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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  13.05.2020  

Tid:   14:00  

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

Kl.14:00                Oppmøte (i egne biler) i Smedgårdsveien. Sokna. 

14:30 – 15:00        Retur til Rådhuset 

15:00 – 16:00        Pause 

16:00                     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. 
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Saksnr.: Utvalg Møtedato 

5/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
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Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

32/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre 

avløpsanlegg (FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

2. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 

 

  

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i den lokale tømmeforskriften. De viktigste 

endringene er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp)  

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere 

 

Dagens tømmeforskrift krever at tette tanker tømmes minst én gang i året, men de er ikke en 

del av den kommunale tømmeordningen. Ved å inkludere dem der, vil kommunen få mer 

kontroll på at tankene blir tømt når de skal og på riktig måte. I tillegg vil tilstanden på tankene 

bli kontrollert av slamtømmer i forbindelse med rutinetømming på lik linje med øvrige 

anleggstyper. 

 

Å endre forskriften slik at kommunen kan fakturere gebyr for oppmøte til anleggseiere som 

ikke har gjort tanken tilgjengelig for tømming, gjør at kommunen slipper å måtte dekke dette 

tapet. Selv om det årlige totalbeløpet for dette ikke er stort, så er det et viktig prinsipp at 

anleggseier må betale dersom han/hun ikke sørger for at tanken er tilgjengelig.   

 

Rådmannen foreslår å ta ut dagens krav til tømming av olje- og fettutskillere og 

årsrapportering av oljeutskillere fordi det ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kreve 

dette gjennom slamtømmeforskriften. Å ta ut kravene vil ha liten praktisk betydning siden 

kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen etter at de ble satt inn i 2017. For eksempel er 

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 
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kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). 



  Sak 32/20 

 

 Side 7 av 69   

 

 Denne utfordringen må imidlertid kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal 

tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. 

forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

I tillegg foreslår rådmannen noen mindre justeringer i forskriften, hovedsakelig av språklig 

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 06.09.2019 oppstart av endring av disse to lokale forskriftene for 

mindre avløpsanlegg: 

- Lokal forskrift for om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 2009-06-

25-1048) 

- Lokal forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- og 

oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

Rådmannen har i vinter jobbet med forslag til endringer i begge forskriftene for å få et mer 

oppdatert, ryddigere og klarere regelverk og å påse at kommunen ikke krever mer gjennom de 

lokale forskriftene enn det forurensningsloven gir anledning til. I februar i år informerte Norsk 

Vann at de i løpet av 2020 skal sette i gang et prosjekt om de lokale forskriftene på 

forurensningsområdet, inkludert begge disse forskriftene. Målet med prosjektet er å veilede 

kommunene i hvordan man utformer gode og hensiktsmessige lokale forskrifter. Rådmannen 

vurderer at det er verdt å vente på dette prosjektet før det foreslås endringer i lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (som erstatter forurensningsforskriften § 12-

7 – 12-13). Når det gjelder tømmeforskriften, er endringene som rådmannen foreslår mer 

kurante, slik at det ikke er nødvendig å vente på prosjektet fra Norsk Vann for å kunne sende 

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

Endringene som Rådmannen foreslår i tømmeforskriften kan deles inn i tre deler, i tillegg til en 

rekke språklige endringer for å gjøre teksten tydeligere. Vedlegget «Skjematisk oversikt over 

forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften» gir en detaljert oversikt over 

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

Dagens lokale tømmeforskrift krever at tette tanker for oppsamling av toalettavløp skal 

tømmes etter behov, men minst én gang i året. De er i dag ikke inkludert i den kommunale 

slamtømmeordningen. Mye av forklaringen på dette er at behovet for tømming av tette tanker 

er avhengig av bruken i større grad enn andre tanksystemer (hvor avløpsvannet ledes videre til 

grøfter eller rør). Anleggseier derfor har dermed fått lov til å bestille tømming selv fra hvilket 

firma han/hun ønsker, slik som ved ekstratømming for alle anleggstyper. 

 

Det har vist seg å være en rekke ulemper med dagens ordning. For det første har ikke 

kommunen kontroll på at tankene blir tømt når det er behov og/eller at den blir tømt på lovlig 

vis. En del tette tanker mangler alarm som varsler eier om at tanken begynner å bli full, og da 

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. 
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 Et annet problem er at tankene ikke blir kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et 

annet firma enn det som kommunen har kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 

26 at kommunen skal sørge for tømming av tette tanker, i likhet med andre «mindre 

renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

Dagens lokale forskrift gir ikke kommunen anledning til å fakturere anleggseier gebyr når 

tanken ligger utilgjengelig for tømming, for eksempel at den ligger under vegetasjon eller 

materialer e.l. Siden slamtømmeselskapet fakturerer kommunen for oppmøte i slike tilfeller, 

innebærer dette et mindre tap for kommunen som må dekkes opp av inntekter på VA-området. 

 

3) Ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og krav til årsrapporting av 

oljeutskillere 

Kommunen har ansvar for oppfølging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Kommunens 

avløpsledningsnett og renseanlegg skal håndtere utslipp av avløpsvann, men er ikke bygd for å 

ta imot store mengder olje, fett og andre uønskede forbindelser i avløpsvann. Disse stoffene 

kan virke forstyrrende for driften av avløpsnett/renseprosess eller til ulempe for kommunens 

ansatte eller forurense naturen. Dette vil kunne føre til at kommunen ikke klarer å overholde 

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann, og påslippsmyndighet for olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter og 

industri til kommunalt nett. Utover saksbehandling med tillatelser (enkeltvedtak og pålegg med 

tilhørende vilkår), plikter kommunen å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak truffet i 

medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A overholdes. Påslipp/utslipp er også 

forhold som kommunen må ta hensyn til gjennom planprosesser og bestemmelser.   

 

Krav til tømmehyppighet for olje- og fettutskillere og årsrapportering av oljeutskillere ble tatt 

inn i den lokale tømmeforskriften i 2017, fordi man ønsket å legge til rette for fremtidig 

oppfølging av olje- og fettutskillere, og man så at en rekke andre kommuner hadde lignende 

bestemmelser for dette. Rådmannen har i denne runden fått juridisk avklaring på at det ikke er 

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

årsrapportering av oljeutskillere i lokal tømmeforskrift, og at vilkår om dette må fastsettes i 

tillatelse (enkeltvedtak) eller pålegg. Teoretisk sett er det hjemmel for å kreve tømming av 

fettutskillere, men rådmannen mener det er kan være mer hensiktsmessig å vedta det i egen 

lokal forskrift som erstatter § 15A-4 for å tydeliggjøre dette. Dagens krav til olje- og 

fettutskillere har dessuten ikke blitt fulgt opp av kommunen, og den kommunale 

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

Det er en utfordring at kommunen som anleggseier (Teknisk VAR) ikke har innarbeidede 

rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere, men dette er altså en utfordring som må løses 

utenfor den lokale tømmeforskriften. Anleggseier skaffet i 2019 et fagsystem, Industripåslipp 

(Powel AS) til kartlegging og saksbehandling på dette saksområdet. Dagens fagsystem kan 

også brukes til å kartlegge risikoabonnenter, som kan forurense kommunens ledningsanlegg så 

vel som direkte til resipienter. Denne karleggingsjobben er allerede godt i gang.  
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Forholdet til overordnede planer 

Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av lokal tømmeforskrift vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategien for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, 

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen har laget forslag til endringsforskrift til tømmeforskriften (vedlegg) som skal 

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Både den lokale tømmeforskriften og lokal forskrift til forurensningsforskriften kap 12 (FOR 

2009-06-25-1048) ble vedtatt av kommunen i 2009 og endret i 2017 (KS sak 24/17).  

Endringene som ble gjort da var innføring av årlige, men ikke kommunale, tømminger av tette 

tanker og årlige tømminger av minirenseanlegg. Før dette var kravet annethvert år, både for 

tette tanker og minirenseanlegg. Videre ble det tatt inn krav til tømming av olje- og 

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å legge til rette for at kommunen kan fakturere eier for oppmøte dersom tanken 

ikke er tilgjengelig vil redusere kostnadene til kommunen i noen grad. Slamtømmefirmaet som 

kommunen har kontrakt med, Norva24, fakturerer kommunen kr 1 250,- (inkl. mva) for hvert 

slikt tilfelle. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 12 og 27 slike tilfeller. Per 14.04.2020 er tallet 

29 for 2020. Dersom det årlige antallet for eksempel er 50, så vil kommunen måtte dekke et 

tap på kr 62 500,- fra resten av selvkost på vann- og avløp.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringerikes blad, på kommunens hjemmeside på internett og på 

kommunens facebookside. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til seks 

uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget om årlige kommunale tømminger av tette tanker vil sikre regelmessig tømming og 

kontroll av disse på linje med andre typer avløpsanlegg. Dette vil føre til mindre risiko for 

forurensning ved at sjansen blir større for at tanken blir tømt ved behov. Det vil også bli 

vanskeligere å tømme tanken på andre mindre kontrollerte former, for eksempel gjennom andre 

slamtømmefirmaer hvor det ikke utføres kontroll av tanken og/eller at firmaet ikke har 

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

Forslaget om at anleggseier blir fakturert for «oppmøte uten tømming» gjør at det blir en mer 

rettferdig og riktig kostnadsdekning. Forslaget vil til en viss grad også kunne ha en positiv 

preventiv effekt, ved at det gir anleggseier insentiv til å gjøre tanken tilgjengelig i større grad, 

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 



  Sak 32/20 

 

 Side 10 av 69   

 

Å ta ut krav til tømming og årsrapportering fra oljeutskillere og tømming av fettutskillere vil 

ikke få konsekvenser av betydning, siden kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen. Siden 

kommunen heller ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å inkludere dette i forskriften, vil det å 

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging av 

olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

En lokal forskrift etter § 15A-4 (påslipp) vil blant annet kunne styre/angi hvilke virksomheter 

som skal ha fettutskiller eller tillatt mengde overvann/takvann/drensvann etter fordrøyning, og 

ta gebyr for overskridelser av volum og stoffer. Dette er utfordrende i dag, fordi man ikke har 

tydelig hjemmel. Kommunen har heller ikke hatt praksis for å gi tillatelser til påslipp, men 

istedenfor inngått privatrettslige avtaler. Det er da ikke mulig å benytte hjemlene i 

forurensningsloven for å følge opp avvik hos disse. Dersom kommunen for eksempel får 

innarbeidede rutiner på å behandle søknader om tillatelse til påslipp til kommunal ledning, kan 

kommunen kunne sette vilkår om f.eks. utslippsgrense for oljeinnhold i påslippet. 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn, Ringerike kommune, Buskerud ble vedtatt 14.09.2009, og gir kommunen hjemmel til å 

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. For kap 15 (oljeutskillere) mangler det kun å få formalisert gebyret i 

betalingsreglementet. For kap 15A (påslipp) må man starte en prosess for å finne ut om 

kommunen skal vedta en lokal forskrift til § 15A-4. I begge tilfeller kan kommunen ta gebyr 

gjennom selvkost for å dekke saksbehandling, tilsyn og overskridelser (kun § 15A-4).  

 

Oppsummert, så er rutiner for oljeutskilllere og lokalt regelverk for påslipp (fettutskillere 

m.m.) noe kommunen bør jobbe videre med, men dette må altså løses utenom lokal 

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

Konsekvensene av de foreslåtte endringene i den lokale tømmeforskriften er av mindre 

betydning. Det er likevel viktig å få gjort disse endringene for at kommunens skal kunne følge 

opp tømming av mindre avløpsanlegg på en mer hensiktsmessig måte, og for å få en mer ryddig 

forskrift. 
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Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 135/19 – Kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet 

2. Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 

3. Forslag til endringsforskrift 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/1429-2   Arkiv: V18  

 

Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

33/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Strategiplan for SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2020-2023 

for Ringerike og Hole vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er utarbeidet forslag til ny fireårig strategiplan som sier noe om bruk og prioritering av 

lokale miljøvirkemidler (Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket- NMSK og tiltak i beiteområder). 

Rådmannen anbefaler at det fremlagte forslaget til strategiplan vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 2004 har miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket blitt disponert av 

kommunene. Formålet med delegering av disse midlene er bl.a. for å styrke det lokale 

selvstyret, vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene anledning til å se landbrukspolitikken 

i sammenheng med andre samfunnsoppgaver, og samtidig å bidra til bedre målretting og 

effektivisering av statlig virkemiddelbruk. 

 

Det er Fylkesmannen som fordeler midlene i en samlet ramme til kommunene, og hvor 

kommunen står for prioritering og fordeling av midlene. Midlene er øremerket og kan ikke 

brukes til annen kommunal virksomhet. Rammen fastsettes med grunnlag i en flerårig strategi 

som kommunene utarbeider. Planen er utarbeidet i samarbeid med landbrukets 

næringsorganisasjoner, og deretter sendt på høring til de samme organisasjonene samt 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Strategiplanen følger samme periode som valgperiode for 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Strategiplanen for 2020-2023 bygger videre på forrige strategiplan, men det er i år tatt med 

ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder. Forvaltningen av denne ordningen ble overført til 

kommunene fra 01.01.2020, og det var hensiktsmessig å innlemme denne i strategiplanen for 

SMIL og NMSK. I tillegg er det foretatt justeringer/presiseringer i forhold til prioritering og 

fordeling av SMIL-midlene. 
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 Særlig er det gjort endringer i forhold til forurensningstiltak, da det er ønskelig å stimulere til 

flere tiltak som hindrer avrenning til vassdrag, og da spesielt de vannforekomstene med dårligst 

tilstand, slik som Steinsfjorden og Sogna. 

 

Strategiplanen er også til politisk behandling i Hole kommune. 

 

På grunn av koronasituasjonen har søknadsfristene på SMIL og tiltak i beiteområder blitt utsatt 

til 01.06.2020. Fra 2021 vil søknadsfristen følge det som står i strategiplanen. 

 

Juridiske forhold  

Miljøvirkemidlene er styrt gjennom egne forskrifter (hjemlet i Skogbruksloven og Jordloven): 

- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – omfatter 

skogkulturtiltak, tynningstilskudd, særlige miljøhensyn og andre nærings- og miljøtiltak. 

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – omfatter 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak. 

- Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – omfatter planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter, faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i 

utmark. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forrige strategiplan (2016-2019) ble behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning i møte 15.02.2016, sak 18/16 (arkivsak 15/10308). 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslag til strategiplan ble sendt på høring til landbrukets næringsorganisasjoner i brev av 

23.03.2020 med høringsfrist 15.04.2020. Det har ikke innkommet innspill til strategiplanen. 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener strategiplanen ikke kan godkjennes slik den er foreslått, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar ikke det fremlagte forslaget til 

Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2016-2019 for Ringerike og Hole. HMA ber 

rådmannen se nærmere på disse punktene: 

1. …. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Strategiplanen bygger opp om mål 15 – liv på land. Forvaltning av landbrukets 

miljøvirkemidler har betydning for verdier som biologisk mangfold, kulturlandskap og 

vannkvalitet i vassdragene våre. Strategiplanen gir mulighet for å stimulere til tiltak som har 

størst miljømessig effekt, eksempelvis forurensningstiltak som minsker avrenning til de 

vannforekomstene med dårligst tilstand. 
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Rådmannens vurdering 

Strategiplanen sier noe om hvordan tildelt pott skal nyttes på nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jodbruket (SMIL) og tilskudd til tiltak i 

beiteområder. På skogsiden har det stort sett ikke vært utfordringer knyttet til fordeling av 

potten, mens dette tidvis kan være en utfordring for tiltak i jordbruket. Ordningene vurderes å 

være godt kjent blant næringsaktørene i landbruket. Årlig informeres det gjennom egne skriv/e-

poster fra landbrukskontoret, på nettsider og i Ringerikes Blad. 

 

Strategiplanen er i hovedtrekk en videreføring av dagens praksis. Fra år til år vil det kunne 

forekomme mindre justeringer i forhold til strategiplanen bl.a. etter søknadsmengde og 

aktivitet. Rådmannen anbefaler at det fremlagte forslaget til strategiplan vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev datert 23.03.2020 

2. Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2020-2023 for Ringerike og Hole 

3. Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2016-2019 for Ringerike og Hole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/1390-2   Arkiv: K11 &58  

 

Strategi for tilsyn i strandsonen  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Formannskapet 14.04.2020 

34/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

Sammendrag 

HMA vedtok 03.06.2019, i forbindelse med oppstart av tilsyn i strandsonen ved Haga Bru, at 

det skulle utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

Administrasjonen hadde en workshop med HMA 09.03.2020, hvor HMA jobbet i to grupper 

med prioritering av tilsyn for ulike områder i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. 

Prioriteringen i rådmannens forslag til vedtak baserer seg på en sammenstilling av forslagene 

fra de to gruppene. Områdene er beskrevet nærmere i vedlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med strategien er å sikre en langvarig plan for videre oppfølging i strandsonen. Etter 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-4 skal kommunen påse at plan- og bygningslovgivningen 

overholdes i kommunen. Byggeforbudet i strandsonen er viktig for å sikre allmennhetens 

tilgang til vann og vassdrag, og for å ivareta det unike naturmiljøet som finnes i strandsonen. 
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 I tillegg gjør pressens omtale av liberale regler for tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

kombinert med det strenge byggeforbudet i strandsonen at det er en del misforståelser rundt 

regelverket, noe som fører til at enkelte utfører ulovlige byggetiltak. Disse forholdene gjør at 

strandsonen er et godt egnet sted for områdetilsyn.  

 

Byggesaksavdelingen har tidligere gjennomført områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru. 

En strategi for områdetilsyn i strandsonen vil sikre administrasjonen et godt verktøy for å 

planlegge og gjennomføre fremtidige områdetilsyn, samtidig som HMA har kontroll på 

strategien og prioriteringene som ligger til grunn for områdetilsynet. 

 

Gjennomføring av områdetilsyn: 

I forkant av tilsynet vil aktuelle hjemmelshavere få et brev med varsel om at 

byggesaksavdelingen vil komme på befaring, og informasjon om muligheten til å være til stede. 

På selve befaringen vil det bli tatt bilde av og registrert bygninger og andre tiltak på 

eiendommen. Byggesaksavdelingen går ikke inn i bygninger.  

 

Etter at befaringen ute på eiendommene er gjennomført, vil observasjonene fra befaringen bli 

sammenlignet med dokumentasjonen i byggesaksarkivene, og hva som vises på historiske 

flyfoto. Hver enkelt hjemmelshaver vil få et brev med oppsummering av status for tiltakene på 

sin eiendom. Eventuelle ulovlige tiltak må enten fjernes eller søkes om. Kommunen har 

mulighet til å bruke sanksjonene i plan- og bygningsloven for å få fjernet eventuelle ulovlige 

tiltak som hjemmelshaver ikke fjerner frivillig. 

 

Hvor mange eiendommer det blir ført tilsyn med hvert år vil avhenge av den totale kapasiteten 

på byggesaksavdelingen. Strategien vil gi administrasjonen et godt styringsverktøy for å 

planlegge fremtidige områdetilsyn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru ble behandlet i HMA 03.06.2019. HMA vedtok 

her: «Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn.» 

 

Økonomiske forhold 

Tilsynet finansieres over selvkost gjennom de ordinære byggesaksgebyrene. Det blir ikke tatt 

egne gebyrer for gjennomføring av tilsynet. Det tas gebyr for behandling av etterfølgende 

søknader etter gebyrreglementet som gjelder på søknadstidspunktet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas. 

 



  Sak 34/20 

 

 Side 17 av 69   

 

Vedlegg 

Beskrivelse av områdene 

 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 14/957-81   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Pålegg om riving Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

35/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA pålegger riving av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020, jf. pbl. § 31-5. 

2. For hver påbegynte måned uten at fristen i punkt 1 i dette vedtaket overholdes, ilegges 

det tvangsmulkt på kr 30 000,-. Tvangsmulkten løper fra 01.03.2021. 

3. Pålegget anses oppfylt når 

a. Gjenoppbygging/nybygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang, eller 

b. Byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet og det er søkt om 

ferdigattest på rivingen. 

 

  

Sammendrag 

I hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 09.12.2019 la rådmannen fram 

en sak om videre oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. (Bergland 

hotell). HMA var på befaring på eiendommen samme dag. HMA vedtok i møtet 09.12.2019 at 

rådmannen skulle forhåndsvarsle pålegg om riving av bebyggelsen på eiendommen. I dette 

saksframlegget skal HMA ta stilling til om eier skal pålegges å rive bebyggelsen på 

eiendommen. 

 

En gjenoppbygging vil kreve dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder etter 

kommuneplanen. I tillegg vil gjenoppbyggingen kreve dispensasjon fra byggegrensen mot 

Gamle Hallingdalsvei. Eier har mulighet til å søke om dispensasjon og byggetillatelse for videre 

gjenoppbygging, og det vil være opp til HMA om dispensasjon skal gis. Det kan ikke gis noen 

garanti for at en eventuell søknad om dispensasjon vil innvilges. Riving krever rivetillatelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  
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Etter brannen ble det gitt rivingstillatelse i juni 2011. Søker ønsket da å beholde og restaurere 

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012.  

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014.  

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

store saksbehandlingsmessige kompleksitet og at det tok lang tid før igangsettingstillatelse ble 

gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 

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

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden. 

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt. 

 

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

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er avsatt til LNF-område i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019, sist revidert 

13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

Pbl. § 31-5 første ledd sier følgende om pålegg om riving: 

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

hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir 

satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket 

eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært en rekke tidligere vedtak i forbindelse med gjenoppbyggingen av Bergland, 

rådmannen gjengir ikke alle disse. 
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HMA ba 19. august 2019 om at det skulle legges frem et saksframlegg om videre 

oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på Bergland hotell.  

 

09.12.2019 vedtok HMA følgende: 

«Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

Økonomiske forhold 

Vedtaket vil ikke få noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Dersom pålegget 

ikke gjennomføres innen fastsatt frist, kreves det inn tvangsmulkt. Eventuell tvangsmulkt 

kommer som inntekt for kommunen. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir ikke pålegg om at bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 må rives dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020. 

2. Saken vil kunne tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vil ha prinsipiell betydning for andre tilfeller hvor byggearbeid har stoppet opp i 

kommunen. Rådmannen har ikke oversikt over hvor mange tilfeller dette gjelder i Ringerike 

kommune, men mener at saken kan danne presedens for hvilke krav kommunen skal stille i 

andre saker hvor kommunen blir kjent med byggearbeider som har stoppet opp. 

