målepunktene som ligger utenfor hovedtrafikkåren er alle anslått
å ha under en time i året med konsentrasjon over 100 µg/m3.
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Tabell 6 : Estimat av årlig forekomst av timer med NO2- konsentrasjon over 100 µg/m3 ved
prøvepunktene med passiv prøvetaker.

Prøvested Høyeste
månedsmiddel

Beregnet konsentrasjon
for 52. høyeste time

Estimat av timer
>100 µg/m3

Parkgate S 21,8 51,7 < 1
Parkgate N 24,3 57,7 < 1
Dronning Åstasvei/Oslov. 35,9 85,1 14
Gigstadveien/Eikeliveien 23,4 55,5 < 1
Ringerike krematorium 20,6 48,8 < 1
Kongens gt./Stangs gt. 41,7 98,8 48
Rundkjøringen 36,7 87,0 18
Ringerike folkehøyskole 23,2 55,0 < 1
Soknedalsv./Hafsfossveien 29,3 69,4 < 1
Hønengt. S kryss E6 40,1 95,0 36
Kongensgt. / Hønefoss bru 36,4 86,3 16

6 Generell tiltaksvurdering

I forhold til målte konsentrasjonsnivåer og regelverkets vurderingsterskler er det høye
døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 som er det største luftkvalitetsproblemet i Hønefoss.
B idraget fra boligoppvarming bidrar mest i vinterperioden, men gir få døgn med verdier over
50 µg/m3 som døgnmiddelverdi. Det største bidraget til forhøyde døgnmiddelkonsentrasjoner
ser ut til å komme fra vegstøv i vårmånedene.

Selv om det er vanskelig å benytte målingene av NO2 med passive prøvetakere som indikator
for støvnivået, vil svevstøvkonsentr asjoner i områder der utslipp er relatert til vegtrafikk ofte
ha fellestrekk med utbredelsen av NO2- konsentrasjoner. Dette gir en indikasjon på at
forekomsten av høye døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 er størst i de samme områdene
som har høy middelkonsent rasjon av NO2. Imidlertid kan det være områder nær veier med
høy skiltet hastighet og vesentlig trafikkmengde som har et svevestøvproblem uten at det
nødvendigvis har et problem med høy NO2- forurensing.

Anerkjente tilta k mot vegstøv som forurensningskil de er intensivert veg - renhold, redusert
bruk av piggdekk i vintersesongen og nedsatt fartsgrense i piggdekksesongen.

7 Konklusjon

Målingene i Hønefoss er utført i ett år, fra juni 2018 til mai 2019. De formelle kriteriene i
forurensningsforskriften er knyt tet til kalenderår. Måleperioden gir derfor bare indikasjon på
hvordan luftkvaliteten i Hønefoss er sammenlignet med kriteriene i forurensningsforskriften.
Basert hovedsak e lig på passive prøvetakere, og med forbehold om at svevestøvforurensning
kan avvike en god del fra forurensning av nitrøse gasser ser det ut til at
forurensingsbelastningen i Hønefoss sentrum er størst i umiddelbar nærhet av vegstrekningen
Hønengata – Kongensgate – Oslovegen. I måleperioden ble nedre vurderingsterskel for
døgnmiddelkonsen trasjoner av PM10 overskredet ved målestasjonen og sannsynligvis på



N ILU rapport 24/2019

22

and re deler av den nevnte vegstrekningen. Hovedårsaken til overskridelse av terskelverdien
er vegslitasje og etterfølgende oppvirvling av vegstøv. Å rsmiddelkonsentrasjon for PM2,5 og
timem iddelkonsentrasjon for N O2 lå også over sine respektive nedre vurderingsterskler . Dette
indikerer at det er behov for fortsatt overvåkning av luftkvalitet i Hønefoss gjennom måling av
luftkvalitet. Utslipp av N O2 fra vegtrafikk er i ferd med å reduseres, og forventet reduksjon i
midlere utslipp pr. kjøretøy er høyere enn prognosene for vekst av trafikkmengde.
Forurensning av svevestøv i form av PM10 er imidlertid i liten gra d avhengig av
kjøretøyteknologi og kan forventes å øke med økende trafikkmengde. Vurdering av ulike tiltak
for å begrense luftforurensing bør ta hensyn til dette.
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Vedlegg A

F igurer av time s verdier NO2, PM10 og PM2,5 vist månedsvis
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Vedlegg B

Kvartalsvise f igurer av belastning av PM10, PM2,5 og NO2

fordel t på vindretning i sektorer
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for juni - juli - august 2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for september - oktober - november
2018.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for desember 2018 - januar - februar
2019.
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B elastning av PM10, PM2,5 og NO2fordel t på vindretning i sektorer for mars - april - mai 2019.
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