 

Det er også et prinsipielt spørsmål i hvor stor grad kommunen skal pålegge private parter 

kostnadene riving medfører. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter pbl. § 31-5 første ledd kan kommunen pålegge eier å fjerne et byggverk og rydde tomta 

dersom byggverket «ikke kan settes i stand uten hovedombygging, og nybygging eller 

hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som 

kommunen setter». 

 

Det første som må vurderes er derfor vilkåret om at byggverket «ikke kan settes i stand uten 

hovedombygging». 

 

I dette tilfellet er bygningen delvis gjenoppbygget etter brannen. Arbeidene har stoppet opp. 

Slik bygningen fremstår i dag, er det ikke mulig å ta i bruk bygningen til hotellvirksomhet uten 

omfattende bygningsmessige arbeider. Søknaden om bygging på eiendom fra 07.05.2012 

dreide seg om både riving og nybygging etter brann, og ombygging av eksisterende del av 

bygningsmassen. Disse arbeidene er bare delvis gjennomført. Rådmannen mener derfor at 

vilkåret om at bygningsmassen «ikke kan settes i stand uten hovedombygging» er oppfylt. Det 

er lagt ved bilder fra tidligere befaringer på eiendommen som illustrerer dette. 

 

I slike tilfeller kan kommunen pålegge riving der «nybygging eller hovedombygging ikke kan 

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter». 
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I dette tilfellet ligger eiendommen i et LNF-område, hvor det er byggeforbud etter 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan gjennomføres 

en gjenoppbygging av hotell på eiendommen. Rådmannen viser likevel til at det tidligere er gitt 

dispensasjon for tiltaket på eiendommen. Denne dispensasjonen og byggetillatelsen er ikke 

lenger gyldig fordi byggearbeidene er innstilt i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. På bakgrunn av 

dette mener rådmannen det er riktig at hjemmelshaver gis mulighet til å sette i gang 

hovedombyggingen innen «en rimelig frist». I forhåndsvarselet har byggesaksavdelingen varslet 

at det vil bli gitt frist til 31. desember 2020 i et eventuelt pålegg om riving. HMA har mulighet 

til å gi lengre frist enn dette, men fristen kan ikke kortes inn uten ny forhåndsvarsling. 

 

Rådmannens vurdering er dermed at vilkårene for å pålegge riving etter pbl. § 31-5 første ledd 

er oppfylt. Det betyr at kommunen «kan» pålegge riving. Rådmannen viser til at HMA i møtet 

9. desember 2019 ga uttrykk for at de mente at eiendommen fremsto som skjemmende. Etter 

pbl. § 31-5 andre ledd, kan kommunen også pålegge riving dersom det har kommet i en 

tilstand hvor bebyggelsen virker «sterkt skjemmende». Dette er en relativt høy terskel, og 

rådmannen har ikke tatt stilling til om bebyggelsen i seg selv kan regnes som «sterkt 

skjemmende», også når man ser bort fra stillaser og andre rester etter byggevirksomheten på 

eiendommen. Rådmannen mener uansett at bebyggelsens nåværende uttrykk er et relevant 

vurderingsmoment i vurderingen av om kommunen skal benytte adgangen til å pålegge riving 

etter første ledd.  

 

Videre mener rådmannen det må legges vekt på at det er et relativt stort byggverk, og at det 

ligger tett på Gamle Hallingdalsvei. Rådmannen viser til at det er større grunn til å bruke et 

inngripende virkemiddel, som pålegg om riving, i tilfeller der det dreier seg om stor 

bygningsmasse nært offentlig vei. Det vil i disse tilfellene være en større ulempe for 

offentligheten at bygningsmasse blir stående i en tilstand som krever hovedombygging, enn i 

tilfeller med små tiltak.  

 

I sitt forslag til vedtak har rådmannen lagt opp til at tvangsmulkten starter å løpe to måneder 

etter fristen i pålegget. Bakgrunnen for dette, er at pålegget går ut på at dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke settes i gang innen 31.12.2020, så må bebyggelsen rives. Det 

betyr at den ansvarlige må ha tilstrekkelig tid til å rive bebyggelsen etter 31.12.2020, uten at 

det kreves inn tvangsmulkt. På bakgrunn av dette er det i rådmannens forslag til vedtak lagt 

opp til at tvangsmulkt kreves fra 01.03.2021, dersom pålegget ikke er oppfylt.  Det kreves 

søknad om tillatelse og tillatelse til riving. 

 

Virkning av pålegg om riving 

Et pålegg vil bare ha effekt dersom den ansvarlige har gjennomføringsevne til å oppfylle 

pålegget. Det betyr at den ansvarlige må ha midler og mulighet til å oppfylle pålegget. 

Rådmannen er kjent med at gjenoppbyggingen av hotellet stoppet opp fordi 

forsikringsutbetalingene stoppet opp. Utover dette er ikke rådmannen kjent med hvorvidt 

selskapet som eier eiendommen, har økonomi til å oppfylle pålegget. Kommunen har ikke 

mottatt noen tilbakemelding på forhåndsvarselet. 

 

I tillegg er et pålegg avhengig av gjennomføringsvilje hos den som gis pålegg om riving. 

Tvangsmulktens funksjon er å legge et press på den ansvarlige, ved at det får økonomiske 

konsekvenser dersom pålegget ikke gjennomføres. 
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Dersom pålegg og tvangsmulkt ikke har noen effekt, er neste tvangsmulighet for kommunen 

forelegg og deretter tvangsfullbyrdelse etter pbl. §§ 32-6 og 32-7. Ved tvangsfullbyrdelse 

gjennomfører kommunen rivingarbeidene for den ansvarliges regning. Dette vil være en 

økonomisk risiko for kommunen, ved at man ikke har sikkerhet for at det er midler i det 

ansvarlige selskapet til å dekke kommunens kostnader ved en eventuell riving. Da 

tvangsfullbyrdelse kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen, er det et virkemiddel som 

ikke kan vedtas i HMA. 

 

Forelegg og tvangsfullbyrdelse er ikke aktuelle virkemidler på nåværende tidspunkt, 

rådmannen velger likevel å orientere om disse videre mulighetene i dette saksframlegget, slik at 

HMA er kjent med dette. 

 

Vedlegg 

Forhåndsvarsel 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 

Videre oppfølging av saken 

Bilder 

 

Utskrift sendes 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

27/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020 

38/20 Formannskapet 14.04.2020 

36/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

  

Sammendrag 

Saksfremlegget gjelder to forhold: 

 

1. Klage på gitt tillatelse 

Saken gjelder klage på vedtak datert 18.07.2019 om endring av gitt tillatelse for 

endret plassering av gangvei, mindre justering av trase for internveier og justering av 

terrengløsninger fra mur/skråning til bruk av kun skråninger, 

delegasjonssaksnummer 408/19. 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.  

 

2. Søknad om endring av gitt tillatelse 

Saken gjelder også søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien. Det har kommet inn 

nabomerknader til denne endringssøknaden. Rådmannen mener at vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, at nabomerknadene ikke skal tas til følge, og at søknad om 

endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien skal godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger på eiendommen gnr/bnr 

169/22 i delegasjonssak nr. 716/17, datert 02.01.2018. I tillatelsen ble det gitt 

dispensasjon for utnyttingsgrad fra 25% BYA til 30, 24% BYA. Det ble også gitt 

dispensasjon for arealbruk hvor det skulle legges VA-ledninger og opprusting av 

gangvei. Det var ikke nabomerknader til søknaden. 
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I delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.2018 ble det gitt tillatelse til endring for 

heving av terreng for fire av seks tomter, endring av høydeplassering for intern 

tilkomstvei og stikkveier, samt endret trasé for gang- og sykkelvei internt på tomten. 

Det var opprinnelig nabomerknad til endringssøknaden, men denne ble trukket. 

 

Det ble gitt tillatelse til endring av gitt tillatelse for endret plassering av gangvei, 

mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsninger fra 

mur/skråning til bruk av kun skråninger i delegasjonssak nr. 408/19, datert 

18.07.2019. Det var fire nabomerknader i saken hvor det ble vurdert at det ikke var 

grunn til å tillegge en eller flere av merknadene vekt på en slik måte at tiltaket ikke 

kunne gis godkjenning. 

 

Beskrivelse av saken 

Klage 

Kommunen mottok klage på vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak nr. 

408/19 fra Egil Berg Bråtalien 06.08.2019 og fra Anette Bråstad 08.08.2019. 

 

Klagen fra Egil Berg Bråtalien, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/11, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Fyllingsfoten mot tomt 2 på gnr/bnr 169/22 kommer nærmere nabogrensa mot 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter 

- Snuhammeren mot Smedgårdsveien ved gnr/bnr 169/11, 169/22 og 169/49 

kan ikke fjernes 

- Dersom snuhammer fjernes, trekkes avstandserklæring fra gnr/bnr 169/11 

- Skråning mot Smedgårdsveien/snuhammer må sikres. 

 

Klagen fra Anette Bråstad, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/49, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Skråning mot Smedgårdsveien må sikres og ferdigstilles 

- Eksisterende snuhammer må beholdes, da det er behov for snuplass i denne 

svingen i Smedgårdsveien 

 

Klager, Anette Bråstad, har lagt ved to bilder av skråningen og et kartgrunnlag som 

viser plasseringen. 

 

Søker sendte 20.08.2019 og 11.10.2019 kommentar til klagene. Kommentarene går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig byggesøknad 

og endringen medfører at eiendommen til Bråtaliten blir mindre berørt 

- Sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt 

- Snuplassen kan ikke benyttes da den er for smal og kort til andre kjøretøy enn 

personbil, strømstolpe som står på snuplassen skal flyttes og oppgraderes i 

forbindelse med at kraft- og fibernett legges i bakken. Snuplassen har vært 

benyttet til plassering av avfallsdunker og parkering for nabo nord for 

snuplassen, kjøretøy som skal videre innover Smedgårdsveien snur innerst i 

veien, posten benytter annen eiendom når de snur, og det er avtale med HRA 

om annen løsning for å snu renovasjonsbiler. 
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- Skråningen er midlertidig sikret med steiner, og vil bli endret i forbindelse med 

skifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. 

- Utforming av prosjektet er bedre enn i opprinnelig tillatelse og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er 

redusert i omfang. 

 

Kommunen mottok 04.11.2019 tilleggskommentar fra Egil Berg Bråtalien. Han 

skriver at det ble gjennomført en befaring med søker, naboer og kommunen i 

oktober. I kommentaren vises det til befaringen og momenter som ikke var i henhold 

til gitt tillatelse, klager skriver videre at han trekker sin avstandserklæring. 

 

Endringssøknad 

Kommunen mottok 19.12.2019 søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for plassering av veien etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4. 

Omsøkte endring medfører at Smedgårdsveien utvides med 1 meter inn mot 

eiendommen gnr/bnr 169/22, hvor det vil settes opp et rekkverk 0,3 meter innenfor 

ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus 

rekkverkets tykkelse). 

 

 
Situasjonskart innsendt med søknad som viser utvidet vei. 
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Terrengsnitt innsendt med søknad som viser Smedgårdsveien og internvei på gnr/bnr 169/22. 

 

Nabo, Egil Berg Bråtalien, har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. 

Merknaden går i hovedsak ut på at han ikke har mottatt dokumentasjon på at 

endringer mot Smedgårdsveien er i henhold til gjeldende lover og regler med tanke 

på sikring av skråning. Nabo ønsker at det skal settes opp en støttemur for å sikre 

skråningen. Han stiller også spørsmål ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. 

Videre skriver han at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og at snuhammer er 

en forutsetning for prosjektet. 

 

Det har også kommet inn nabomerknad til endringssøknaden fra nabo Anette 

Bråstad. Merknaden går i hovedsak ut på at sikring av skråninger må utføres i 

henhold til gjeldende retningslinjer, og at snuhammer fjernes uten at det er planlagt 

sikring mot innkjøring til hennes eiendom. Nabo skriver at snuhammeren benyttes 

som snuplass for hennes eiendom og andre brukere av Smedgårdsveien, som for 

eksempel post og utrykningskjøretøy. I tillegg skriver hun at hun har brukshevd på 

dette arealet. Hun skriver også at skråningen mot Smedgårdsveien må sikres med 

mur, og har lagt ved bilder og kart av skråningen. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, og at de har gjort tilpasninger for å sikre god og varig løsning på plassen. 

Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere oppføring da saken 

har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å komme til enighet med 

naboer ved endringssøknader og tilpasninger. HRA har gitt tilbakemelding om at 

snuhammer ikke er nødvendig for deres renovasjonsbiler ifølge søker. Søker skriver 

at avstandserklæringene ikke kan trekkes, og at arealet mellom Smedgårdsveien og 

byggetomten skal sikres. 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som i reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er 

i kommuneplan angitt som LNF-område. 

 

 
Skjermbilde kommuneplanens arealdel, gult område markerer område for boligbebyggelse og grønt er 
LNF-område. 
 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Endringsvedtaket datert 18.07.2019 er et 

enkeltvedtak hvor naboer som har klaget er part i saken. 

 

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

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble fattet 18.07.2019 og 

klagene ble mottatt 06.08.2019 og 08.08.2019. Det er dermed klaget innenfor 

klagefristen. 

 

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. 

 

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

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

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

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. Det tas ikke eget gebyr for behandling 

av klagen. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr kommer 

som inntekt til kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker for endringssøknaden går ut 12. mars 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 14. april 2020, vil det ikke kunne tas 

gebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr for endringssøknad i denne 

saken beregnes ut fra gebyrreglement for 2019. I denne saken tas det gebyr for 

endring ved utvidelse av Smedgårdsveien, minstepris kr 8 000,- i tillegg til fullt gebyr 

for dispensasjon på kr 8 000,-, totalt 16 000,-. 

 

Alternativ 2 

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

vesentlig nye opplysninger, og endrer vedtak fattet i delegasjonssak nr. 

408/19 ved at det ikke gis tillatelse til at snuhammer mellom gnr/bnr 169/49 

og gnr/bnr 169/22 fjernes. Øvrige justeringer av terrengløsninger fra 

mur/skråning til kun skråninger og endret plassering av gangvei godkjennes. 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien avslås. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

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

det gjelder at snuhammer må beholdes. HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon 

fra krav om 4 meter avstand til nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien 

ikke er oppfylt, og avslår endringssøknaden på bakgrunn av dette. HMA kan legge til 

grunn at terrenginngrep og utvidelse av vei ikke bør tillates endret slik som omsøkt 

av hensyn til naboer, og kan mene at fordelene med terrenginngrep og utvidelse 

ikke er klart større enn ulempene. 

 

Rådmannens vurdering 
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Klage 

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

bør tas til følge, og anbefaler HMA å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 480/19 

og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. De 

enkelte punktene i klagene kommenteres i det følgende. 

 

- Sikring av skråning 

Begge klagere skriver i klagen at skråning mot Smedgårdsveien må sikres og 

ferdigstilles. 

 

Søker har vist til at sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt, og at skråningen 

er midlertidig sikret med steiner. Videre at den vil bli endret i forbindelse med 

skrifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. Søker skriver også at 

utforming av prosjektet er bedre enn i den opprinnelige tillatelsen og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er redusert i 

omfang. 

 

Rådmannen viser til at krav til sikring følger av teknisk forskrift, og det er ikke søkt 

om dispensasjon fra dette. Det forutsettes derfor at skråningen sikres 

forskriftsmessig, og rådmannen viser til søkers kommentar hvor de sier at dette vil bli 

gjort i forbindelse med ferdigstillelse av terrengarbeider. 

 

- Snuhammer 

Klagere skriver i klagen at snuhammer mot Smedgårdsveien må beholdes, og at det 

er behov for snuplass i svingen i Smedgårdsveien. Bråtalien skriver at dersom 

snuhammeren fjernes, trekker han avstandserklæringen for sin eiendom gnr/bnr 

169/11. 

 

I sin kommentar til klagen skriver søker at snuplassen ikke kan benyttes da den er 

for smal og kort til andre kjøretøy enn personbil, og at kjøretøy som skal videre 

innover Smedgårdsveien snur innerst i veien. Ifølge søker benytter posten en annen 

eiendom enn snuplassen når de snur, og det er gjort avtale med HRA om en annen 

løsning for å snu renovasjonsbiler. Videre at strømstolpen som står der skal flyttes 

og oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett skal graves ned i bakken. Det 

vises også til at snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og 

parkering for nabo nord for snuplassen i strid med avtale med nabo.  

 

Rådmannen viser til at hovedpoenget med snuhammer, er at store kjøretøy som for 

eksempel renovasjonsbiler, skal ha et sted å snu. Personbiler bør primært kunne 

snu andre steder, og en snuhammer skal som utgangspunkt ikke benyttes som 

parkering. Søker viser til at det er gjort avtale med HRA om en annen løsning for å 

snu renovasjonsbiler. Rådmannen legger dermed til grunn at det ikke er nødvendig 

med snuhammer i Smedgårdsveien. 

 

 

- Avstandserklæring 

Bråtalien skriver at fyllingsfoten kommer nærmere nabogrensa mot hans eiendom 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter. Det vises også til at hvis snuhammer fjernes, trekkes 

avstandserklæring som ble gitt til opprinnelig byggesøknad. 
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Søker skriver at det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig 

byggesøknad, og at omsøkte endringstillatelse medfører at eiendommen til Bråtalien 

blir mindre berørt. 

 

Rådmannen viser til at avstandserklæringen fra Bråtalien lå til grunn for opprinnelig 

vedtak. Dersom avstandserklæringen skulle vært trukket, måtte dette skjedd før 

kommunen fattet vedtak. Kommunen fatter vedtak med grunnlag i de opplysningene 

som foreligger på vedtakstidspunktet. Dersom Bråtalien ønsker å trekke 

avstandserklæringen for gitte tillatelser, er dette et privatrettslig spørsmål. 

Rådmannen viser til at kommunen ikke tar stilling til slike spørsmål. Videre viser 

rådmannen til at det nå er søkt om nye tiltak i endringssøknaden, og at 

avstandserklæringen fra Bråtalien ikke gjelder for disse nye tiltakene. For nytt tiltak 

er det søkt dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 4 meter. 

 

Endringssøknad 

- Dispensasjon 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er 

bestemt, er det krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense. 

 

Det er søkt om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien og 

eiendommene gnr/bnr 169/11 og 169/49. Tiltakene det er søkt dispensasjon for 

avstandskavet for, gjelder terrenginngrep og utvidelse av vei. Søker skriver i sin 

begrunnelse at det vil kunne være en ulempe at dispensasjonen bryter med den 

opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Videre skriver søker at 

situasjonen vil bli bedre med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming, at det 

allerede er godkjent et byggeprosjekt på omsøkte eiendom og at dispensasjonen kun 

er en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet. Omsøkte endring vil samlet sett 

gi terrengendringer som er mindre enn det som tidligere er godkjent og vil ifølge 

søker gi bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs 

Smedgårdsveien. Søker viser til at de vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse 

av tiltaket etter teknisk forskrift og veinormaler. Søker skriver at området er av eldre 

karakter, med få lignende boliger og tomteområder, og at det dermed er liten 

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning. I tillegg skriver søker at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området, da Smedgårdsveien blir bedre 

mellom nytt kryss og eiendom gnr/bnr 169/49, samt at fjernvirkning i området vil 

forbedres. Smedgårdsveien vil ifølge søker oppfattes som bredere og bedre langs 

den endrede delen, og dette vil bidra til en mer oversiktlig situasjon langs veien og at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området da tiltaket gjør veien tryggere og 

gir enklere ferdsel. 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

 

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, 
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forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig 

berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt 

av branntekniske hensyn. Videre er bestemmelsen også begrunnet i hensynet til 

nabo ved at avstandskravet sikrer at bebyggelse på naboeiendommer får 

tilstrekkelig lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at hensynene bak reglene om 4 

meter byggegrense mot naboeiendom også skal ivareta hensynet til nabo for øvrig. 

 

Rådmannen forutsetter at teknisk forskrift blir fulgt, og at terrenginngrep blir 

gjennomført forskriftsmessig. Hensynet til brann vil ikke bli nevneverdig berørt da det 

er snakk om endringer av terreng og utvidelse av vei. Omsøkte endring vil heller ikke 

påvirke hensynet til lys, rom og utsikt, da utvidelse av vei og terrenginngrep 

medfører at området vil være åpent. Hensynet til naboer vil i en viss grad bli berørt 

da endringen vil komme nærmere nabogrensa enn 4 meter. Det er imidlertid en viss 

avstand fra terrenginngrep og utvidelse av vei, og til bebyggelse på 

naboeiendommer. Hensynet blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 

meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering». 

 

Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de 

offentlige hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og 

bygningsloven fastsetter. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være 

tungtveiende i dispensasjonssøknader.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon i denne saken er at det vil bli gjennomført 

tiltak mindre enn 4 meter fra nabogrensa. Tiltaket gjelder terrengendring og utvidelse 

av vei, og søker viser til at endringen vil gi en mer oversiktlig situasjon langs veien 

med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming. Videre at omsøkte endring samlet sett 

vil være mindre enn tiltakene som tidligere er godkjent, og gi bedre 

framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien. Søker 

viser også til at det vil bli satt opp et rekkverk på 70 cm høyde over veibanen 0,3 

meter innenfor ny veiskulder. Rådmannen viser til at det vil være en fordel at 

trafikksituasjonen blir enda bedre med endringen, og forutsetter at teknisk forskrift 

følges med tanke på utforming og utførelse. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense 

på 4 meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering».  
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Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

- Nabomerknad  

Naboene, Egil Berg Bråtalien (eiendom gnr/bnr 169/11) og Anette Bråstad (eiendom 

gnr/bnr 169/49), har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. Merknadene 

knytter seg i hovedsak til sikring av skråning, at eksisterende snuhammer må 

beholdes og at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Bråtalien har stilt spørsmål 

ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. Bråstad skriver at hun har brukshevd 

på arealet hvor snuhammeren er. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, at arealet mellom Smedgårdsveien og byggetomta skal sikres, og at HRA 

har gitt tilbakemelding om at snuhammer ikke er nødvendig for deres 

renovasjonsbiler. Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere 

oppføring da saken har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å 

komme til enighet med naboer ved endringssøknader og tilpasninger. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i 

vurderingen, og forutsetningen om at teknisk forskrift følges for omsøkte endring av 

prosjektet. Søker viser til avtale med HRA om løsning for å snu renovasjonsbiler 

uten snuhammeren, og rådmannen kan da ikke se at det foreligger grunnlag for å 

kreve at den blir værende. Dette da søker viser til at et eventuelt behov for 

snuhammer vil løses på andre måter. Rådmannen viser til at kommunen ikke skal ta 

stilling til privatrettslig spørsmål som brukshevd. Videre viser rådmannnen til at 

søker har redegjort for eierforhold, og dette anses ikke å være relevant for 

behandling av søknaden. 

 

Rådmannen mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i klagen. Rådmannen 

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

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Videre anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 og endringssøknad godkjennes. Rådmannen 

mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 
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Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad, Tranbyveien 143, 3534 SOKNA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 
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 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Arkivsaksnr.: 20/456-12   Arkiv: GNR 61/16  

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - 

Fredheim 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

37/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr i delegert sak 60/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i delegert sak 60/20 avslås. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-område for 

oppføring av garasje/uthus i delegert sak 60/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter 

satser fastsatt i forskrift, og det er derfor ikke klagerett på gebyret. Klagen må derfor avvises. 

Rådmannen kan heller ikke se at det er grunnlag for å nedsette dispensasjonsgebyret, og mener 

at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 11.02.2020 gitt tillatelse til oppføring av garasje/uthus og dispensasjon fra forbud mot 

tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1, delegasjonssaksnummer 60/20. 

Garasjen/uthuset får et bebygd areal på 63 m². I vedtaket er det tatt gebyr på 9 300,- for 

behandling av dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 12.03.2020 klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

område fra søker og hjemmelshaver Elling Christian Heggen. 

 

Byggesaksavdelingen sendte en tilbakemelding på klagen 24.03.2020, hvor det ble gitt en 

forklaring på fastsettelse av gebyr på dispensasjoner i LNF-områder, og kommuneplanens 

arealdel. 

 

25.03.2020 mottok vi ytterliggere kommentarer til klagen fra klager. Byggesaksavdelingen 

sendte 01.04.2020 forespørsel om klager ønsket at saken skulle bli behandlet som en klage 

eller om han ønsket at brevet skulle bli behandlet som en søknad om nedsettelse av gebyr. 
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Klager sendte 15.04.2020 en tilbakemelding på at han opprettholder klagen, og at dersom 

kommunen ønsker det, kan saken behandles som en søknad om nedsettelse av gebyr. Det ble 

også sendt tilleggskommentarer til klagen. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Kommuneplanens arealdel er diskriminerende med hensyn til at eiendommen ligger i et 

LNF-område og at det tas ekstra gebyr for dispensasjon 

- Norske myndigheter har klare bestemmelser på at det skal tilrettelegges for at alle skal 

kunne tilpasse egen bolig og eiendom, for å kunne bo der lengst mulig 

- Husbanken gir støtte til tilrettelegging av bolig 

- Dersom kommuneplanen skulle vært fulgt, måtte boligen vært bygd i høyden, fått en 

annnen planløsning og ikke vært tilrettelagt 

- Det strider mot viktige og riktige rettsprinsipper at det er forbudt å bygge inngangsparti 

for å utbedre adkomst til bolig, og at dersom du betaler for det kan du i enkelte tilfeller 

få lov 

- Andre kommuner har ikke slike bestemmelser om forbud mot bygging i LNF-områder 

eller gebyr for behandling av dispensasjoner 

- Det er lite realistisk med tanke på tid og kostnader at man skal søke om å få endret 

planstatus for enkeltboliger i LNF-område dersom man for eksempel skal utbedre 

tilgjenglighet på egen bolig 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. Eiendommen er avsatt til landbruk-, 

natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og revidert 13.09.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbudt med bygge- og anleggstiltak som ikke er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt 12.12.2019 av kommunestyret, sak 192/2019. For 

dispensasjoner etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellen nedenfor. 

 

 
 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. 
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Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

utferdigelse av kart og attester og for annet arbeid som kommunen skal utføre etter plan- og 

bygningsloven eller tilhørende forskrift, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. 

 

Økonomiske forhold 

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

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternative vedtak, da nedsettelse av gebyr vil medføre 

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 

 

Dersom HMA ønsker å ta klagers synspunkter til følge, kan HMA be om at rådmannen legger 

fram et saksframlegg med endring av gebyr for dispensasjoner i LNF-områder med tanke på å 

endre satsene i betalingsreglementet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Et stort antall eiendommer i Ringerike 

kommune ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med 

dispensasjon for å bygge på eiendommene når det ikke gjelder tiltak som er nødvendig for 

lanbruks-, natur- og friluftsformål. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling av 

dispensasjoner. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i 

tilsvarende saker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Etter forvaltningsloven er det kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28. Det vil si at det 

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

Det blir tatt gebyr for behandling av dispensasjoner etter gebyrsatser fastsatt i 

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

Siden gebyrfastsettelsen ikke er et enkeltvedtak, er det ikke klagerett. Klagen må derfor 

avvises. 

 

Rådmannen viser for øvrig til at flere av argumentene til klager omhandler bolig i LNF-

området, mens vedtaket gitt 06.03.2020 omhandler tillatelse til oppføring av garasje/uthus. 
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Søknad om nedsettelse av gebyr 

Det er Ringerike kommunes betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr i 

byggesaker. For dispensasjoner er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret 

kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader beregnes 

etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader krever mer arbeid, er det fastsatt et eget gebyr 

for dette. Det er politisk vedtatt at gebyrsatsene skal ligge på 100 % selvkostdekning. 

Rådmannen viser til at det blir tatt en vurdering av gebyrsatsene hvert år.  

 

Det er to alternative arealformål som kan tillate boligbygging uten dispensasjon på 

eiendommen. Det første er å sette av eiendommen til boligbebyggelse, og det andre er å sette 

av eiendommen til LNF med spredt boligbebyggelse.  

 

Hvis eiendommen blir avsatt til bolig, vil det være mulig å bygge på eiendommen i fremtiden 

uten å søke om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt 

til bolig i kommuneplanen, er det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på 

blant annet teknisk og sosial infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området skal 

bli avsatt til bolig i kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med 

revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen viser til at henvendelsen fra klager er 

registrert, og at den vil bli vurdert i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

LNF med spredt boligbebyggelse er et arealformål hvor det gjennom kommuneplanen kan 

åpnes for noen former for byggetiltak. Det kan da knyttes egne bestemmelser til disse 

områdene, som kan medføre at det ikke er nødvendig med dispensasjon og dispensasjonsgebyr. 

Dette er noe rådmannnen må undersøke konkret og i en større prosess. Mulighetene for å 

opprette arealformålet LNF med spredt boligbebyggelse vil bli sett på i forbindelse med 

revidering av kommuneplanen. Innspillet til klager vil da bli tatt med i denne vurderingen. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner for å sette ned gebyret 

for behandling av dispensasjonen. Det er et stort antall eiendommer i Ringerike kommune som 

ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med dispensasjon for 

å bygge på disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne bli 

usakelig forskjellsbehandling av alle andre som må ha dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder og må betale dispensasjonsgebyr. 

 

Klager skriver at det ikke er vanlig å ha byggeforbud i LNF-områder. Rådmannen viser til at 

det ikke er tillatt å åpne for generell utbygging av boligbebyggelse i LNF-områder gjennom 

kommuneplaner, jf. pbl. § 11-11. 

 

Rådmannen har undersøkt med nærliggende kommune, Jevnaker og Hole, som også tar eget 

gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. For øvrig har rådmannen inntrykk av at dette 

er normalt i de fleste kommuner.  

 

Rådmannen mener derfor at søknad om nedsettelse av gebyr må avslås. 
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Oppsummering 

Rådmannen viser til at fastsettelsen av gebyr for dispensasjonen er gitt i forskrift, og det er ikke 

et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak som gir klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å innvilge søknad om nedsettelse av gebyr for 

dispensasjonen. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling. Søknaden må derfor avslås. 

 

Utskrift sendes 

Elling Christian Heggen, Heggenveien 17, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Tilbakemelding- klage på gebyr 2 

Tilbakemelding gebyr 

Tilbakemelding – klage på gebyr 

Tilbakemelding – Klage på gebyr 

Klage på gebyr 

Søknad uten ansvar (vedtak) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

enhetsleder: Heidi Skagnæs  

avdelingsleder: Arne Hellum  

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/958-9   Arkiv: GNR 92/1  

 

Søknad om dispensasjon fra plankrav for terrengplanering Gnr/bnr 

92/1 - Hensmoen 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

38/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden om dispensajson fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 godkjennes på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2. 

1. Det skal dokumenteres at massene som brukes til planering ikke er forurenset. Det skal 

tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene ikke er forurenset.  

2. Det skal i størst mulig grad benyttes masser fra omkringliggende områder, som 

beskrevet i brev fra Feste Nordøst, mottatt 16.04.2020. 

3. Innkjøring av masser utenfra området skal begrenses til maksimalt to lastebillass med 

masser inn per virkedag, og innkjøringen skal bare skje i perioden 09.00-14.00. 

a. Med innkjøring utenfra området, menes innkjøring hvor det er nødvendig å 

krysse jernbanen. 

4. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for planeringen før nødvendige tillatelser etter 

forurensningsloven foreligger. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensajon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 for planering av 

et område på gnr/bnr 92/1 nordøst for Spenncon Rail på Hensmoen. Formålet med planeringen 

er å tilrettelegge slik at området kan brukes til mellomlagring av brukte, utskiftede 

betongsviller. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon 

fra plankravet. Rådmannnen mener likevel at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og 

anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges. 
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Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for planering av et område på totalt 35,6 daa med fremtidig kote 

200 moh. Dispensasjonssøknaden er begrunnet i følgende: 

- Arealbruken er i tråd med kommuneplanen. 

- Dispensasjonen vil føre til at man unngår en kostnads- og transportkrevende 

mellomlagring av retursviller, ved at disse kan transporteres direkte inn til området hvor 

de etter hvert skal gjenvinnes. 

- Dispensasjonen vil gjøre at en type næringsvirksomhet som er knyttet til eksisterende 

næringsvirksomhet, basert på områdets fortrinn med nærhet til jernbane, og som bygger 

opp under samfunnsmål om bærekraftig utvikling, kan gjennomføres raskere enn angitt 

i kommuneplanen. 

- En ulempe ved dispensasjonen vil være at også atkomst og planering av tomtene ideelt 

sett burde ha vært vurdert gjennom reguleringsplan. Søker vurderer imidlertid at 

potensialet for feil eller skadevirkninger ved å forsere tomteplanering og atkomst er 

lite, da disse forholdene i stor grad gir seg selv. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019, sist 

revidert 13.09.2019. 

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2 er det krav om reguleringsplan før det kan 

gjennomføres tiltak på området. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

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

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

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. For øvrig kan ikke rådmannen se at 

saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknaden ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bane NOR for uttalelse. I tillegg er 

saken sendt på intern høring til planavdelingen i kommunen for uttalelse. 
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Planavdelingens uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Beliggenheten inntil jernbanen gjør arealene gunstige for opplagring med direkte 

avlessing. 

- Omsøkte bruk er reversibel, da det ikke innebærer oppføring av permanente bygg eller 

konstruksjoner. 

- Det er planer om å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for området. 

- Fra et næringsperspektiv er det ønskelig at eksisterende næringsområder utvides ut i fra 

der de er etablerte i dag, med tilsvarende type næring. 

- Miljømessige faktorer ved å åpne opp for gjenvinning av brukte sviller er positivt. 

 

Bane NOR sin uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Bane NOR har ingen innvendinger til at det gis dispensasjon fra plankravet. 

- Tiltaket krever dispensasjon fra jernbaneloven § 10. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken sin uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Volumet er for stort til å kunne behandles som en dispensasjon. 

- Massedeponier større enn 50 000 m3 skal konsekvensutredes. I dette tilfellet dreier det 

seg om et volum på over 50 000 m3, og tiltakets omfang taler dermed mot 

dispensasjon. 

- Fylkesmannen er ikke kjent med nasjonale eller viktige regionale interesser de er satt til 

å ivareta som blir negativt berørt av tiltaket. 

- Tungtransport inn til området må vurderes med hensyn til støy og trafikksikkerhet. 

- Det er vanlig å vurdere parkbelte/vegetasjonsskjerm og bevisst bruke grøntarealer for å 

skjerme området og omgivelsene, og å ivareta viktige landskapsverdier. 

- Fylkesmannen redegjør for reglene i forurensningsloven knyttet til massedeponering. 

Det er fylkesmannen som er myndighet for dette, og det er tiltakshaver som søker om 

nødvendige tillatelser hos fylkesmannen. 

 

Søker har fått oversendt de innkomne uttalelsene, og kommet med sine kommentarer til disse. 

Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Fylkesmannen har benyttet bruttotallet på oppfyllingsmasser. Tiltakshaver mener 

nettoarealet (42 100 m3) gir et riktigere bilde av tiltaket. Massene fra terreng som 

ligger over planeringshøyden på kote 200 moh. vil bli brukt til å fylle opp tilgrensende 

terreng. Tiltaket vil derfor ikke være av et slikt omfang at det er omfattet av kravet til 

konsekvensutredning. 

- Nettoarealet kan reduseres ytterligere ved å senke planeringshøyden til kote 199 moh. 

Tiltakshaver vurderer ikke dette som en god løsning. 

- Mye av massene som vil bli benyttet til planering befinner seg allerede i nordre del av 

Hensmoen industriområde, på naboeiendommene. Det er planlagt å bruke 

overskuddsmasser fra etableringen av Vågård skytebane og knuste betongsviller som 

allerede er fraktet inn på området og nå ligger lagret på tomten til Spenncon Rail AS. 

Det må i tillegg fraktes inn noe masser, men søker mener dette er marginalt 

sammenlignet med massene som allerede finnes på området.  

- Tiltaket er i tråd med overordnet plan, og det følger opp kommunens næringspolitiske 

strategi. 

- Tiltaket passer godt sammen med eksisterende næringsvirksomhet i området, og fører 

til økt materialgjenvinning. 
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- Videreutvikling av betonggjenvinning er positivt for næringsområdet, som er bygget på 

grus- og pukkressurser. Ringerike har noen av de viktigste grus- og pukkressursene på 

nasjonalt nivå, og tiltaket vil bidra i klyngedannelsen rundt denne næringen. 

- Annen virksomhet enn lagring, vil måtte avklares gjennom reguleringsplan. 

- Et positivt vedtak om dispensasjon vil gi fleksibilitet i forhold til å kunne løse nært 

forestående behov, i et næringsmesig perspektiv så vel som i et samfunnsmessig 

perspektiv, og vil bidra positivt til etablering av en type næringsvirksomhet som er 

ønsket og i samsvar med kommunens overordnede planer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens: Saken var komplett for behandling da kommunen mottok dokumentasjon på 

nabovarsling 16.04.2020. Det er 12 uker saksbehandlingsfrist på dispensasjonssøknader. 

Saksbehandlingsfristen for saken er 9. juli. 

 

Alternativ 2 

1. HMA avslår søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 

2. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Mål 13 – Stoppe klimaendringene: Det planerte området skal brukes til å lagre betongsviller 

for gjenvinning. Økt gjenvinning av betong, er et positivt tiltak i et miljøperspektiv. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

i særlige tilfeller. 
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Vilkår 1 

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

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

tilsidesatt. 

 

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

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2, er å sikre at tiltak blir vurdert 

gjennom en helhetlig reguleringsplanprosess, hvor det blant annet er mer omfattende 

medvirkning enn i en dispensasjonssak. En reguleringsplanprosess skal sikre at større bygge- 

og anleggstiltak, og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, blir 

utredet på en tilstrekkelig måte. 

 

Rådmannen viser til at området er satt av til fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende 

kommuneplan. Det er dermed allerede avklart hva slags type bebyggelse/virksomhet 

eiendommen skal brukes til i fremtiden. I en reguleringsplan vil det avklares nærmere hva slags 

type næringsvirksomhet det skal åpnes for innenfor området, hvilket omfang bebyggelse og 

anlegg skal ha, særlige vilkår for drift, spørsmål knyttet til teknisk infrastruktur og 

utbyggingsrekkefølge mm. Rådmannen mener at planering av området skiller seg fra alle disse 

spørsmålene, og at dette allerede er tilstrekkelig avklart ved at området er satt av til 

næringsbebyggelse i kommuneplanen. At området må planeres for å kunne brukes til 

næringsformål, er helt klart. Riktig planeringshøyde blir i stor grad bestemt av omkringliggende 

terreng og høyden på jernbanen.  

 

Videre viser rådmannen til at store deler av massen som skal brukes til planering, planlegges 

hentet fra omkringliggende eiendommer. Dette gjør trafikkbelastningen ved planeringen 

mindre. I tillegg viser rådmanen til at forurensningsloven med tilhørende forskrifter har 

regelverk som regulerer spørsmål knyttet til massenes renhet og andre forurensningsspørsmål. 

Tiltakshaver er bundet av forurensningslovens regler uavhengig av om det er en 

reguleringsplan på området eller ikke, så de sidene av saken som berøres av forurensningsloven 

vil være tilstrekkelig ivaretatt uavhengig av om tiltaket gjennomføres som en dispensasjonssak 

eller først gjennom en planprosess. Videre viser rådmannen til sitt forslag til vedtak, hvor det er 

satt vilkår for å avhjelpe de negative sidene ved tiltaket.  

 

Bakgrunnen for vilkåret knyttet til tid og mende for innkjøring, er å sikre at trafikkbelastningen 

ikke blir for stor per dag, og at trafikken styres til tidspunkt hvor det ikke er transport til og fra 

skole. Dette for å ivareta trafikksikkerheten for barn og unge i området. 

 

Rådmannen kan derfor ikke se at det er forhold ved planeringstiltaket som isolert sett bør 

utredes gjennom en reguleringsplanprosess. Rådmannen viser til at når planeringshøyden i stor 

grad bestemmes av omkringliggende terreng og jernbane, er det liten risiko for at 

terrenghøyden blir feil. Dersom det gjennom en reguleringsplanprosess skulle vise seg at 

terrenget må endres, vil heller ikke planeringen det her er søkt om dispensasjon for, hindre at 

terrenget igjen endres på et senere tidspunkt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om plankrav ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 
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Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å gi dispensasjon er at fordelene må være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at man planerer et område uten først å lage reguleringsplan. 

En reguleringsplan vil være en grundigere vurderingsprosess enn en dispensasjonssak. 

Rådmannen mener imidlertid at det er en ulempe av mindre betydning, da området er avsatt til 

næringsområde i kommuneplanen, og det er en klar forutsetning for bruk som næringsområde 

at det må planeres.  

 

Rådmannen mener også at det er naturlig å sammenligne med andre næringsplaner i 

kommunen. Områdeplanen for Eggemoen ble vedtatt 22.04.2020, og innenfor dette området er 

det blant annet enkelte dødisgroper. Også her vil derfor utvikling av næringsbebyggelse kreve 

noe planeringsarbeider. I denne planen er det ikke gitt spesielle bestemmelser knyttet til 

planering av området, utover bestemmelsen om at dersom det oppdages automatisk fredede 

kulturminner, må arbeidene stanses umiddelbart, og fylkeskommunen varsles. Dette følger av 

kulturminneloven, og er derfor gjeldende for enhver som setter i gang et tiltak, uavhengig av 

om det er en reguleringsplan for området eller ikke. Hensynet til eventuelle kulturminner som 

kan oppdages under arbeidene, ivaretas dermed av kulturminneloven. Siden det ikke er gitt 

andre særlige bestemmelser knyttet til planering innenfor planen på Eggemoen, vurderer 

rådmannen det som mindre sannsynlig at det vil bli gitt egne bestemmelser knyttet til 

planeringsarbeidene i en fremtidig reguleringsplan for dette området. Rådmannen kan derfor 

ikke se at det er en særlig tungtveiende ulempe at området planeres uten at det er vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan tas i bruk til lagring av brukte 

sviller i påvente av at området blir ferdigregulert og kan tas i bruk til andre næringsformål. I 

dag lagres retursvillene på eiendommen til Spenncon Rail, gnr/bnr 92/17. På dette arealet 

planlegges det en ny produksjonshall for Spenncon Rail, slik at svillene må flyttes til et annet 

areal. Planeringen vil derfor gjøre det mulig å flytte svillene til et nærliggende areal, noe som er 

viktig for videreutvikling av det regulerte området rundt Spenncon Rail. Det at området senere 

skal brukes til næringsbebyggelse, gjør også at tiltakshaver må bruke masser av en kvalitet som 

er tillatt i byggeområder og egnet til å bygge på. 

 

Videre ser rådmannen det som positivt at en ferdig planert tomt vil være klar for utbygging så 

fort reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil legge til rette for rask utvikling av eiendommen, noe 

som er viktig for næringsutviklingen i området.  

 

Rådmannen legger også vekt på at bakgrunnen for planeringen er at området skal brukes til å 

lagre betongsviller for gjenvinning. Rådmannen vurderer derfor prosjektet som positivt for 

miljøet, ved at det legger til rette for gjenvinning av materialer. Videre vil områdets plassering 

rett ved jernbanen, gjøre det mulig å frakte svillene inn på jernbane, noe som reduserer 

transportbehvoet på vei sammenlignet med om svillene skulle vært lagret i et annet område. 

Rådmannen ser det som positivt at områdets nærhet til jernbanen vil utnyttes på denne måten. 

Prosjektet passer godt sammen med øvrig næringsvirksomhet i området, og bygger dermed 

opp under den klyngestrategien det er lagt opp til i kommunens næringspolitiske plan. 
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Rådmannen vurderer at fordelene knyttet til utnyttelsen av området og fordelene knyttet til 

næringsutvikling, samlet sett vil være klart større enn ulempene knyttet til at området planeres 

uten at det er vedtatt en reguleringsplan. 

 

Oppsummering 

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

dispensasjonen innvilges på nærmere vilkår. 

 

Utskrift sendes 

Feste Nordøst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA 

Svillegjenvinning AS, Nymobakken 34, 3516 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oppsummering og vurdering av uttalelser 200416.pdf 

Oversendelse av uttalelser 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankravet for planering av terreng ved to 

næringstomter 

Randsfjordbanen - Km134,426 - Hensmoen - Gnr-bnr 92-1 - Ringerike kommune - Viken - 

Uttalelse til dispensasjon fra plankrav 

Uttalelse næring - dispensasjon fra plankrav for planering Hensmoen (Spenncon rail AS og 

Nortømmer AS) 

Søknadsbrev_dispensasjon_200220.pdf 

Nr1-KP-arealdel-200220.pdf 

Nr2-Dagens situasjon-200220.pdf 

Nr3-Tomt Svillegjenvinning-200220.pdf 

Nr4-Profiler Svillegjenvinning-200220.pdf 

Nr5-Tomt Nortømmer-200220.pdf 

Nr6-Profiler Nortømmer-200220.pdf 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Massetransport_boliger.jpg 

Parkbelte i industri.jpg 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 20/1552-2   Arkiv: K01  

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag, søknad om fornyelse av 

dispensasjon  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

39/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. dato for fattet vedtak i HMA tom. 31.12.2021. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

  

Sammendrag 

Mimmie Planke søker på vegne av sin mann Terje Holid, om fornyelse av kjøretillatelse for 

transport av funksjonshemmet. Holid ønsker å benytte firhjuling for å kjøre til og fra hytta på 

Høgås, Ringkollen. Traseen er ca 400 meter. Det søkes om tillatelse for to nye år, 2020 og 

2021. Rådmannen har ikke fått tilbakemeldinger om at tidligere tillatelse har blitt misligholdt, 

og anbefaler at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet, der det gis tillatelse til et 

begrenset antall turer. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2004 ble det første gang søkt om tillatelse til å kunne nytte jernhest/lite firhjulsdrevet 

terrengkjøretøy for å komme frem til sin hytte gnr. 100/54 på Høgås, Ringkollen. Søknaden ble 

begrunnet i helseproblemer, da Terje Holid har en lidelse som gjør det vanskelig å gå mellom 

bilvei og hytte. Den aktuelle traseen fra vei til hytte utgjør ca. 400 meter. Det ble i søknad 

opplyst om at dette er en sykdom som tiltar i styrke. Terje Holid er 75 år. Holids kone overtok 

hytta på Høgås i 1998 etter sine foreldre. 
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I 2006 ble det søkt om fornyelse av kjøretillatelsen. Det ble gitt dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet for 2 nye år, 2006 og 2007. I 2012, 2014, 2016 og 2018 ble det gitt 

tillatelse til ytterligere 2 nye år (2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 og 2018/2019), men antall 

turer ble begrenset til 10. Det ble også stilt krav om føring av kjørebok. I forbindelse med 

søknad om fornyelse av tillatelsen har vi mottatt kjørebok som viser turene for 2018 og 2019. 

 

 

Juridiske forhold  

En søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å kunne bruke ATV behandles etter 

forskrift om motorkjøretøy § 6 hvor det heter at:  

 
«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer 

– 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. Før eventuell tillatelse gis, 

skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdselen til et minimum.» 

 

Siden den omsøkte kjøringen ligger innenfor Marka omfattes den også av Markalovens § 10 

som er en forsterkning av det generelle motorferdselsforbudet i utmark. Kommunen kan gi 

dispensasjon fra Markalovens motorferdselsforbudet etter § 15 hvor det heter at:  

 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd 

nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-

4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

       Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større 

enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke dispenseres fra 

kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre 

saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke.  

       Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 

når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon.»   

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har behandlet søknad om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet flere ganger tidligere. Første gang i 2004 og sist i 2018. 

 

Da saken ble behandlet sist gang i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 i 

sak 38/18 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 



  Sak 39/20 

 

 Side 49 av 69   

 

4. Før administrasjonen utsteder selve kjøretillatelsen (grønn lapp) må grunneieres 

samtykke til motorferdsel over sin eiendom foreligge. 

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ønsker å avslå søknad om dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet kan et vedtak se slik ut: 

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6, for transport av funksjonshemmet til og fra bilvei til hytte 

gnr. 100/54 kan ikke imøtekommes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt, med mindre det er åpnet for slik 

kjøring gjennom lov eller forskrift. For å kunne foreta transport av funksjonshemmet må 

kommunen gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet, samt evt. grunneiere må gi samtykke til 

motorferdselen. En søknad må knytte seg til en bestemt trasé, evt. tidsrom/antall turer. Det er 

ulike grunner til at kommunen kan imøtekomme slike søknader. En søknad kan skyldes at en 

person har blitt sterkt invalidisert etter en ulykke eller at en som har hatt hytte i mange år ikke 

får nyttet denne pga. sykdom som medfører sterk bevegelseshemming. I slike tilfeller vil 

mulighet til å bruke hytta kunne øke livskvaliteten til vedkommende.  Argumentene som taler 

for at kommunen bør være restriktive med slike tillatelser er utilsiktede konsekvenser og 

hensynet til at utmarka skal være stille og rolig – uten hjulspor og støy. Selv om krav til 

legeerklæring trolig begrenser antall søknader kan det være vanskelig å trekke noen klar linje 

for hva som «kvalifiserer» som bevegelseshemming. I tillegg er det ikke urimelig å anta at noen 

leger kan være «snillere» enn andre og at det også er en viss utglidning ift. hvem som faktisk 

kan ha behov for transport med motorkjøretøy. Innenfor dette saksområdet vurderer 

rådmannen at det er viktig å holde en relativt stram linje for å hindre uønsket utvikling. 

Samtidig må det tas hensyn til forhold knyttet til enkeltpersoner veid opp mot risiko for en 

uheldig langsiktig virkning. 

 

I Ringerike er det i underkant av 4 000 hytter, hvor ca. 1 000 ligger på Vikerfjell og ca 1 000 i 

det som kalles «Marka» og som omfattes av markalovgivningen.  Øvrige hytter ligger spredt i 

kommunen.  

 

Da søknaden fra Planke/Holid var til behandling i 2004 var det en prinsippsak, siden det ikke 

tidligere var omsøkt eller gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. 

Rådmannen vurderer at det er rimelig å anta at det vil kunne komme flere søknader om 

dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. Med den økningen vi har sett i 

antall ulike typer firhjulinger de siste årene, ser vi at det er stadig flere som anskaffer slike 

kjøretøy til privat bruk.  

 

Per dd. er det 2 kjøretillatelser i Ringerike, som omhandler transport av funksjonshemmede. 

Det som kjennetegner disse sakene er at kjøretillatelsens innehaver er svært nøye med å følge 

opp sine forpliktelser, enten det er i form av føring av kjørebok (der det er stilt krav om dette) 

samt kjøretillatelsens utløp. Disse kjøretillatelsene er begrunnet ut ifra et behov for transport 

som en følge av akutt sykdom eller ulykke som har ført til varig funksjonshemming. 
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Dersom kommunen gir dispensasjon fra motorferdselsforbudet, vil en kjøretillatelse kun gjelde 

Holid. Det er ikke andre som kan nytte kjøretøyet i hans fravær. Videre vil en tillatelse kun 

gjelde transport mellom hytte og parkering ved Høgåsveien. 

  

Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare 

nytteformål i dagens samfunn, samtidig som motorferdsel i naturen kan være årsak til en rekker 

ulemper og skader (støy, annen forurensning, terrengskader, vegetasjonsslitasje, forstyrrelser 

av dyreliv, konflikter med friluftslivet), særlig ved barmarkskjøring. 

Intensjonene i motorferdselsloven er å redusere ferdsel i utmark med motorkjøretøy til et 

minimum. Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre noen 

direkte skade eller ulempe. Derimot vil summen av mange vil kunne utgjøre en stor 

miljøbelastning. 

 

Den omsøkte kjøringen ligger i «Marka» i et område hvor folks forventninger til «stillhet» 

trolig er større enn i andre områder av kommunen. I tillegg har markaloven (2009) et 

forsterket motorferdselsforbud, og en eventuell kjøretillatelse til transport av funksjonshemmet 

vil også kreve en dispensasjon fra markaloven. 

 

Siden omsøkt kjøringen i hovedsak vil skje på barmark synes det relevant å vurdere tiltaket 

etter Naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. Utover hensynet til støy vil virkningene på 

natur og miljø ikke være direkte skadelidende, og det finnes ingen registreringer i området som 

tyder på at kjøring vil volde skade på artsmangfold eller økosystem. Området vurderes ikke å 

være særskilt sårbart. Virkningene av kjøringen vil være av lokal art og begrenset til trasé fra 

parkeringsplass og fram til hytte. Begrensningen på inntil 10 turer pr. år vil redusere slitasje i 

terreng og støy som fremkommer av kjøringen. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet og tillatelse til et 

begrenset antall turer (10 stk.) for perioden fra vedtak fattes i HMA og ut 2021. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel 

3. Kart over trasé 

4. Tillatelser fra grunneiere 

5. Kjørebok 

5. Kopi av forrige vedtak, fattet av HMA 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

  Sak  40/20 

Side 52 av 69   

 

 
Arkivsaksnr.: 20/791-6   Arkiv: L32  

 

Adressenavn på vei i planområdet Færdentoppen boligområde  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

40/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Skibrua 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på en vei i det planlagte boligfeltet «417 - Færdentoppen 

boligområde» i Haugsbygd. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 17.02.2020 (20/791-1) til grunneier, utbygger, arkitekt, de nærmeste naboene til 

boligfeltet og Ringerike historielag ba kommunen om forslag til adressenavn. I tillegg ble 

forespørsel lagt ut på kommunens nettside. Kommunen mottok totalt 2 innspill til adressenavn 

på veien.  

 

 
 

Henrik Færden Petersen (20/791-2) foreslo Færdvin. Som begrunnelse skriver han at «…at 

Færdvin er utgangspunktet for Færden, som er gårdsnavnet. Færdvin betyr: vei over myr, og er 

på grunn av beliggenheten til gården langs den gamle kongeveien som har gått gjennom 

Færdentoppen. …». Ringerike historielag foreslo Færdenhagabakka (gammelt og lokalt navn 

for Førnhagenbakken) Skibrua (ligger ved skibrua som er en del av skiløypa til Ringkollen) og 

Himmelveien (ref.: Arne Paasche Åsen’s «Så høy en himmel som her i Haugsbygd»). På 

direkte forespørsel til lokalhistoriker Gudmund Bakke (20/791-7) skriver han at 

husmannsplassen Færdenhagen lå om lag 50 meter etter dagens nedkjøring til Færden gård, og 

«…Færdenhagenbakkene” eller “Færnhagabakka” som folk i Haug sier, er hele strekningen fra 

avkjøring/gårdsvei Færden og opp til Smeden. …».  
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Oppmålingsavdelingen har behandlet innkomne forslag til veinavn. Forslagene er sendt til 

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

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (20/572-21)  

skriver om Færdvin at «… Dette ser ut til å være en slags rekonstruksjon av den norrøne 

formen av gårdsnavnet Færden. Generelt vil vi ikke tilrå å bruke slike rekonstruerte, gamle 

navn hvis de ikke er i muntlig bruk i dag. …». Stedsnavntjenesten anbefaler heller ikke 

Himmelveien som adressenavn. De anbefaler i stedet navn med lokal tilknytning. De har ingen 

merknader til skrivemåten av Færdenhagabakka, men ber kommunen undersøke plassering av 

navnet Færdenhagen.  

 

Rådmannen ønsker ikke å bruke det rekonstruerte navnet Færdvin, og heller ikke 

Himmelveien. Rådmannen er enig i begrunnelsen fra Stedsnavntjensten, som ikke anbefaler 

bruk av disse navnene. Færdenhagabakka er heller ikke ønskelig å bruke, da det vil innebære å 

«flytte» navnet bort fra stedet hvor dette navnet har sin forankring. Rådmannen foreslår derfor 

at Skibrua brukes som navn på veien. Boligområdet ligger rett ved skibrua, som er en del av 

skiløypa til Ringkollen. Det er et kort, enkelt og lettoppfattelig navn som er forankret til stedet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Skibrua. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger innenfor godkjent reguleringsplan 417 Færdentoppen boligområde. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 
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Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier, utbygger, arkitekt, Ringerike historielag og de nærmeste naboene til boligfeltet har 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside. 

 

Språkrådet v/Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom 

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

Gaardsnavne og i Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for 

skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at veien tildeles adressenavnet Skibrua. Vurderingen som ligger til grunn 

er gjort etter uttalelser fra grunneier, enkeltpersoner, lag og foreninger og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 20/681-5   Arkiv: L32  

 

Adressenavn på vei til Rudssetra og Milebråtan i Brekkebygda  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

41/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Rudsseterveien 

 

  

 

Sammendrag 

Grunneier i området henvendte seg til kommunen og ba om adresser til hytter/bygninger ved 

Rudssetra. I den forbindelse må det først tildeles navn til vei som tar av fra Brekkebygdveien 

og går inn til Rudssetra og Milebråtan. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  
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 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 07.02.2020 (20/681-1) til grunneier og Soknedalen lokalhistoriske forening, 

inviterte kommunen de til å komme med forslag til adressenavn.  

 
Astrid Berg Langvandsbråten og Anders Berg foreslo Ruudseterveien eller Ruudsæterveien 

(20/681-3). De begrunner navneforslagene med at «… Dette er navnet som i all tid er brukt i 

bygda og av bygdefolket. Ruudsætra har i alle tider ligget under gården Ruud og ble brukt som 

sæter. Navnet skal skrives med 2 u-er, dvs «Ruud» og ikke «Rud» slik som det framkommer på 

kartet. «Ruud» er brukt i alle rettsprotokoller, skjøter, grenseprotokoller, dvs offisielle dokumenter. 

«Ruud» brukes i boka «Slekten Berg på Ruud gård og gårdens historie» skrevet av Erling Bjørke og 

Olaf K Opsahl. I 1528 skrev man «Ruwdt». I 1542 ble det til «Rudh». Fra 1563 har det vært brukt 

«Ruud». …». Soknedalen lokalhistoriske forening (20/681-4) foreslår Ruudseterveien og 

Ruudsetraveien uten nærmere begrunnelse. Språkrådet v/Stedsnavntjenesten foreslår 

Rudsseterveien eller Milebråtaveien. I begrunnelsen skriver de at «…Det er gjort vedtak om 

skrivemåten Rudssetra for seternavnet, og kommunen har dermed plikt til å bruke denne 

skrivemåten, jf. § 11 første ledd i stedsnavnloven. Skrivemåten av adressenavnet må dermed bli 

Rudsseterveien (med bortfall av bestemt endelse i sammensetning, …». For Milebråtaveien skriver 

de «…Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte 

endelsen bort. Vi tilrår derfor skrivemåten Milebråtaveien for dette navnet, Jf. at SSR har registrert 

sammensetningene Milebråtabrenna, Milebråtatjern og Milebråtalunnestaden i samme område….». 

I Landbrukskontorets skogsveiregister er veien fra Brekkebygdveien til Rudssetra benevnt som 

Rudsetreveien, veien videre til og forbi Milebråtan som Milebråtan og stikkveien mot 

Stillingsåsen Storemyrbr. – Stillingsåsen.  
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I dette tilfellet ønsker grunneier og historielag at adressenavnet skal skrives med to u’er. 

Rådmannen merker seg at Kartverket i 2019 vedtok skrivemåten for navneleddet –setra/-seter  

til Rudssetra (16/4920-16). I tillegg sier stadnamnlova § 11 3. ledd at «Offentlege organ og 

andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, skal halde fram med å bruke dei skriftformene som er i 

bruk av det offentlege når lova blir sett i verk, til det eventuelt blir gjort endringsvedtak. ..». I 

dette tilfellet er det «Rud» som er brukt. En finner det for eksempel igjen i matrikkelutkastet av 

1950, på økonomisk kartverk fra 1967 og brukt av Margit Harsson i hennes stedsnavnbase for 

Norderhov gamle herred. Skriftformen med to u’er er heller ikke i tråd med gjeldende 

rettskriving. Språkrådet påpeker også at kommunen er pålagt å bruke den fastsatte 

skrivemåten.  

 
Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Rudsseterveien. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger i et LNFR-område i gjeldende kommuneplan.  

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Grunneier og Sokenedalen lokalhistoriske forening har fått direkte brev der de ble bedt om å 

komme med forslag til veinavn.   

 

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

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

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

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  
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Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneier, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Kart som viser adresseparsellens plassering 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 20/572-24   Arkiv: L32  

 

Adressenavn i hyttefelt Gunbjørrud  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

42/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Hugeråsveien 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på en vei i det planlagte hyttefeltet «Gunbjørrud» mellom 

Gunbjørrudsetra og Ringerudåsen på Vikerfjell. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  
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 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

  

Beskrivelse av saken 

I brev datert 30.01.2020 (20/572-1) til Øvre Ådal og Ringerike historielag, velforeninger og 

grunneiere ba kommunen om forslag til adressenavn. I tillegg ble forespørsel lagt ut på 

kommunens nettside. Forespørselen på nettsiden ble igjen referert på www.ringblad.no. Mange 

av navneforslagene kom fra personer som hadde sett oppslaget hos Ringerikes Blad. 

Kommunen mottok totalt 18 innspill til adressenavn på veien.  

 
Jim Hagen Warp (20/572-2) foreslo Vikertoppen. Eva Krokvik (20/572-3) foreslo 

Himmelriket. Line (20/572-4) foreslo Bjørrudveien. Amanda Blisten (20/572-5) foreslo 

Bjørnehiet, Bjørneveien, Bjørnesvingen, Storebjørn, Tyttebærlyngen, Blåbærlyngen, Utsikten 

og Vikerpanorama. Lina Buttingsrud (20/572-6) foreslo Gunbjørveien, Gunbjøråsen og 

Gunbjørfjellet. Morten Kleven (20/572-7) foreslo Hugeråsveien. Svanhild Stein Westby 

(20/572-8) foreslo Ringerudlia. Ståle Skjønhaug (20/572-9) foreslo at en bburde bli flinkere til 

å oppkalle vei/gate etter tidligere/avgåtte ordførere. Anine Arnesen (20/572-10) foreslo 

Ringerudtoppen. Mona B. Ingeland (20/572-11) foreslo Vikertoppen, Fjellveien og 

Fjellstueveien. Ole Morten Jensen (20/572-12) foreslo Vikingveien, Gunnbjøruds vei, 

Luksusvegen, Overskuddslia, Fjellhyllevegen og Hyttefeltveien. Ole Jacob Hellerud (20/572-

13) foreslo Veslefjellveien. Ståle Hansteen (20/572-14) foreslo Hugeråsveien, oppkalt etter 

Hugeråsen i sydenden av veien. Anne Braathen (20/572-15) foreslo Fjellviken. Frank Tangen 

(20/572-16) foreslo Hugenveien og Hugåsveien. Viggo Simarud (20/572-17), som har lagt ved 

bilder og skriver at han og familien har brukt området mye til turer og jakt, foreslo 

Gunbjørrudsetervegen. Espen Lundberg Pedersen (20/572-18) foreslo Harelia. Han begrunner 
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det med at det tradisjonelt har vært mye hare i området, og en ofte kan høre harelosen gå 

igjennom området. 
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 Ringerike historielag (20/572-19) foreslo Hugeråsveien, med begrunnelse i at den går mot 

Hugeråsen. Oppmålingsavdelingen skrev i sitt brev til grunneierne og foreningene at en ville ta 

utgangspunkt i Hugeråsen som adressenavn dersom en ikke fikk inn forslag til adressenavn. 

 

Ved vurdering av forslagene har rådmannen i første omgang sett om det i området var lokale 

tradisjonelle stedsnavn som kunne videreføres i adressenavnet. Gunbjørrudseterveien er 

allerede i bruk. Navneforslagene med Gunbjør- ligner mye på Gunbjørrud, men skulle vi brukt 

de ville det blitt med Gunbjørrud som førsteledd. De foreslåtte navnene eksisterer ikke som 

stedsnavn i dag. Rett sør for feltet ligger Hugeråsen, som er et eksisterende stedsnavn, og flere 

av innspillene foreslår navn med «Hug-/Huger-». Hugeråsveien er et navn som gir den lokale 

stedsnavntilknytningen. Kategorinavn med tyttebær og blåbær prøver vi å unngå, og det er 

allerede brukt på flere veier i kommunen. Generelle navn som Himmelriket, Utsikten, Fjell-, 

Hytte-, Hare- ++ ønsker vi heller ikke å bruke dersom lokale stedsnavn kan brukes. 

Førsteleddet Bjørn- og Bjønn er allerede i bruk ved «Flaskerud- Bjørntjernlia området», og i 

det samme området er Veslefjell- brukt. Navn med Viker og Ringerud er allerede i bruk ved 

disse stedsnavnene.   

 

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

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

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (20/572-21) 

har ingen merknad til navn eller skrivemåte av det foreslåtte navnet Hugeråsveien. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Hugeråsveien. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger innefor godkjent reguleringsplan 404 Gunbjørrud. 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 
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Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier der feltet ligger og grunneier i nord hvor adkomstveien kommer fra (Ringerudåsen), 

Øvre Ådal og Ringerike historielag, Vikerfjell skiløyper og Vikerfjell hytteservice AS har alle 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside og på www.ringblad.no.   

 

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

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

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

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra enkeltpersoner, lag og foreninger og stedsnavntjenesten.  
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Vedlegg 

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

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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Arkivsaksnr.: 14/654-73   Arkiv: L32  

 

Endret skrivemåte på tidligere tildelte adressenavn  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

43/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Saken tas til orientering. 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med to ulike navnesaker i Ringerike kommune har Kartverket bestemt 

skrivemåten av navn som er brukt på 3 ulike veier i kommunen. Det gjelder navnet Stubbdal 

vedtatt i navnesak 2016/60501 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-16), og navnet Tanberg 

vedtatt i klagesak 7/2011 (14/654-67). Stedsnavnloven sier at kommunene skal bruke den 

vedtatte skrivemåten av navnene i sin saksbehandling. Kommunen skal derfor på eget initiativ 

endre skrivemåten av tidligere vedtatte adressenavn, slik at de samsvarer med vedtatt 

skrivemåte.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

 

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Adressenavnet Stubdalsveien ble fastsatt i 1978. Denne skrivemåten av første leddet i navnet 

har vært i bruk frem til i dag. I navnesak 2016/60501 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-

16) vedtok Kartverket 16.05.2019 Stubbdal som skrivemåte for dette navnet.  

 

Adressenavnet Gamle Stubdalsvei ble fastsatt i 1990. Stubdal med en ‘b’ er brukt som 

skrivemåte frem til i dag. Som nevnt ovenfor er skrivemåten nå fastsatt til Stubbdal. 

 

Vi kjenner ikke til når adressenavnet Tandbergmoveien ble fastsatt, men tidlig på 1970 tallet er 

veinavnet brukt i brev fra kommunen. Skrivemåten av Tandberg med ‘d’ er brukt frem til i dag. 

I forbindelse med navnesak 1998/83 i Ringerike kommune for navnet 

Tannberg/Tandberg/Tanberg vedtok Statens kartverk i 2000 skrivemåten Tanberg. Vedtaket 

ble påklaget. I 2018, i sak 7/2011, vedtok Klagenemnda for stedsnavnsaker skrivemåten 

Tanberg.  

 

Skrivemåten av adressenavn som har disse to vedtatte navnene som en del av adressenavnet, 

skal endres i tråd med vedtakene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Saken berører ingen planer. 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Stedsnavnloven § 11første ledd sier hvilken plikt kommunen har til å bruke vedtatte 

skrivemåter. Her står det «…Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og 

ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje 

ledd. …». Det vil si organ for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det 

offentlige eier fullt ut. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 
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offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er vist til tidligere vedtak av adressenavnene under kapittelet «Beskrivelse av saken». 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen må fjerne eksisterende oppsatte adressenavnskilt, bestille og sette opp nye skilt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Alle som har adresser til de tre nevnte veiene skal motta brev der de orienteres om den nye 

skrivemåten av adressenavnene.  

 

Når ny skrivemåte registreres i matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, bygnings- og 

adresseregister) vil det automatisk bli overført til Folkeregisteret og Posten. 

 

Alternative løsninger 

Det presenteres ingen alternative løsninger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken inneholder ingen prinsipielle avklaringer. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er pålagt å bruke vedtatte skrivemåter av stedsnavn. Dette er hjemlet i 

stedsnavnloven § 11 1. ledd. Rådmannen anbefaler derfor at saken tas til etterretning.  
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Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/408 15.04.2020 DS BYG 143/20 R/TEK/KARSPI

 GNR 1/60 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/60 - Røsholmstranda 163 

 

19/5403 10.02.2020 DS  56/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/565 24.02.2020 DS  79/20 R/TEK/ELIPAU GNR 87/232 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 87/232 

 

20/119 25.02.2020 DS  81/20 R/TEK/KRIGRO GNR 95/12 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 95/12 

 

20/716 26.02.2020 DS  83/20 R/TEK/HALA GNR 169/31 

Morten Opsahl  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 169/31 

 

20/798 27.02.2020 DS  84/20 R/TEK/INGRIS GNR 144/19 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/19 - Strømsoddsveien 315 

 

18/3555 28.02.2020 DS  85/20 R/TEK/ANEWEB GNR 94/19 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

19/3079 28.02.2020 DS  86/20 R/TEK/ELILUN GNR 260/7 

  

Søknad om oppføring av bolig Gnr/bnr 260/7 - Bråtenveien 14 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/1002 28.02.2020 DS  87/20 R/TEK/ELILUN GNR 12/111 

Jan Otto Myrseth  

Rive eksisterende bod og oppføring av nytt tilbygg Gnr/bnr 12/111 - 

Haukemyrveien 4 

 

20/761 02.03.2020 DS  88/20 R/TEK/AEMYH GNR 272/79 

  

Garasje, bod og balkong/veranda Gnr/bnr 272/79 - Grønvoldsgrenda 16 

 

19/3801 02.03.2020 DS  89/20 R/TEK/KRIGRO GNR 40/68 

Brit Helle Bjerke  

Endringer på hytte Gnr/bnr 40/68 - Løvlia 

 

19/2646 03.03.2020 DS  90/20 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Harald Hårfagres vei 21 

 

20/819 04.03.2020 DS  91/20 R/TEK/AEMYH GNR 139/46 

Morten Johnsrud  

Oppføring av hagestue Gnr/bnr 139/46 - Strandvelta 7 

 

20/1 05.03.2020 DS  92/20 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Bygging av garasje (tilbygg til bolig) Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

20/1185 09.03.2020 DS  93/20 R/TEK/BERLE GNR 307/1 

Anders Holte  

Bygging av garasje Gnr/bnr 307/1 - Hedalsveien 153 

 

20/608 10.03.2020 DS  94/20 R/TEK/KARSPI GNR 62/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 62/1 

 

20/85 10.03.2020 DS  95/20 R/TEK/KARGRA GNR 32/36 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 32/36 - Gullerud 19 

 

20/1084 10.03.2020 DS  96/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/179 

Trond Erik Karlsen  

Dispensasjon - bod Gnr/bnr 305/179 - Ådalsveien 1332 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/5234 11.03.2020 DS  97/20 R/TEK/ELIPAU GNR 62/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 62/1 

 

20/788 11.03.2020 DS  98/20 R/TEK/ANEWEB GNR 94/40 

Terje Arnesen  

Bruksendring Gnr/bnr 94/40/1 - Viulkroken 6 

 

20/1161 11.03.2020 DS  99/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/288 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/288 - Indre Løkkavei 24 

 

20/1141 11.03.2020 DS  100/20 R/TEK/HALA GNR 1116/1 

  

Oppføring av støyvoll med skjerm Gnr/bnr 1116/1 - 274/418 

 

18/5345 11.03.2020 DS  101/20 R/TEK/INGPRE GNR 50/90 

  

Fradeling av tomt Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

19/1579 11.03.2020 DS  102/20 R/TEK/ANEWEB GNR 3/78 

  

Dispensasjon - Garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

19/5403 12.03.2020 DS  103/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/1182 12.03.2020 DS  104/20 R/TEK/AEMYH GNR 45/61 

  

Tilbygg Gnr/bnr 45/61 - Høybyveien 55 

 

20/1218 12.03.2020 DS  105/20 R/TEK/BERLE GNR 94/40 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/40/2 - Viulkroken 6 

 

20/1192 13.03.2020 DS  106/20 R/TEK/AEMYH GNR 288/25 

  

Riving av brent bolig Gnr/bnr 288/25 - Persvoldbakka 6 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1235 13.03.2020 DS  107/20 R/TEK/HALA GNR 271/65 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/65 - Stikkveien 8 

 

17/4957 16.03.2020 DS  108/20 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

20/1322 16.03.2020 DS  109/20 R/TEK/HALA GNR 274/434, 274/418 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 274/434, 274/418 - Søndre Kirkemoen 

 

20/1254 17.03.2020 DS  110/20 R/TEK/AEMYH GNR 271/99 

Glitre Energi Produksjon AS  

Informasjonsskilt Gnr/bnr 271/199 - Hen Mølle 

 

20/1179 18.03.2020 DS  111/20 R/TEK/N03 GNR 38/4 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 38/4 - Tanberg 

 

20/1256 18.03.2020 DS  112/20 R/TEK/AEMYH GNR 51/7 

Glitre Energi Produksjon AS  

Informasjonsskilt Gnr/bnr 51/7 - Begnamoen 

 

20/1151 18.03.2020 DS  113/20 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Boligblokker Gnr/bnr 317/200 - Hønengaten 59 

 

19/2787 18.03.2020 DS  114/20 R/TEK/N03 GNR 38/157 m/flere 

  

Arealoverføringer Gnr/bnr 3022/1 - Tandbergmoveien 

 

19/3862 19.03.2020 DS  115/20 R/TEK/KRIGRO GNR 255/2/3 

Arild Henriksen  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/2/3 

 

20/1397 19.03.2020 DS  116/20 R/TEK/BERLE GNR 78/14 

Thomas Even Fransrud  

Dispensasjon Gnr/bnr 78/14 - Kapellveien 15 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1394 20.03.2020 DS  117/20 R/TEK/BERLE GNR 62/50 

  

Tilbygg Gnr/bnr 62/50 - Soknedalsveien 67 

 

20/1417 24.03.2020 DS  118/20 R/TEK/BERLE GNR 50/252 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/252 - Glederudveien 13 

 

20/1329 24.03.2020 DS  119/20 R/TEK/KRIGRO GNR 137/65 

  

Omlegging VA og opparbeidelse vei Gnr/bnr 137/65 

 

19/692 24.03.2020 DS  120/20 R/TEK/ELILUN GNR 50/90 

  

Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 

 

20/1339 25.03.2020 DS  121/20 R/TEK/HALA GNR 37/155 

  

Etablering av kontorer og salgslokaler Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstas gate 4 

 

19/3569 26.03.2020 DS  122/20 R/TEK/ELILUN GNR 317/51 

  

Riving og bygging av diverse tiltak Gnr/bnr 317/51 - Wahlstrøms gate 9 

 

20/1472 26.03.2020 DS  123/20 R/TEK/ANEWEB GNR 55/5 

  

Rehabilitering av kjørebru Gnr/bnr 50/5 - Kaldbekkveien 219 

 

20/1221 27.03.2020 DS  124/20 R/TEK/AEMYH GNR 159/9 

Truls Ingebrigt Oppen  

Tilbygg til våningshus/fritidsbolig Gnr/bnr 159/9 - Bergsjøstua 132 

 

19/1776 30.03.2020 DS  126/20 R/TEK/ANEWEB GNR 95/65 

  

Utvidelse av eksisterende bolig Gnr/bnr 95/65 - Vesternbakken 2 

 

20/1527 30.03.2020 DS  127/20 R/TEK/HALA GNR 37/142 

Elin Benterud Fleischer  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 37/142 - Bredalsveien 21 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1462 31.03.2020 DS  128/20 R/TEK/HALA GNR 318/138 

  

Boligblokk med 43 leiligheter og ett næringslokale. Gnr/bnr 318/138 - Sundgata 

10, 10 A og Storgata 20 B 

 

20/889 31.03.2020 DS  129/20 R/TEK/AEMYH GNR 56/172 

Frank Nergård  

Rive eksisterende garasje/skur og oppføring av dobbelgarasje med overetasje 

Gnr/bnr 56/172 - Feltspatveien 12 

 

20/1368 01.04.2020 DS  130/20 R/TEK/ELIPAU GNR 143/2 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 143/2 - Soknedalsveien 211 

 

20/1400 01.04.2020 DS  131/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Vei til tomt 146 Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetermyrene 

 

20/877 03.04.2020 DS  132/20 R/TEK/KARGRA GNR 87/568 

Robert Sundby  

Dispensasjon Gnr/bnr 87/568 - Øvre Haldenveien 8 K og J 

 

20/999 03.04.2020 DS  133/20 R/TEK/ELIPAU GNR 303/20 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 303/20 - Ådalsveien 1169 

 

20/1664 03.04.2020 DS  134/20 R/TEK/BERLE GNR 119/34 

Ernestas Urbanavicius  

Garasje Gnr/bnr 119/34 - Gjørudenga 16 

 

17/4154 06.04.2020 DS  135/20 R/TEK/ANEWEB GNR 317/366 

  

Rive eksisterende bygning - Ny enebolig Gnr/bnr 317/366 - Bjørklundsgate 4 

 

20/1668 06.04.2020 DS  136/20 R/TEK/BERLE GNR 62/173 

Ringerike Kirkelige Fellesråd  

Riving og oppføring av ny garasje/rom Gnr/bnr 62/173 - Kirkeveien 

 

20/1687 07.04.2020 DS  137/20 R/TEK/KNUKOL GNR 87/19 

Rune Hallberg  

Dispensasjon - bygging av gjerde Gnr/bnr 87/19 - Rabbaveien 86 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4923 14.04.2020 DS  138/20 R/TEK/KARGRA GNR 317/450 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/450 - Grensegata 17 

 

20/1614 14.04.2020 DS  139/20 R/TEK/BERLE GNR 86/146 

  

Rive inngangsparti og glassveranda, oppføring av nytt tilbygg og glassveranda og 

heise opp eksisterende garasje Gnr/bnr 86/146 - Storløkkaveien 18 B 

 

20/837 14.04.2020 DS  140/20 R/TEK/HALA GNR 271/349 

  

Enebolig med utleieenhet Gnr/bnr 271/349 - Hensveien 54 

 

19/5495 15.04.2020 DS  141/20 R/TEK/ELIPAU GNR 265/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 265/1 - Kolkinnveien 50 

 

20/1691 15.04.2020 DS  142/20 R/TEK/HALA GNR 86/165 

Anne Nordli Gundersby  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/165 - Storløkkaveien 19 

 

18/2091 15.04.2020 DS  144/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/109 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/109 - Ringkollveien 56 

 

20/1773 15.04.2020 DS  145/20 R/TEK/HALA GNR 262/133 

Egil Gravermoen  

Bygging av uthus/garasje Gnr/bnr 262/133 - Moveien 2 

 

20/1678 16.04.2020 DS  146/20 R/TEK/KARGRA GNR 100/13, 100/37 

  

Bruksendring Gnr/bnr 100/13, 100/37 - Fløytingen 34 

 

20/1399 16.04.2020 DS  147/20 R/TEK/HALA GNR 66/12, 66/47 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 66/12, 66/47 

 

19/3974 16.04.2020 DS  150/20 R/TEK/ANEWEB GNR Gnr/bnr 255/102 

Oddvar Hagen  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/102 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/1797 17.04.2020 DS  151/20 R/TEK/HALA GNR 95/55 

  

Bygging av platting Gnr/bnr 95/55 Oddliveien 9 A 

 

20/1881 17.04.2020 DS  152/20 R/TEK/KRIGRO GNR 302/63 

Ringerike kommune  

Midlertidig dispensasjon Gnr/bnr 302/63 - Ådalsveien 1110 

 

19/4775 20.04.2020 DS  153/20 R/TEK/ANEWEB GNR 272/31 

  

Flytting av eksisterende vei Gnr/bnr 272/31 - Grønvoldsmoen 29 

 

20/1685 21.04.2020 DS  154/20 R/TEK/AEMYH GNR 45/61 

Pål Nordlien  

Dispensasjon - bygging av utebod Gnr/bnr 45/61 - Høybyveien 55 

 

20/1062 22.04.2020 DS  155/20 R/TEK/ELIPAU GNR 132/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 132/2 - Harehaugveien 28 

 

20/1897 22.04.2020 DS  156/20 R/TEK/HALA GNR 37/93 

  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Gnr/bnr 37/93 - Haugebakken 6 

 

20/1813 22.04.2020 DS  157/20 R/TEK/KARSPI GNR 297/110 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/110 - Tosseviksetermyrene 67 

 

20/1549 22.04.2020 DS  158/20 R/TEK/ELIPAU GNR 148/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

20/35 22.04.2020 DS  159/20 R/TEK/ANEWEB GNR 105/94 

  

Riving av fritidsbolig samt oppføring av ny hytte Gnr/bnr 105/94 - Martesæterveien 

 

20/1901 23.04.2020 DS  160/20 R/TEK/BERLE GNR 56/146 

Tore Holm Nilsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 56/146 - Bergveien 9 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1037 23.04.2020 DS  161/20 R/TEK/ANEWEB GNR 102/252, 103/228, 

102/230 m/fl 

  

Utlegging av fylling for uttak av tømmer Gnr/bnr 102/252, 103/228, 102/230, 

102,231, 102/232 - Nedre Nordbergveien 

 

20/1809 24.04.2020 DS  162/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/278 

  

Bruksendring og diverse tiltak Gnr/bnr 86/278 - Fossekallveien 12 A 

 

20/1715 24.04.2020 DS  163/20 R/TEK/AEMYH GNR 263/45 

  

Dispensasjon - bygging av garasje Gnr/bnr 263/45 - Bureveien 40 

 

20/1935 24.04.2020 DS  164/20 R/TEK/HALA GNR 300/93 

Jostein Næssèn  

Dispensasjon Gnr/bnr 300/93 - Vestre Ådal 550 

 

19/4188 27.04.2020 DS  165/20 R/TEK/BERLE GNR 31/8 

Werner Kleiven  

Erstatningshytte Gnr/bnr 31/8/66 - Abrahamrudveien 

 

20/1886 27.04.2020 DS  166/20 R/TEK/KARGRA GNR 30/3 

  

Dispensajon Gnr/bnr 30/3 - Ultvetveien 21 

 

20/534 27.04.2020 DS  167/20 R/TEK/KARGRA GNR 255/100 

  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/100 - Fjellbu 

 

20/1804 28.04.2020 DS  168/20 R/TEK/KRIGRO GNR 39/196 

  

Etablering av kunstgressbane Gnr/bnr 39/196 - Benterudgata 

 

20/1968 28.04.2020 DS  169/20 R/TEK/BERLE GNR 94/25 

Augustinas Ambrasas  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/25 - Snipphaugen 19 

 

20/1967 28.04.2020 DS  170/20 R/TEK/HALA GNR 92/81 

  

Ombygging av eksisterende bygg Gnr/bnr 92/81 - Hensmoveien 19 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/5403 28.04.2020 DS  171/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/1976 29.04.2020 DS  172/20 R/TEK/HALA GNR 38/187 

  

Omlegging av adkomst til p-kjeller Gnr/bnr 38/187 - Konglefaret 35 

 

20/1791 29.04.2020 DS  173/20 R/TEK/AEMYH GNR 303/18 

  

Sanering av avløp Gnr/bnr 303/18 - Nes i Ådal 

 

19/2647 29.04.2020 DS  174/20 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

20/1980 29.04.2020 DS  175/20 R/TEK/HALA GNR 45/60, 45/334 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 45/60, 45/334 - Riperbakken 20 

 

19/4078 30.04.2020 DS  178/20 R/TEK/KARGRA GNR 316/33 

Sadia Eiendom AS  

Omgjøring av disponible rom, nye vinduer, rømningsvei og flytting av utetrapp 

Gnr/bnr 316/33 - Vesterngata 11 

 

20/1232 30.04.2020 DS  179/20 R/TEK/KRIGRO GNR 280/4 

Odd Ivar Nygård  

Oppføring av garasje/driftsbygning Gnr/bnr 280/4 - Vestre Ådal 49 

 

20/1114 30.04.2020 DS  180/20 R/TEK/HALA GNR 262/168 

  

Bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 262/168 - Haugstangen 28 

 

20/1902 04.05.2020 DS  181/20 R/TEK/KARSPI GNR 58/16 

  

Oppgradering privat avløpsanlegg Gnr/bnr 58/16 - Heradsbygdveien 108 

 

20/2006 04.05.2020 DS  182/20 R/TEK/HALA GNR 248/128 

Ole Petter Fossum  

Bygging av garasje Gnr/bnr 248/128 - Vælerenveien 100 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/2014 05.05.2020 DS  185/20 R/TEK/HALA GNR 318/45 

Atle Klette Jensen  

Oppføring av basseng Gnr/bnr 318/45 - Kong Rings gate 21 
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Vedtak - Ringerike - gnr. 50 bnr. 2 - Follumveien 100 - støygrense - KV 
Hønefoss 

Fylkesmannen viser til oversendelsen fra Ringerike kommune datert 26.6.2019. Vi beklager den 
lange saksbehandlingstiden.  

 
Sakens bakgrunn 
Det er etablert nytt datasenter for dataprosessering i eksisterende lagerhaller på Follum i Hønefoss. 
Helsemyndigheten i Ringerike kommune mottok 28.6.2018 bekymringsmelding vedrørende 
døgnkontinuerlig støyplager fra naboer til KV Hønefoss (KV) sitt dataanlegg på Follum. Støykildene er 
opplyst å være vifter for luftkjøling av innendørs containere med datamaskiner. Sommeren 2018 
målte kommunen støynivåer på opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. Norconsult AS utarbeidet 
«Rapport fra måling av støy fra datasentralen til eksisterende bebyggelse» av 31.8.2018. Rapporten 
viste at det fortsatt ble målt for høye støynivåer ved boligene i forhold til T-1442. Etter pålegg fra 
Fylkesmannen og kommunens helsemyndighet fikk KV utarbeidet et støysonekart som ble oversendt 
kommunen i desember 2018.  
 
Helsemyndigheten v/ Kommuneoverlegen uttalte seg om anbefalt støygrense den 30.1.2019: 
«Helsemyndigheten anerkjenner støyrapporten datert 19.12.2018 fra Brekke & Strand Akustikk AS. I 
samråd med Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Byggesakskontoret vurderer vi i tråd med Brekke & 
Strand Akustikk AS at støykilden hos KryptoVault AS Follum faller innenfor T-1442/2016 Retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanleggingen. (…) Helsemyndighetens erfaring med støy fra datasenter, 
er at støyen kommer fra kjølevifter knyttet til containere med datamaskiner. Den fremstår som 
monoton, er døgnkontinuerlig med et bredt frekvensområde og med innslag av rentonestøy. Støyen 
kan sammenlignes ‘fossebrus’ eller støy fra vindmøller». Helsemyndigheten anbefaler at støyen i 
utendørsarealer ikke skal overskride Lden 40 dBA i områder med støyfølsom bebyggelse som 
berøres av støy fra virksomheten, og at støynivået i soverom og oppholdsrom i berørte eiendommer 
ikke skal overstige Lp,A,T 30 dBA. 
 

Ringerike kommunes vedtak datert 7.3.2019 i sak 27/19 om fastsetting av støygrenser 
stadfestes.



  Side: 2/10 

Ringerike kommunestyre fastsatte den 7.3.2019 støygrenser for KV sitt datasenter i medhold av 
folkehelseloven § 14. Vedtaket fastsetter grenser for både utendørs og innendørs støy fra 
datasenteret på Follum. 
 
Haavind AS v/advokat Therese Negaard Sørli har på vegne av KV Hønefoss påklaget kommunens 
vedtak om støygrenser ved brev datert 12.4.2019. Det anføres at kommunens rettsanvendelse er feil 
og at kommunen ikke har adgang til å fastsette støynorm som i vedtaket. Vi viser til klagen. 
 
Naboer Bjørn Egil, Irene Solvang Trond Gulestø, Eirin Brudvik, Else Breines, og Thomas Løvskogen 
(heretter naboer) påklaget kommunens vedtak ved brev datert 6.4.2019 og 8.4.2019. Det anføres at 
tilstrekkelig støydemping er en kostnad som bør tas sett mot helsegevinsten ved et slikt tiltak. 
Klagerne opplever støynivået som forstyrrende for nattesøvnen. Vi viser til klagen. 
 
Ringerike kommunestyre behandlet klagene den 6.6.2019 i sak 64/19. Klagene ble ikke tatt til følge. 
 
Rambøll AS gjennomførte støymålinger og utarbeidet rapport datert 18.6.2019 av på vegne av 
Ringerike kommune. I brev til KV av 21.6.2019 orienterer kommunen om tilsynsresultat: 
 

«Avslutningsvis konkluderer kommunen med at vi på bakgrunn av mottatt dokumentasjon 
om støyforhold og utbedrende tiltak, ikke vil fatte vedtak om retting av støyforhold på 
nåværende tidspunkt. På bakgrunn av at det fortsatt gjenstår arbeider for utbedrende tiltak 
hvor siste tiltak er planlagt utført i løpet av uke 31 finner vi likevel grunn til å opprettholde 
varsel om pålegg av retting etter folkehelseloven § 14 i brev av 22. mars 2019 (saksnr. 
19/654-14). Vi viser også til vilkår om oppdatert dokumentasjon om støyforhold og 
internkontroll i forlenget midlertidig brukstillatelse av 21. juni 2019 og vi vil følge utviklingen i 
støysituasjon.» 

 
I brev av 22.7.2019 fra naboer vises det til en lignende sak om støygrense fra Vaksdal. Det anføres 
videre at en støygrense på 40 dB døgnet rundt ikke er tilstrekkelig for de nærmeste naboene, og at 
KV heller ikke klarer å etterleve støygrensen som er satt. Vi viser til brevet. 
 
Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunen eller kommunelegen etter kapittel 3 i 
folkehelseloven, jf. § 19. 
 
Fylkesmannen syn på saken 
Kommunen skal i henhold til folkehelseloven § 9 føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som 
kan ha innvirkning på helsen. Kommunen har mulighet til å benytte virkemidler som pålegg om 
helsekonsekvensutredning, opplysningsplikt, gransking, retting, tvangsmulkt og stansing.  
 
Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til sitere forskrift om miljørettet helsevern § 3 om 
hvordan helselovgivningen skal praktiseres i forhold til annet regelverk: 
 

«Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til 
planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter 
helsebegrunnede krav og normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av 
hvorvidt forskriftens krav til helsemessig tilfredsstillende drift, jf. kapittel 3, er oppfylt.» 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har i merknad til § 3 presisert at bestemmelsen er ment å 
gjenspeile prinsippet om at forskriften skal ha en sikkerhetsfunksjon, og at hensynet til helse så langt 
som mulig skal ivaretas gjennom andre sektorers regelverk. Departementet viser til at det innen en 
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rekke ulike sektorer, som plan- og bygningssektoren, er gitt mer detaljerte bestemmelser enn de 
som følger av denne forskriften, og hvor formålene blant annet er å ivareta helsen.  
 
Helsebegrunnede krav som er fastsatt av andre myndigheter vil gi uttrykk for hvor tålegrensen går 
etter forskrift om miljørettet helsevern. Det fremgår av Prop. 90 L (2010 – 2011) Lov om 
folkehelsearbeid side 217, at rettingskompetansen bør brukes med varsomhet når det foreligger «et 
planvedtak etter plan- og bygningsloven eller hvor det er gitt konsesjon eller godkjenning etter annet 
regelverk. Dette gjelder spesielt der det på forhånd er foretatt en vurdering av helsemessige 
konsekvenser og en forsvarlig avveiing av forholdsmessighet.» Det går videre frem at kommunens 
rettingskompetanse kan brukes som sikkerhetsventil når forholdene endrer seg ut ifra det som var 
forutsetningen på vedtakstidspunktet. 
 
Datasenteret er etablert i lagerhaller i et industriområde. I reguleringsplanen for området, «Område-
reguleringsplan 343 Follum, er det ikke fastsatt grenser for støy. Støy fra tidligere industrivirksomhet 
på området var regulert etter forurensningsloven og er ikke gjeldende for KVs virksomhet. I søknad 
om bruksendring oppga ansvarlig søker at støyen fra anlegget skulle tilfredsstille krav i «NS 
8175:2012. Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.» Hovedutvalg for miljø og 
arealforvaltning i Ringerike kommune ga på grunnlag av dette bruksendringstillatelse den 30.1.2018 
uten at støykrav ble fastsatt i tillatelsen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak. Fra vårt vedtak datert 25.2.2019 fremgår det: 
 

«Fylkesmannen understreker at den klare hovedregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) er at 
kommunen i sin saksbehandling skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig søkers 
opplysninger om at det omsøkte tiltaket oppfyller tekniske krav, med mindre forholdene 
tilsier noe annet jf. pbl. § 21-4 første ledd, annet punktum. I foreliggende sak er det 
gyldigheten av gitt tillatelse som er til vurdering.  
 
Av søknadsdokumentasjon fremgår det at tiltaket gjennomføres i tråd med kravene som 
fremgår i TEK 10. At støynivåene i ettertid viser seg å være i strid med grensene i TEK må 
derfor forfølges etter reglene om ulovlighet i kap. 32 i plan- og bygningsloven. Overskridelsen 
av TEK har ikke betydning for gyldigheten av gitt tillatelse. Kommunen har i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven lagt til grunn at støyen fra datamining var i samsvar 
med TEK. Klagernes anførsel har ikke ført frem på dette punktet.  
Fylkesmannen vil imidlertid understreke at kommunen i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 32-1 plikter å forfølge saken videre dersom det viser seg at støyen overstiger 
støygrensene som er satt i TEK.» 

 
Videre har Fylkesmannen behandlet klage over kommunens vedtak om å gi midlertidig 
brukstillatelse. Fra vårt vedtak datert 25.2.2019 siteres følgende: 
 

«Ringerike kommune har som nevnt ovenfor gitt midlertidig brukstillatelse for lager Vest. I 
vedtaket er det lagt vekt på at de uavklarte støyforholdene som ikke har betydning for 
bygningens sikkerhetsnivå isolert sett, jf. SAK § 8-1, men at støyforholdene likevel har 
betydning for tiltaket. Kommunen har lagt vekt på at det er gjennomført flere støydempende 
tiltak og saken blir fulgt opp av miljørettet helsevern. Videre er det lagt til grunn at kravene i 
T-1442 skal følges opp.  
 
Fra Ringerike kommunes klagebehandling fremgår det:  

‘Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket 
genererer støy til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike 
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kommune ved kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt 
om at det fremlegges opplysninger om støybelastning på omgivelsene og 
støysonekart med frist 18.12.18. (…) Kommunen har vurdert at støy er en faktor som 
har betydning i tiltaket, men dette har ingen påvirkning for sikkerheten i bygget. Det 
foreligger heller ingen gjenstående arbeider som har betydning for sikkerhet eller 
helse for personer som bruker bygget. Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse er 
derfor vurdert å være oppfylt. Det er videre presisert i midlertidig brukstillatelse at 
ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens pålegg er gjennomført.’ (…) 
 

Fylkesmannen vil understreke at støyforholdene må avklares gjennom oppfølgning av 
miljørettet helsevern og utbedring av lokalene, eventuelt gjennom ulovlighetsoppfølgning jf. 
plan- og bygningsloven kap. 32, dersom forholdene i etterkant ikke viser seg å være i tråd 
med gitt tillatelse. Fylkesmannen viser til at prosjekteringsansvaret for lyd og vibrasjoner nå 
er ansvarsbelagt, i tråd med vilkårene som var satt av kommunen i forbindelse med vedtak 
om bruksendring. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at støyforholdene får 
avgjørende betydning for hvorvidt kommunens brukstillatelse for lager Vest er gyldig.» 

 
Kommunen og Fylkesmannen i Buskerud deltok på befaring ved datasenteret 10.10.2018. I vedtak 
datert 26.11.2018 fra Fylkesmannen i Buskerud v/landbruks- og miljøvernavdelingen ble det gitt 
pålegg om støykartlegging ovenfor KryptoVault AS på Follum i Ringerike kommune: 
 

«Fylkesmannen fatter i medhold av forurensningsloven § 51 vedtak om pålegg om 
gjennomføring av støykartlegging ved KryptoVault AS på Follum i Ringerike kommune. Det 
vises til forhåndsvarsel av vedtaket sendt den 29. oktober 2018. Frist for gjennomføring av 
støykartleggingen er satt til 31. desember 2018. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet.» 

 
Miljøvernavdelingen har ikke funnet grunn til å gå videre med saken slik situasjonen er i dag.  
 
Som gjengitt ovenfor kan kommunens rettingskompetanse etter folkehelseloven brukes som 
sikkerhetsventil når forholdene endrer seg ut ifra det som var forutsetningen på vedtakstidspunktet 
etter annen lovgivning. For å sikre at støykrav ble fastsatt ønsket kommunen å benytte sitt 
«sikkerhetsnett» og fastsette støygrenser etter § 14 om retting i folkehelseloven. 
 
Rettslig utgangspunkt 
Spørsmålet er om Ringerike kommunes fastsettelse av støygrense for KV kan gjennomføres i 
medhold av folkehelseloven § 14, og hvorvidt kommunens vedtak om støygrense er gyldig.  
 
 Folkehelseloven § 14 første ledd lyder:  
 

«Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis 
forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med 
bestemmelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kan bare kreves dersom ulempene 
ved å foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at 
forholdet rettes.» 
 

For det første må forholdet som er pålagt retting kunne ha direkte eller indirekte negativ innvirkning 
på helsen. Dette betyr at det må eksistere en fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 
Forholdet må etter en konkret helsefaglig vurdering være av en viss alvorlighetsgrad eller overstige 
et minstemål av akseptabel helserisiko. For det andre må det gjøres en proporsjonalitetsvurdering 
av den helsegevinst som oppnås ved retting, holdt opp mot vedtakets øvrige konsekvenser. Selv om 
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kommunen i utgangspunktet har rett til å pålegge retting etter folkehelseloven § 14, vil alminnelige 
forvaltningsmessige prinsipper, som hensynet til forutberegnelighet og proporsjonalitet, kunne sette 
grenser for hvilke tiltak som kan bli vedtatt. 
 
Forskrift om miljørettet helsevern § 7 stiller krav om at den ansvarlige for en virksomhet som kan 
medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe skal utføre de nødvendige beskyttelsestiltak 
og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke risiko for 
helseskade og -ulempe. I kommentarene til forskriften § 7 er bl.a. følgende angitt om helsemessig 
ulempe:  
  

«Annet ledd presiserer hva som ligger i helsemessig ulempe. Det heter i bestemmelsen at 
med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke 
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Med det menes at forholdet må være av en 
viss alvorlighet eller overstige et minstemål av akseptabel helserisiko, før det anses som en 
«helsemessig ulempe». En viss grad av alminnelig risiko må nødvendigvis aksepteres i 
samfunnet. Det aller meste kan utgjøre en potensiell fare for omgivelsene, men det er verken 
ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ helsemessig påvirkning. Forhold 
som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forskriften. Forhold 
som etter en helsefaglig vurdering må anses å være av liten betydning vil altså falle under 
tålegrensen.  
 
Det kan tenkes en rekke eksempler på forhold som kan være både irriterende og  
plagsomme, men som likevel ikke kan anses å være verre enn det man med rimelighet må 
tåle. En midlertidig påvirkning (kort varighet) av en negativ miljøfaktor er eksempel på et 
forhold som kan være uvesentlig i forhold til denne bestemmelsen.  
 
Et typisk eksempel er at en virksomhet forårsaker et helt kortvarig støyforhold. Dette kan  
være sjenerende og forstyrrende for omgivelsene, men vil ofte ikke kunne betraktes som en 
«helsemessig ulempe». Helt kortvarige støyforhold vil normalt falle utenfor forskriften med 
mindre støynivået er så høyt at det er fare for helseskade.  
 
Det bør vanligvis kunne henvises til dokumentasjon når det er grunn til å anta at en 
virksomhet kan føre til helsemessig ulempe eller fare for helseskade. Det er imidlertid ingen 
forutsetning at det skal foreligge klar dokumentasjon før kommunen ved sin helsetjeneste 
skal være en viss usikkerhet og hvis man venter til full visshet, og sykdommen allerede er 
oppstått, er man for sent ute. Helsetjenesten har her mulighet til blant annet å gi pålegg om 
at den ansvarlige skal gi opplysninger, utrede konsekvenser eller foreta granskning for å 
fastslå om det foreligger fare for helseskade eller helsemessig ulempe». 

 
Forskriften § 9 bokstav a angir at det ved etablering og bruk av støykilder skal tilstrebes lavest mulig 
støynivå. «Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig 
forsvarlig nivå». 
 
Fordi det er store variasjoner i menneskers reaksjoner på støy er det vanskelig å sette en terskel for 
negative virkninger. I saker om miljørettet helsevern er spørsmålet om det foreligger en objektiv 
helserisiko. Støy virker negativt på helse og trivsel både i form av mulig hørselsskade, 
søvnproblemer og stressrelaterte helseplager. Fravær av støy er en viktig livs- og miljøkvalitet. I likhet 
med kommunen finner Fylkesmannen at den døgnkontinuerlige støyen påvist i 2018 og 2019 fra KV 
overstiger et minstemål av akseptabel helserisiko.  
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Vedtatt støygrense 
Den gjennomsnittlige lydenergien over en bestemt tidsperiode (LpAekv,t) er brukt for å beskrive 
tillatt støyeksponering. Støynivået kan beskrives samlet over et helt døgn, deler av døgnet eller for 
enkelthendelser (maksimalnivå, LpAFmaks). Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 
10 hendelser per natt over grenseverdien. Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 
 
Kommunestyret har vedtatt støygrense basert på grundige undersøkelser ved kommunalt tilsyn, 
kommunens egne målinger og uavhengige støyrapporter i perioden 2018-2019: 
 

«a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 
rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 
følgende grenser: 
 

 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 
fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 
grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 
vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
tabell 3. 
 
b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer 
Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 
de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 
Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23- 
07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.» 

 
KV anfører at kommunen ikke har adgang til å fastsette støynorm som i vedtaket. KVs tiltak gjelder 
ikke bygg- og anleggsvirksomhet, men industri, og det anføres at rentonestøy bare er skjerpende for 
bygg- og anleggsvirksomhet. 
 
I Miljødirektoratets veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) side 43 
redegjøres det for støy med rentonekarakter: 
 

«Virksomheter som gir støy med impulslyd (jfr definisjon av impulslyd i kapittel 10.1) har 5 dB 
strengere krav i Lden enn virksomheter uten impulsstøy, og dermed et ekvivalentnivåkrav på 
Lden 50 dB. Kravene i nattperioden er de samme som for kilder uten impulslyd. Bakgrunnen 
for skillet mellom kilder med og uten impulslyd, er at en rekke internasjonale undersøkelser 
viser at impulsstøy er mer plagsomt enn jevn støy med samme ekvivalentnivå. Korreksjonen 
på -5 dB er innenfor anbefalte rammer i ISO-standard 1996-1:2003. Den strengere 
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grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. Industristøy med tydelig rentonekarakter hos mottaker bør ha samme 
grense som industristøy med impulslyd. Kriteriet med 10 hendelser i gjennomsnitt per time 
gjelder som et gjennomsnitt for driftstiden til den aktuelle virksomheten. Dersom man er i 
tvil om hvor vidt en virksomhet faller inn under kriteriene, bør man legge den strengeste 
grensen til grunn». Vår understreking. 

 
Fylkesmannen bemerker at vurdering av støy etter folkehelseloven ikke er bundet av verken T-1442 
eller NS 8175. Vurderinger etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern er 
skjønnsmessig, og støypåvirkning i den enkelte sak skal vurderes konkret. Håndhevelse av 
folkehelseloven bygger i høy grad på utøvelse av medisinsk og miljøfaglig skjønn. Med unntak av 
Oslos lokale forskrifter er det ikke gitt grenseverdier eller veiledende støynormer med hjemmel i 
loven/forskriften. Grenseverdiene fastsatt i NS-8175 har som formål å avverge helseskadelig støy og 
bygger på en avveining mellom den enkeltes rett til et miljø som ivaretar helsen og hensynet til å 
opprettholde menneskelig aktivitet/næringsvirksomhet. Det fremgår av veileder til T-1442 side 153 
at «for bygningstekniske installasjoner i industribygg gjelder for øvrig grenseverdiene i byggteknisk 
forskrift /NS 8175 klasse C. For vifter som installeres i eksisterende virksomhet kan lokal 
helsemyndighet regulere forholdet gjennom bruk av Folkehelseloven». Fylkesmannen er enig i at 
den type støy som vi her står overfor ikke direkte gjelder bygge- og anleggsstøy. Imidlertid anses 
retningslinjene som relevante for den skjønnsmessige og sammensatte vurderingen etter 
folkehelseloven.  
 
Det fremgår ellers av rådmannens behandling av klagesaken at: 

 
«Kommunestyret i sin fastsettelse av støygrenser har tatt utgangspunkt i etablerte 
støynormer i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og Norsk 
Standard om Lydforhold i bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper (NS 8175:2012). 
Anbefalingene om støygrenser i T-1442 og NS 8175:2012 er basert på en avveining mellom 
hensynet til helse og andre hensyn. Valget av støygrenser fastsatt av kommunestyret i sak 
27/19 er videre begrunnet i saksfremlegget til saken. Rådmannen vurderer derfor at 
kommunestyrets vedtak av støygrenser er i tråd med føringene i folkehelselovens 
forarbeider, Prop. 90 L (2010-2011) (…) 
 
Rådmannen fastholder imidlertid sin anbefaling om innskjerping med 5dB. Denne 
innskjerpingen har en sammensatt begrunnelse hvor innslaget av rentonestøy kun er ett av 
momentene. Innskjerpingen begrunnes i flere forhold knyttet til støyens karakter (monoton 
og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av 
rentonestøy), samt belastningen knyttet til sammenfallende støy fra veitrafikk. Flere boliger i 
området mangler stille side grunnet støy også fra veitrafikk og dette er også et skjerpende 
moment.»  

 
I brev til KV og naboer av 21.6.2019 orienterer kommunen om tilsyn gjennomført 18.6.2019: 
 

«I oversendte rapport fra Brekke og Strand (AKU04 rev 1) fremgår det at kontrollmåling 
av støy ved inntaksrister mot øst tyder på at det kun er en marginal endring (1-2 dB 
reduksjon) i støyen fra anlegget siden tilsvarende målinger ble gjennomført i november 
2018. Ut fra dette konkluderer Brekke og Strand at det dermed ikke ser ut til at det er noen 
endringer i grunnlaget for støysonekartene som er rapportert tidligere. Målingene 
gjennomført med full drift i november viste 40 dB ved sterkest berørte nabo (Hofsfossveien 
54b), mens beregninger viste 41dB ved samme bolig. 
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På bakgrunn av at tilsendt dokumentasjon fra Brekke og Strand viser at støynivåene fortsatt 
ligger svært nær vedtatte støygrense, samt mottatte bekymringsmeldinger fra naboer som 
selv måler høyere støynivåer, valgte kommunen å gjennomføre tilsyn ihht. plan- og 
bygningsloven §25-1 om tilsynsplikt. Tilsynet ble gjennomført på kvelden 18. juni 2019 ved at 
akustikkfirma innleid av kommunen gjennomførte punktmålinger ved to av de mest utsatte 
naboboliger, Hofsfossveien 74 og Hofsfossveien 54B. Rapport fra Rambøll fra de 
gjennomførte målinger følger vedlagt. Rambølls målinger viser at støynivå ved fasaden til 
Hofsfossveien 74 er LA,eq 39dB, dvs. rett under fastsatt støygrense, mens støynivået ved 
Hofsfossveien 54B er LA,eq 40dB, dvs. akkurat på støygrensen. Det må imidlertid 
kommenteres at det var våt mark på tidspunktet målingene ble gjennomført, noe som 
innebærer økt usikkerhet. Rambøll konkluderer i sin rapport med at deres målinger viser at 
ekvivalente lydnivåer Lp,A,eq,T tilfredsstiller grenseverdi fastsatt av kommunestyret.» 

 
Om støygrensen er forholdsmessig 
Retting etter folkehelseloven § 14 kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta rettingen står i et 
rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes. 
 
KV har etter pålegg fra Ringerike kommune utredet både kostnader og effekt av aktuelle 
støyreduserende tiltak. Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede 
støynivå ved nabohus i desember 2018 var på 41dBA, og samtidig at støyen har innslag av rentone 
og har høy andel lavfrekvent støy. Rapporten fra Brekke & Strand Akustikk av 31.1.2019 konkluderer 
med at det er mulig å oppnå godt merkbar reduksjon i støynivå hos naboer. Dersom aktuelle tiltak 
gjennomføres, lyddempere på luftinntak samt økt lydisolasjon, er det anslått at støynivået vil komme 
under 40dB for alle omkringliggende boligeiendommer. Seks boligeiendommer vil fortsatt ha 
støynivåer over 35dB. Usikkerheten knyttet til utførte støyberegninger er 3-5 dB, slik at en 
virksomhet normalt bør etterstrebe en viss sikkerhetsmargin for å overholde støygrenser. 
Gjennomføring av de tre anbefalte tiltak vil ifølge kostnadsanslag innhentet av KV fra StavKon AS 
koste rundt fem millioner kroner ekskludert merverdiavgift.  
 
Nytten må vurderes opp mot kostnadene ved slike tiltak. Helsemessige hensyn må veies mot 
næringslivsinteresser. Fylkesmannen viser til at datasenteret ligger i et regulert industriområde, uten 
fastsatte støygrenser i reguleringsplan. Det er derfor særlig viktig å fastsette støygrenser av hensyn 
til blant annet omkringliggende eiendommer. Det er tale om døgnkontinuerlig støy fra en 
permanent virksomhet.   
 
Kommunen har sammenlignet saken med fastsatte støygrenser for annen nåværende og fremtidig 
næringsvirksomhet i Ringerike. Fylkesmannen i Buskerud har fastsatt støygrense natt for Ringerikes 
Kornsilo til Lnight 45 dB, og kommunen har gitt datasenter på Viul dispensasjon fra plankrav på 
vilkår om at støy fra tiltaket ikke skal overstige LpAeq, 24h 39 dB. KV Dale sitt datasenter i Vaksdal 
kommune er også ilagt lavere støygrenser enn KV i Hønefoss.  
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering og finner etter dette ikke grunnlag for å sette 
støygrensen høyere. Spørsmålet er om det er grunnlag for å sette støygrensen lavere. 
 
Naboene har anført at tilstrekkelig støydemping er en kostnad som bør tas sett mot helsegevinsten  
ved et slikt tiltak. Klagerne anfører at de knapt merker skjerpingen av støygrensen og kan heller ikke 
se at helsemyndighetenes presisering om 30 dB i soverom og oppholdsrom med ventilasjon/vinduer 
åpne er kommet med i vedtaket. Klagerne opplever et støynivå på 37-38 dB på nattestid og viser til 
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at dette støynivået er forstyrrende for nattesøvnen. Klagerne mener at en grense på 40 dB(A) kl. 23-
07 for LpAekv, 8h (lydenergi over en bestemt periode) er utilstrekkelig. 
 
Rådmannen forklarer betydningen av de fastsatte støygrensene slik: 
 

«Naboene kommenterer i sin klage at det er benyttet ulike betegnelser i angivelse av 
anbefalt støygrense i helsemyndigheten i Ringerike sin anbefaling av 30. januar 2019 og i 
kommunestyrets vedtak i sak 27/19. Det er korrekt at betegnelsen Lden innebærer et 
straffetillegg på 5dB på kveld og 10dB på natt. Betegnelsen LpAekv, som benyttes i 
rådmannens anbefaling og kommunestyrets vedtak, innebærer derimot gjennomsnittlig støy 
uten straffetillegg. Som forklart i saksfremlegget til sak 27/19 innebærer dette at for 
jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense satt som LpAekv 
(gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 dB. Hensynet til at 
støy om natten innebærer størst helsebelastning og at datasenteret har jevn 
døgnkontinuerlig drift er imidlertid begrunnelsen for at rådmannen i sin anbefaling om 
støygrense har tatt utgangspunkt i nattgrensen og ikke daggrensen for industri med 
helkontinuerlig drift i T-1442. 
 
Naboene viser til at helsemyndigheten i Ringerike anbefaler at det settes krav til at 
‘KryptoVault AS sikrer at støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA 
(NS 8175:2012, tabell 4), slik at det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt’. 
Naboene påpeker at presiseringen av at det skal være mulig å ventilere gjennom luftekanal 
og vindu på gløtt ikke er tatt med i vedtaket om innendørs støygrense i sak 27/19. 
Det er korrekt at denne presiseringen ikke tatt med i vedtaket. Bakgrunnen for dette er at 
innendørs støynivå ihht. NS 8175:2012 og også forurensningsforskriften beregnes med 
lukkede ventiler og lukkede vinduer, jf. bl.a. forurensningsforskriften § 5-4. Selv om 
rådmannen har stor forståelse for ønsket om mulighet til åpent vindu, ville det å ta inn en 
slik presisering gi en støygrense som er vanskelig å håndheve og hvor det kan oppstå strid 
om f.eks. hvor mye åpent vinduet kan være. Derfor ser rådmannen en relativt restriktiv 
grense for utendørs støy og god håndheving av denne som mer hensiktsmessig for å bidra til 
reduserte støynivåer også med åpen luftekanal og vindu på gløtt. KV Hønefoss AS skriver i sin 
klage at kommunen ved fastsettelsen av støyverdier ikke har hensyntatt at det allerede ved 
Brekke og Strands støymålinger er tillagt 5 dB i rentonestraff. Haavind skriver på vegne av KV 
Hønefoss at ‘et fratrekk på 5 dB innebærer at rentonen blir vektlagt to ganger (totalt 10dB), 
hvilket er usakelig og urimelig.’ Rådmannen vil oppklare at det ikke er korrekt at 
rentonestraff trekkes fra to ganger. Ved målinger for å dokumentere overholdelse av 
støygrensene skal ikke rentonestraff på 5dB trekkes fra, gitt at rentonekarakteren er en del 
av begrunnelsen for innskjerping av grensen for utendørsstøy fra 45 til 40 dB. For øvrig viser 
rådmannen til omtale lenger opp i dette saksfremlegget om at støyens rentonekarakter kun 
er ett av flere momenter som denne innskjerpingen er begrunnet med.» 

 
Naboene har til sist vist til et vedtak fra Fylkesmannen i Vestland vedrørende støygrense for KV Dale 
AS. I den aktuelle saken ba Vaksdal kommune KV Dale AS om å redegjøre for kostnadene knyttet til 
utbedring av støyproblemet. KV Dale sendte ikke inn slik dokumentasjon, og Fylkesmannen i 
Vestland fant derfor at pålegget fra Vaksdal kommune ikke var uforholdsmessig sett i forhold til den 
forventede helsegevinst hos berørte naboer.  
 
Fylkesmannen har med bakgrunn i rapporter og kommunens grundige vurderinger ikke funnet 
grunn til å endre støygrensen. Virksomheten ligger i regulert industriområde, og kommunen har 
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foretatt forsvarlige vurderinger ved bruk av relevante støynormer og vekting av hensyn. Fastsatte 
støygrenser i Kommunestyrets vedtak av 7.3.2019 i sak 27/19 stadfestes. 
 
Fylkesmannen bemerker at kommunens vedtak gjelder fastsatte støygrenser etter vurderinger av 
støyforholdene i 2018 og 2019. Kommunen kan senere vedta en annen støygrense, og må ved 
henvendelser om nye eller endrede forhold vurdere om det er grunnlag for å benytte virkemidler i 
folkehelseloven, eller virkemidler i andre relevante regelverk.   
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Sandra Alnes 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Eirin Marie Brudvik Hofsfossveien 54 B 3517 HØNEFOSS 
Follum Eiendom AS Postboks 500 sentrum 3504 HØNEFOSS 
Advokatfirmaet Haavind AS Postboks 359 Sentrum 0101 OSLO 
Thomas Løvskogen Hofsfossveien 71 3517 HØNEFOSS 
Trond Rasmus Gulestø Hofsfossveien 74 3517 HØNEFOSS 
Else Margrethe Breines Hofsfossveien 76 3517 HØNEFOSS 
Irene Nordhagen Solvang Hofsfossveien 62 3517 HØNEFOSS 
Naboer til KV Hønefoss v/ Trond Gulestø    
Kryptovault AS Professor Olav Hanssens vei 7A 4021 STAVANGER 
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Vedtak i klagesak - Ringerike - 255/60 - Haga bru - klage avslag tilbygg 
båthus 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 13.12.2019.  
 

Sakens bakgrunn  
 
Saken gjelder søknad fra tiltakshaver Sverre Nordbø om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
båthus. 
 
Byggesaksavdelingen i Ringerike kommune avslo søknaden den 23.08.2019. Avslaget ble begrunnet 
med at tiltaket var i strid med kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1, og med at vilkårene for dispensasjon 
ikke var oppfylt.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver i e-post datert 03.09.2019. Klager ber kommunen endre sitt 
avslag, og anfører i hovedsak at det vil skape enorme problemer å lagre alt i tilbygget andre steder. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
09.12.2019. Saken ble deretter oversend Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven(pbl.) § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 

Kommunens vedtak av 23.08.2019 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Saken gjelder klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til båthus. 
Tilbygget er opplyst å være på 10,5 m2. Eiendommen er i kommuneplan for Ringerike kommune 
2019-2030 (kommuneplanen) i hovedsak avsatt til LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag 
– Nåværende.  
 
Fylkesmannen bemerker innledningsvis at saken opprinnelig omfattet en rekke andre tiltak som dels 
er godkjent og dels avslått av kommunen. Klagesaken gjelder imidlertid kun søknaden som gjelder 
tilbygg til båthus.  
 
Kommunen har som nevnt vurdert at tiltaket er i strid med kommuneplanen § 10.1 og § 11.1. 
Fylkesmannen vil først ta stilling til om tiltaket er i strid med § 11.1, og eventuelt om vilkårene for 
dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt.  
 
Kommuneplanen § 11.1 lyder slik:  
 

«§ 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen (pbl. § 1-8) 
I 100-metersonen og ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tiltak jf. pbl. 
§§ 1-6 etter 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20-4 og 20-5.» 

 
Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a omfatter bl.a. «tilbygging». Det synes således ikke å være 
tvilsomt at omsøkte tilbygg rammes av byggeforbudet. Henvisningen til pbl. § 20-5 må videre forstås 
slik at det ikke har betydning hvorvidt tilbygget ellers ville vært unntatt søknadsplikt. Tiltaket er 
derfor avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen § 11.1.  
 
Vilkår for dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd, som 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.» 

 
Bestemmelsen setter to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det 
første spørsmålet er om dispensasjon vil innebære at hensynene bak kommuneplanen § 11.1 blir 
«vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2 andre ledd.  
 
Fylkesmannen er enig med kommunen i at hensynet bak forbudet mot tiltak er å sikre 
allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. Selv om 
tiltaket er mindre synlig ved at det ligger bak flere store trær og er malt i mørkegrønn farge vurderer 
Fylkesmannen at det bidrar til en viss nedbygging av strandsonen. En dispensasjon vil derfor etter 
vårt syn innebære en «tilsidesettelse» av hensynene bak kommuneplanen § 11.1 Vi er imidlertid enig 
med kommunen i at denne tilsidesettelsen ikke kan anses som «vesentlig».  
 
Spørsmålet blir så om fordelene ved dispensasjon er «klart større» enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Vilkåret innebærer at det må kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. Slike fordeler må 
være tilstrekkelig spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og 
bygningsloven setter, jf. eksempelvis SOM-2011-1023. For å unngå at dispensasjoner blir 
hovedregelen, snarere enn unntaket, er det også viktig at det kan pekes på klare og spesifiserte 
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fordeler som gjør seg særskilt gjeldende i den aktuelle saken. Det bør med andre ord ikke være tale 
om fordeler som kan gjøres gjeldende for store deler av planområdet.1 Som det fremgår av 
bestemmelsens ordlyd er det ikke tilstrekkelig at relevante fordeler ved dispensasjon er mer 
tungtveiende enn ulempene, de må være «klart større».  
 
Den fordel som påberopes å følge av dispensasjon i denne saken synes å være større lagringsplass. 
Fylkesmannen vurderer at dette etter omstendighetene kan være en relevant fordel. Vi finner 
imidlertid ikke å kunne tilsidesette kommunens vurdering av at fordelene ved dispensasjon ikke er 
«klart større» enn ulempene. Det vises til at ønsket om større lagringsplass trolig vil kunne gjøre seg 
gjeldende for en rekke eiendommer innenfor planområdet, slik at det er tale om en fordel av en noe 
generell karakter.  
 
Etter dette er vilkårene for dispensasjon fra kommuneplanen § 11.1 ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2 andre 
ledd.  
 
Siden tiltaket uansett ikke kan godkjennes finner Fylkesmannen ikke det nødvendig å også vurdere 
om dispensasjon kunne blitt gitt fra kommuneplanen § 10.1.  
 
Klagers anførsler har etter dette ikke ført frem, og kommunens vedtak blir stående uendret. 
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 23.08.2019 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 
 
Marius Vamnes 
seniorrådgiver 

  
 
Erland Ottersen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Sverre Nordbø    

 
1 Sml. eksempelvis SOM-2011-1167 og SOM-2015-1365. 
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Fylkesmannens vedtak - Ringerike kommune- 266/3 - Stålhovde - fradeling 
av eiendom 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 13.11.2019.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra tiltakshaver Rune Myhre, datert 17.03.2019, om fradeling av eiendom. 
 
Ringerike kommune oversendte søknaden til Fylkesmannens i Oslo og Viken sin klima- og 
miljøavdeling i brev datert 06.06.2019 for en uttalelse i forbindelse med fradelingen.  
 
Klima – og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken uttalte seg til søknaden i brev 
datert 01.07.2019.  
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
19.08.2019. Vedtaket lyder: 
 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 
2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanens § 10.1 

avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.  
3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11 avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 
4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 
5. Videre behandling delegeres til rådmannen. 

 
Vedtaket ble påklaget av Rune Myhre i brev datert 08.09.2019. Han anfører i hovedsak: 

- Saken er feil fremstilt av byggesakskontoret. 
- Flere lignende saker har fått tillatelse til fradeling, og avslag er forskjellsbehandling. 
- Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun. 

Kommunens vedtak av 19.08.2019 i sak 465/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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- Avstand til offentlig vei er ikke relevant for saken. 
- Det er feil at kommunen bruker avslaget fra 2012 som et argument for å avslå søknaden. 
- Søknaden er ikke realitetsbehandlet. 
- HMA sin behandling var for dårlig. 
- Saken er svært spesiell og vil på ingen måte skape presedens. 
- Bygninger kan rives og atkomsten kan flyttes for å opprettholde større avstand til den 

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

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

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
11.11.2019. Saken er oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven § 1-9 til Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. 
Etter kommuneplanen er det ikke tillatt med fradeling til boligformål i LNF-områder jf. 
kommuneplanen § 10.1.  
 
Det er ikke tillatt med fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 5.11. Det er her søkt om fradeling 
av våningshus. Dette vil medføre at kårboligen blir liggende igjen på avgivende eiendom, og i praksis 
vil dette tilsvare en fradeling av kårbolig. Søknaden anses derfor også å omfattes av forbudet i 
kommuneplanen § 5.11.  
 
Omsøkt fradeling av tomt er i strid med kommuneplanens § 10.1 og kommuneplanens § 5.11 og 
fradelingen er derfor avhengig av dispensasjon for å kunne gjennomføres.  
 
Av kommunens vedtak fremgår det at søknaden er vurdert i forhold til fradeling etter både jordloven 
og etter plan- og bygningsloven. I det følgende er det kun anførslene i klagen vedrørende 
dispensasjon fra kommuneplanens § 5.11 og § 10.1 etter reglene i plan- og bygningsloven som vil bli 
vurdert.  
 
Den delen av klagen som retter seg mot avslag på fradeling etter jordloven § 12 er oversendt 
Fylkesmannen sin landbruksavdeling for videre klagebehandling. Vi beklager at oversendelsen til 
landbruksavdeling ikke er blitt gjort på et tidligere tidspunkt.  
 
Dispensasjonsvurdering 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til 
grunn for lovens formålsparagraf eller den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene. Miljøverndepartementet uttalte i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.  
 



  Side: 3/7 

Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. 
Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsmyndighet. Ut 
fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i prosessen er det viktig at endringer av planene 
ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner.  
 
Dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder jf. kommuneplanens § 10.1 
 
Blir hensynet bak kommuneplanens § 10.1 «vesentlig tilsidesatt»? 
Det første vilkåret er om de hensyn som ligger til grunn for kommuneplanens § 10.1, forbud mot 
fradeling av LNF-områder, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Kommuneplanens § 10.1 lyder: 
 

«I landbruks-, natur-, og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 
som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. Forhold beskrevet i 
§ 5.14 skal hensyntas.  
 
Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark. 
 
Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates oppføring av en 
kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.  
 
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik 
bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. (…)» 

 
Kommunen anfører at hensynet i lovens formålsbestemmelse blant annet er å «fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner» jf. plan- og bygningsloven 
§ 1-1. Videre anføres det at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta 
landbruksformål, og å sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed 
å unngå nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av LNF-
områdene.  
 
I forkant av vedtak av 19.08.2019 sendte Ringerike kommune søknaden til Fylkesmannens klima- og 
miljøvern avdeling for en uttalelse til søknaden vedrørende dispensasjon fra kommuneplan for 
fradeling av våningshus. Fylkesmannen i Oslo og Viken sin klima- og miljøavdeling uttalte seg 
negativt til søknaden om fradeling i brev datert 01.07.2019.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd bør kommunen være varsom med å dispensere fra 
kommuneplanen når en statlig myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
 
I saksfremlegget til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning skriver rådmannen:   
 
 «Hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed å unngå 
nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av 
LNF-områdene. En fradeling av eiendom til bolig vil medføre at 
landbrukseiendommen deles opp, og at ny eiendom vil få mer preg av å være en 
boligeiendom enn en landbrukseiendom. Det vil da bli opprettet en fritt omsettelig 
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eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og midt inne på en 
landbrukseiendom. 

 
Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 
tilsidesatt.» 

 
I klagebehandlingen skriver kommunen:   
 
 «Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er blant annet å ivareta 

landbruket, og man ønsker derfor å unngå oppstykking av landbrukseiendommer. En 
fradeling vil føre til en ny, fritt omsettelig eiendom til boligformål midt i et landbruksområde 
og inne på en landbrukseiendom. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder blir 
vesentlig tilsidesatt.» 

 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Kommuneplanen vedtatt 31.01.2019 oppstiller en 
strengere praksis rundt fradeling i LNF-områder. En dispensasjonspraksis i LNF-områder til 
boligformål kan bidra til å vanskeliggjøre kommunens ønskede utvikling av området. Hensynet bak 
arealformålet i kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Det første 
vilkåret etter plan- og bygningsloven er derfor ikke oppfylt.  
 
Er fordelene klart større enn ulempene? 
Det andre vilkåret er om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det er først 
og fremst samfunnsmessige fordeler, og særlig arealdisponeringshensyn som må tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. I forarbeidene til loven står det at det må foreligge en klar overvekt av 
hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette tilsier at det ikke er nok i seg selv at 
ulempene er små. Det må kunne vises til relevante fordeler som er klart større enn ulempene.  
 
Når kommuneplanens arealformål blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, kan det ikke gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 siden bestemmelsens to vilkår er kumulative. Det 
vil si at begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. Ettersom det første 
vilkåret ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til det andre vilkåret, om at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Fylkesmannen velger likevel å kort 
vurdere fordelene og ulempene.  
 
I saksfremlegget har rådmannen vurdert fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens § 10.1 slik: 
 

«Søker viser til at våningshuset og garasje fremstår som en egen enhet på eksisterende 
eiendom, og at fradeling ikke vil ha noen negativ konsekvens for eksisterende 
landbrukseiendom. I tillegg viser søker til at området rundt bærer preg av flere bolighus som 
er utskilt fra landbrukseiendommer.  

 
Rådmannen vurderer at ny eiendom bli liggende midt inne på avgivende eiendom og i 
nærheten av to driftsbygninger. Den vil være fritt omsettelig, og boligen vil ikke lenger følge 
landbrukseiendommen slik den gjør i dag. En eventuell fradeling vil kunne gi grunnlag for 
framtidige konflikter på grunn av slikt som støy, støv og lukt. I tillegg blir ny eiendom liggende 
svært nær dyrka mark på flere kanter. Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i 
kommuneplanen vedtatt 31.01.2019. Området er ikke en del av satsningsområdene i 
kommunen, og det er ikke et etablert boligområde. Rådmannen er ikke kjent med at det er 
gjennomført fradelinger i nærliggende område etter år 2000.  
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Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering og anser de anførte forholdene hovedsakelig er a 
personlig karakter og ikke samfunnsmessige fordeler. Vi kan ikke ut ifra en samlet vurdering se at 
fordelene er klart større enn ulempene. Det andre vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre 
ledd er derfor heller ikke oppfylt.  
 
Dispensasjon fra forbudet mot fradeling av kårbolig jf. kommuneplanens § 5.11 
 
Blir hensynet bak kommuneplanens § 5.11 «vesentlig tilsidesatt»? 
Det første vilkåret er om de hensyn som ligger til grunn for kommuneplanens § 5.11, forbud mot 
fradeling av kårbolig, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Kommuneplanens § 5.11 lyder: 
 

«Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1.8.  
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:  

 Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig 
 Fradeling av kårbolig 
 Der det i reguleringsplaner viser tomter til fradeling, tillates ikke fradeling av ytterligere 

tomter uten utarbeidelse av ny reguleringsplan.» 
 
Kommunen anfører at hensynet bak lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme 
bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner» jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1. Videre anføres det at hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av 
kårbolig er at man ønsker å ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele 
dem opp.  
 
Kommunen beskriver hensynene bak bestemmelsen slik:  
 
 «Hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å 

ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele dem opp. I 
tillegg ønsker man ikke en oppdeling av driftsenheten. Omsøkte fradeling vil 
medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom, og våningshuset på ny 
eiendom. Dette vil føre til at landbrukseiendommen og driftsenheten deles opp. 
 
Rådmannen vurderer at hensynet bak forbud mot fradeling av kårbolig blir vesentlig 
tilsidesatt.» 
 

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Dersom våningshuset blir fradelt fra landbruksformål 
til boligformål strider dette imot hensynet bak § 5.11 om å ivareta eksisterende 
landbrukseiendommer. En fradeling som omsøkt vil være med på å undergrave kommuneplanen 
som informasjons- og beslutningsgrunnlag, og en dispensasjon i denne saken vil vekke kommunens 
mulighet til å kontrollere bruken av området. Hensynet bak kommuneplanens § 5.11 blir vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Det første vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 er 
derfor ikke oppfylt.  
 
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
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Når kommuneplanens bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, kan det ikke gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 siden bestemmelsens to vilkår er kumulative. Som 
nevnt overfor er det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til om fordelene er klart større enn 
ulempene ved å innvilge en dispensasjon. Fylkesmannen velger likevel å kort vurdere fordelene og 
ulempene.  
 
Rådmannen har i saksfremlegget vurdert om fordelene er klart større enn ulempene slik: 
 

«Fradelingen vil medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom og 
våningshuset på ny eiendom. De to boligene, som tilhører landbrukseiendommen, vil 
da bli liggende på hver sin eiendom. Ny eiendom vil bli fritt omsettelig, og 
driftsenheten vil bli oppdelt. Våningshuset vil bli liggende midt inne på avgivende 
eiendom med kårbolig, og det vil bli en unaturlig deling av eiendommen. I tillegg vil 
landbrukseiendommen miste noe av inntektsgrunnlaget ved at våningshus og kårbolig 
blir fradelt på hver sin eiendom. 
 
Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot fradeling av 
kårbolig ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Vi kan ikke ut ifra en samlet vurdering se at fordelene 
er klart større enn ulempene. Det andre vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er 
derfor heller ikke oppfylt. 
 
Klagers andre anførsler  
Klagers andre anførsler handler om feil saksfremstilling, forskjellsbehandling, manglende 
realitetsbehandling, at våningshuset ikke ligger midt inne på et gårdstun, kritikk mot Hovedutvalget 
for miljø- og arealforvaltning sin behandling 19.08.2019, presedensvirkning, ikke behov for kårbolig 
for å drive tradisjonell korndrift og redusert motivasjon og innsats for å drive gården. Fylkesmannen 
anser at disse er besvart i kommunens klagebehandling og tiltrer kommunens vurderinger her. 
Fylkesmannen vurderer ikke disse anførslene ytterligere.  
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 19.08.2019 i sak 465/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedtak i klagesak om bruksendring med dispensasjon - Ringerike - 
Storgata 7 - Gbnr 318/63 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 20.11.2019  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad om bruksendring fra forretningslokale til kafe, samt søknad om dispensasjon 
fra regulert formål forretning/ kontor. Kommunen mottok søknaden den 22.07.2019 og 
tilleggsinformasjon den 08.08.2019. Søknad om dispensasjon ble mottatt 14.08.2019. 
 
Administrasjonen i Ringerike kommune godkjente søknaden den 14.08.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av Per Bya AS i brev datert 06.09.2019. I klagen anføres det blant annet drift av 
matservering innebærer potensielle ulemper for naboer knyttet til matos og søppel. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
11.11.2019. Saken ble oversendt Fylkesmannen 20.11.2019. 
  
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 
Rettsgrunnlag  
Legalitetsprinsippet  
Pbl. § 21-4 første ledd første setning slår fast at når «søknaden er fullstendig, skal kommunen 
snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven». Bestemmelsens gir utrykk for 

Kommunens vedtak av 14.08.2019 i sak 19/1985 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten som innebærer at søker i utgangspunktet har rett på 
en tillatelse dersom søknaden ikke er i strid med regler gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven. Plan- og bygningsloven følger derfor et rettighetssystem og ikke et 
konsesjonssystem. 
 
Fylkesmannens kompetanse 
Fylkesmannens kompetanse ved behandling av klagesaken fremgår av fvl. § 34 andre ledd. Det 
følger av bestemmelsen at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til 
nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta 
opp forhold som ikke er berørt av ham. 
 
Generelt om dispensasjon 
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, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
 
Plangrunnlag 
I kommuneplanens arealdel 2019-2030 vedtatt 05.09.2019 er eiendommen avsatt til 
sentrumsformål.  
 
På søknads og vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss 
sentrum datert 20.12.1976, og var regulert til forretning og kontor.  
 
I tidsrommet mellom vedtak om tillatelse for bruksendring med dispensasjon og kommunens 
forberedende klagebehandling vedtok kommunen en ny reguleringsplan som eiendommen inngår i.  
Områderegulering Hønefoss ble vedtatt den 20.09.2019. Eiendommen er i denne planen avsatt til 
sentrumsformål.  
 
Fylkesmannens vurdering 
I rådmannens saksfremlegg til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderes det at tiltaket er 
i tråd med arealformålet i reguleringsplanen som ble vedtatt i etterkant av at tillatelsen ble gitt. 
Fylkesmannen er enig i dette. Tiltaket er derfor ikke lenger avhengig av dispensasjon.  
 
Selv om det var riktig å behandle dispensasjonssøknaden på vedtakstidspunktet, er det nå i 
utgangspunktet ikke nødvendig for Fylkesmannen å vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon 
fra tidligere reguleringsbestemmelse § 2 er oppfylt. Det skal nevnes at vi mener vilkårene for å gi 
dispensasjon var oppfylt, og at vi tiltrer kommunens begrunnelse.  
 
Klager anfører at det er behov for eksplisitte krav til avfallshåndtering i henhold til regelverket, og 
viser til at det også er registrert tilfeller av urinering fra brukere av Storgaten 3-7, noe som kan 
forventes vil øke i og med at det er gitt dispensasjonen fra reguleringsplanen til matservering rundt 
hele bygget.  
 
Fylkesmannen forstår anførselen som at det må stilles krav til dokumentasjon knyttet til 
avfallshåndtering i forbindelse med byggesøknad før tillatelse gis, og at ulemper for nabo taler imot 
at det gis dispensasjon fra plan for bruksendringen.  
 
Hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak er utdypet i byggesaksforskriften § 
5-4. Dokumentasjonen klager etterspør er etter hva vi forstår krav til avfallshåndtering ved drift av 
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kafe. Dette er ikke dokumentasjon som kan kreves i byggesaksbehandlingen. Anførselen kan derfor 
ikke føre frem. 
 
Etter byggesaksforskriften § 5-5 skal dokumentasjon om avfallsplan, dokumentasjon på faktisk 
disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse foreligge i tiltaket. Dokumentasjonen skal være 
tilgjengelig ved tilsyn, men skal ikke omfattes av byggesøknaden. Bestemmelsen skal ivareta 
forsvarlig håndtering av avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, og dreier seg ikke om hvordan avfall 
blir håndtert ved drift av serveringssteder. Dette reguleres ikke gjennom plan- og 
bygningslovgivningen.  
 
Klagers andre anførsler knytter seg til ulemper tiltaket vil ha for naboeiendommen. Anførselen vil i 
en viss grad kunne ha relevans i en dispensasjonsvurdering. Som nevnt ovenfor mener 
Fylkesmannen at vilkårene for å gi dispensasjon var oppfylt, men at dette strengt tatt ikke er 
nødvendig å vurdere siden planen i ettertid er endret og at bruksendringen ikke lenger er avhengig 
av dispensasjon fra plan. Generelle ulemper for naboer er ikke i seg selv avslagsgrunnlag. Etter pbl. § 
21-4 har tiltakshaver i utgangspunktet rett på tillatelse dersom søknaden ikke er i strid med regler 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Anførselen kan derfor ikke føre frem.    
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 14.08.2019 i sak 19/1986 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 

  
 
Jacob Andreas Søreide 
rådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken følger vedlagt.  

 

Hilsen  

Ingebjørg Haug 

seniorrådgiver 
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Fylkesmannen avslutter saksbehandling etter jordloven – Ringerike 
kommune - 266/3 - Stålhovde - klage 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Ringerike kommune i brev av 13.11.2019. 
Ringerike kommune avslo i vedtak av 19.08.2019 søknad om fradeling av eiendom både med 
hjemmel i plan- og bygningsloven og jordloven.  
 
I vedtak datert 09.03.2020 stadfestet Fylkesmannen avslaget fra Ringerike kommune med hjemmel i 
plan- og bygningsloven. I dette vedtaket er det endelig avgjort at det ikke gis tillatelse til det omsøkte 
tiltaket. En behandling av klagen etter reglene i jordloven er derfor unødvendig. Fylkesmannen 
avslutter med dette saksbehandlingen etter jordloven.  
 
Ta kontakt dersom du lurer på noe eller har innvendinger til dette.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby 
seksjonssjef 

  
 
Ingebjørg Haug 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3974-11  Arkiv: GNR Gnr/bnr 

255/102  

 

Sak: 44/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 255/102 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 

vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og byggeforbudet i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og dukkestue. 

 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-17  Arkiv: GNR 134/125  

 

Sak: 43/20 

 

Saksprotokoll - Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Formannskapet anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5636-15  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - 466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart Gnr/bnr 21/1 - 

Åsa 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2. 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Basbergs (Sp) forslag, ble Basbergs 

(Sp) forslag vedtatt mot 5 stemmer (MDG, AP og Henaug H). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1349-20  Arkiv: GNR 18/50  

 

Sak: 40/20 

 

Saksprotokoll - Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet finner ikke at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er 

oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og opprettholder 

avvisning av klagen. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 1. 

 

1. Formannskapet finner at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er oppfylt etter         

    forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav a.  

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling.  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Stiksruds (V) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2246-39  Arkiv: GNR 52/59, 52/60  

 

Sak: 39/20 

 

Saksprotokoll - Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 

52/60 Vestsiden Pukkverk 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtakene fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

«Rådmannens alternativ 1 

 

Alternativ 1 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjonen for 

utvidede driftstider.  

 

Formannskapet finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20.  

 

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

    jf. pbl. § 19-2.  

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

3. Viderebehandling delegeres rådmannen».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (MDG, Sp og SV). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1114-8  Arkiv: GNR 262/168  

 

Sak: 45/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 

262/168 - Haugstangen 28 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i LNF-områder ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. 

kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/20-24  Arkiv: GNR 137/65  

 

Sak: 37/20 

 

Saksprotokoll - Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 13.05.2020 00:00:00-13.05.2020 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/654-51 02.03.2020 R/STRA/BENANF K25 

10048/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vedtak - gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 - støygrense - KV Hønefoss  

 

17/3993-41 04.03.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 255/60 

10762/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak - tilbygg båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

 

19/763-28 11.03.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

11626/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Fylkesmannens vedtak - fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

19/1986-50 25.03.2020 R/TEK/KARGRA GNR 318/63 

14153/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Vedtak i klagesak om bruksendring med dispensasjon Gnr/bnr 318/63 - 

Storgata 7 

 

19/763-29 31.03.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 266/3 

15316/20 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Fylkesmannen avslutter saksbehandling etter jordloven Gnr/bnr 266/3 - 

Stålhovde 

 

19/3974-11 15.04.2020 R/TEK/ANEWEB GNR Gnr/bnr 255/102 

17508/20 Saksnr 44/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 

255/102 

 

19/476-17 15.04.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 134/125 

17507/20 Saksnr 43/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

19/5636-15 15.04.2020 R/TEK/MATHOG PLN 466 



 

17506/20 Saksnr 42/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - 466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart 

Gnr/bnr 21/1 - Åsa 

 

18/1349-20 15.04.2020 R/TEK/ELIPAU GNR 18/50 

17504/20 Saksnr 40/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - 

Knatten 

 

19/2246-39 15.04.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 52/59, 52/60 

17503/20 Saksnr 39/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 

52/59, 52/60 Vestsiden Pukkverk 

 

20/1114-8 15.04.2020 R/TEK/ELILUN GNR 262/168 

17509/20 Saksnr 45/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og 

garasje Gnr/bnr 262/168 - Haugstangen 28 

 

20/20-24 15.04.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 137/65 

17501/20 Saksnr 37/20 fra møte 14.04.2020 i Formannskapet 

Saksprotokoll - Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak - Ringerike - gnr. 50 bnr. 2 - Follumveien 100 - støygrense - KV 
Hønefoss 

Fylkesmannen viser til oversendelsen fra Ringerike kommune datert 26.6.2019. Vi beklager den 
lange saksbehandlingstiden.  

 
Sakens bakgrunn 
Det er etablert nytt datasenter for dataprosessering i eksisterende lagerhaller på Follum i Hønefoss. 
Helsemyndigheten i Ringerike kommune mottok 28.6.2018 bekymringsmelding vedrørende 
døgnkontinuerlig støyplager fra naboer til KV Hønefoss (KV) sitt dataanlegg på Follum. Støykildene er 
opplyst å være vifter for luftkjøling av innendørs containere med datamaskiner. Sommeren 2018 
målte kommunen støynivåer på opptil 60 dBA ved de nærmeste boligene. Norconsult AS utarbeidet 
«Rapport fra måling av støy fra datasentralen til eksisterende bebyggelse» av 31.8.2018. Rapporten 
viste at det fortsatt ble målt for høye støynivåer ved boligene i forhold til T-1442. Etter pålegg fra 
Fylkesmannen og kommunens helsemyndighet fikk KV utarbeidet et støysonekart som ble oversendt 
kommunen i desember 2018.  
 
Helsemyndigheten v/ Kommuneoverlegen uttalte seg om anbefalt støygrense den 30.1.2019: 
«Helsemyndigheten anerkjenner støyrapporten datert 19.12.2018 fra Brekke & Strand Akustikk AS. I 
samråd med Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Byggesakskontoret vurderer vi i tråd med Brekke & 
Strand Akustikk AS at støykilden hos KryptoVault AS Follum faller innenfor T-1442/2016 Retningslinjer 
for behandling av støy i arealplanleggingen. (…) Helsemyndighetens erfaring med støy fra datasenter, 
er at støyen kommer fra kjølevifter knyttet til containere med datamaskiner. Den fremstår som 
monoton, er døgnkontinuerlig med et bredt frekvensområde og med innslag av rentonestøy. Støyen 
kan sammenlignes ‘fossebrus’ eller støy fra vindmøller». Helsemyndigheten anbefaler at støyen i 
utendørsarealer ikke skal overskride Lden 40 dBA i områder med støyfølsom bebyggelse som 
berøres av støy fra virksomheten, og at støynivået i soverom og oppholdsrom i berørte eiendommer 
ikke skal overstige Lp,A,T 30 dBA. 
 

Ringerike kommunes vedtak datert 7.3.2019 i sak 27/19 om fastsetting av støygrenser 
stadfestes.
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Ringerike kommunestyre fastsatte den 7.3.2019 støygrenser for KV sitt datasenter i medhold av 
folkehelseloven § 14. Vedtaket fastsetter grenser for både utendørs og innendørs støy fra 
datasenteret på Follum. 
 
Haavind AS v/advokat Therese Negaard Sørli har på vegne av KV Hønefoss påklaget kommunens 
vedtak om støygrenser ved brev datert 12.4.2019. Det anføres at kommunens rettsanvendelse er feil 
og at kommunen ikke har adgang til å fastsette støynorm som i vedtaket. Vi viser til klagen. 
 
Naboer Bjørn Egil, Irene Solvang Trond Gulestø, Eirin Brudvik, Else Breines, og Thomas Løvskogen 
(heretter naboer) påklaget kommunens vedtak ved brev datert 6.4.2019 og 8.4.2019. Det anføres at 
tilstrekkelig støydemping er en kostnad som bør tas sett mot helsegevinsten ved et slikt tiltak. 
Klagerne opplever støynivået som forstyrrende for nattesøvnen. Vi viser til klagen. 
 
Ringerike kommunestyre behandlet klagene den 6.6.2019 i sak 64/19. Klagene ble ikke tatt til følge. 
 
Rambøll AS gjennomførte støymålinger og utarbeidet rapport datert 18.6.2019 av på vegne av 
Ringerike kommune. I brev til KV av 21.6.2019 orienterer kommunen om tilsynsresultat: 
 

«Avslutningsvis konkluderer kommunen med at vi på bakgrunn av mottatt dokumentasjon 
om støyforhold og utbedrende tiltak, ikke vil fatte vedtak om retting av støyforhold på 
nåværende tidspunkt. På bakgrunn av at det fortsatt gjenstår arbeider for utbedrende tiltak 
hvor siste tiltak er planlagt utført i løpet av uke 31 finner vi likevel grunn til å opprettholde 
varsel om pålegg av retting etter folkehelseloven § 14 i brev av 22. mars 2019 (saksnr. 
19/654-14). Vi viser også til vilkår om oppdatert dokumentasjon om støyforhold og 
internkontroll i forlenget midlertidig brukstillatelse av 21. juni 2019 og vi vil følge utviklingen i 
støysituasjon.» 

 
I brev av 22.7.2019 fra naboer vises det til en lignende sak om støygrense fra Vaksdal. Det anføres 
videre at en støygrense på 40 dB døgnet rundt ikke er tilstrekkelig for de nærmeste naboene, og at 
KV heller ikke klarer å etterleve støygrensen som er satt. Vi viser til brevet. 
 
Fylkesmannen avgjør klager over vedtak truffet av kommunen eller kommunelegen etter kapittel 3 i 
folkehelseloven, jf. § 19. 
 
Fylkesmannen syn på saken 
Kommunen skal i henhold til folkehelseloven § 9 føre tilsyn med de faktorer og forhold i miljøet som 
kan ha innvirkning på helsen. Kommunen har mulighet til å benytte virkemidler som pålegg om 
helsekonsekvensutredning, opplysningsplikt, gransking, retting, tvangsmulkt og stansing.  
 
Fylkesmannen finner innledningsvis grunn til sitere forskrift om miljørettet helsevern § 3 om 
hvordan helselovgivningen skal praktiseres i forhold til annet regelverk: 
 

«Helsehensyn skal så langt som mulig ivaretas gjennom ordinære prosesser knyttet til 
planlegging og godkjenning av virksomheter og eiendommer. Der annet regelverk fastsetter 
helsebegrunnede krav og normer, skal det tas utgangspunkt i disse ved vurderingen av 
hvorvidt forskriftens krav til helsemessig tilfredsstillende drift, jf. kapittel 3, er oppfylt.» 

 
Helse- og omsorgsdepartementet har i merknad til § 3 presisert at bestemmelsen er ment å 
gjenspeile prinsippet om at forskriften skal ha en sikkerhetsfunksjon, og at hensynet til helse så langt 
som mulig skal ivaretas gjennom andre sektorers regelverk. Departementet viser til at det innen en 
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rekke ulike sektorer, som plan- og bygningssektoren, er gitt mer detaljerte bestemmelser enn de 
som følger av denne forskriften, og hvor formålene blant annet er å ivareta helsen.  
 
Helsebegrunnede krav som er fastsatt av andre myndigheter vil gi uttrykk for hvor tålegrensen går 
etter forskrift om miljørettet helsevern. Det fremgår av Prop. 90 L (2010 – 2011) Lov om 
folkehelsearbeid side 217, at rettingskompetansen bør brukes med varsomhet når det foreligger «et 
planvedtak etter plan- og bygningsloven eller hvor det er gitt konsesjon eller godkjenning etter annet 
regelverk. Dette gjelder spesielt der det på forhånd er foretatt en vurdering av helsemessige 
konsekvenser og en forsvarlig avveiing av forholdsmessighet.» Det går videre frem at kommunens 
rettingskompetanse kan brukes som sikkerhetsventil når forholdene endrer seg ut ifra det som var 
forutsetningen på vedtakstidspunktet. 
 
Datasenteret er etablert i lagerhaller i et industriområde. I reguleringsplanen for området, «Område-
reguleringsplan 343 Follum, er det ikke fastsatt grenser for støy. Støy fra tidligere industrivirksomhet 
på området var regulert etter forurensningsloven og er ikke gjeldende for KVs virksomhet. I søknad 
om bruksendring oppga ansvarlig søker at støyen fra anlegget skulle tilfredsstille krav i «NS 
8175:2012. Lydforhold i bygninger. Lydklasser for ulike bygningstyper.» Hovedutvalg for miljø og 
arealforvaltning i Ringerike kommune ga på grunnlag av dette bruksendringstillatelse den 30.1.2018 
uten at støykrav ble fastsatt i tillatelsen etter plan- og bygningsloven. Fylkesmannen stadfestet 
kommunens vedtak. Fra vårt vedtak datert 25.2.2019 fremgår det: 
 

«Fylkesmannen understreker at den klare hovedregelen i plan- og bygningsloven (pbl.) er at 
kommunen i sin saksbehandling skal legge til grunn tiltakshavers eller ansvarlig søkers 
opplysninger om at det omsøkte tiltaket oppfyller tekniske krav, med mindre forholdene 
tilsier noe annet jf. pbl. § 21-4 første ledd, annet punktum. I foreliggende sak er det 
gyldigheten av gitt tillatelse som er til vurdering.  
 
Av søknadsdokumentasjon fremgår det at tiltaket gjennomføres i tråd med kravene som 
fremgår i TEK 10. At støynivåene i ettertid viser seg å være i strid med grensene i TEK må 
derfor forfølges etter reglene om ulovlighet i kap. 32 i plan- og bygningsloven. Overskridelsen 
av TEK har ikke betydning for gyldigheten av gitt tillatelse. Kommunen har i samsvar med 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven lagt til grunn at støyen fra datamining var i samsvar 
med TEK. Klagernes anførsel har ikke ført frem på dette punktet.  
Fylkesmannen vil imidlertid understreke at kommunen i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 32-1 plikter å forfølge saken videre dersom det viser seg at støyen overstiger 
støygrensene som er satt i TEK.» 

 
Videre har Fylkesmannen behandlet klage over kommunens vedtak om å gi midlertidig 
brukstillatelse. Fra vårt vedtak datert 25.2.2019 siteres følgende: 
 

«Ringerike kommune har som nevnt ovenfor gitt midlertidig brukstillatelse for lager Vest. I 
vedtaket er det lagt vekt på at de uavklarte støyforholdene som ikke har betydning for 
bygningens sikkerhetsnivå isolert sett, jf. SAK § 8-1, men at støyforholdene likevel har 
betydning for tiltaket. Kommunen har lagt vekt på at det er gjennomført flere støydempende 
tiltak og saken blir fulgt opp av miljørettet helsevern. Videre er det lagt til grunn at kravene i 
T-1442 skal følges opp.  
 
Fra Ringerike kommunes klagebehandling fremgår det:  

‘Mangelen i denne saken består av manglende avklaring av støyforhold. Tiltaket 
genererer støy til omgivelsene og det foreligger ikke bindende støygrenser. Ringerike 
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kommune ved kommuneoverlegen følger opp sak om støy og har blant annet bedt 
om at det fremlegges opplysninger om støybelastning på omgivelsene og 
støysonekart med frist 18.12.18. (…) Kommunen har vurdert at støy er en faktor som 
har betydning i tiltaket, men dette har ingen påvirkning for sikkerheten i bygget. Det 
foreligger heller ingen gjenstående arbeider som har betydning for sikkerhet eller 
helse for personer som bruker bygget. Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse er 
derfor vurdert å være oppfylt. Det er videre presisert i midlertidig brukstillatelse at 
ferdigattest ikke vil bli gitt før kommunens pålegg er gjennomført.’ (…) 
 

Fylkesmannen vil understreke at støyforholdene må avklares gjennom oppfølgning av 
miljørettet helsevern og utbedring av lokalene, eventuelt gjennom ulovlighetsoppfølgning jf. 
plan- og bygningsloven kap. 32, dersom forholdene i etterkant ikke viser seg å være i tråd 
med gitt tillatelse. Fylkesmannen viser til at prosjekteringsansvaret for lyd og vibrasjoner nå 
er ansvarsbelagt, i tråd med vilkårene som var satt av kommunen i forbindelse med vedtak 
om bruksendring. Fylkesmannen kan på denne bakgrunn ikke se at støyforholdene får 
avgjørende betydning for hvorvidt kommunens brukstillatelse for lager Vest er gyldig.» 

 
Kommunen og Fylkesmannen i Buskerud deltok på befaring ved datasenteret 10.10.2018. I vedtak 
datert 26.11.2018 fra Fylkesmannen i Buskerud v/landbruks- og miljøvernavdelingen ble det gitt 
pålegg om støykartlegging ovenfor KryptoVault AS på Follum i Ringerike kommune: 
 

«Fylkesmannen fatter i medhold av forurensningsloven § 51 vedtak om pålegg om 
gjennomføring av støykartlegging ved KryptoVault AS på Follum i Ringerike kommune. Det 
vises til forhåndsvarsel av vedtaket sendt den 29. oktober 2018. Frist for gjennomføring av 
støykartleggingen er satt til 31. desember 2018. Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet.» 

 
Miljøvernavdelingen har ikke funnet grunn til å gå videre med saken slik situasjonen er i dag.  
 
Som gjengitt ovenfor kan kommunens rettingskompetanse etter folkehelseloven brukes som 
sikkerhetsventil når forholdene endrer seg ut ifra det som var forutsetningen på vedtakstidspunktet 
etter annen lovgivning. For å sikre at støykrav ble fastsatt ønsket kommunen å benytte sitt 
«sikkerhetsnett» og fastsette støygrenser etter § 14 om retting i folkehelseloven. 
 
Rettslig utgangspunkt 
Spørsmålet er om Ringerike kommunes fastsettelse av støygrense for KV kan gjennomføres i 
medhold av folkehelseloven § 14, og hvorvidt kommunens vedtak om støygrense er gyldig.  
 
 Folkehelseloven § 14 første ledd lyder:  
 

«Kommunen kan pålegge forhold ved en eiendom eller virksomhet i kommunen rettet hvis 
forholdet direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen eller er i strid med 
bestemmelser gitt i medhold av dette kapittel. Retting kan bare kreves dersom ulempene 
ved å foreta rettingen står i rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at 
forholdet rettes.» 
 

For det første må forholdet som er pålagt retting kunne ha direkte eller indirekte negativ innvirkning 
på helsen. Dette betyr at det må eksistere en fare for helseskade eller helsemessig ulempe. 
Forholdet må etter en konkret helsefaglig vurdering være av en viss alvorlighetsgrad eller overstige 
et minstemål av akseptabel helserisiko. For det andre må det gjøres en proporsjonalitetsvurdering 
av den helsegevinst som oppnås ved retting, holdt opp mot vedtakets øvrige konsekvenser. Selv om 
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kommunen i utgangspunktet har rett til å pålegge retting etter folkehelseloven § 14, vil alminnelige 
forvaltningsmessige prinsipper, som hensynet til forutberegnelighet og proporsjonalitet, kunne sette 
grenser for hvilke tiltak som kan bli vedtatt. 
 
Forskrift om miljørettet helsevern § 7 stiller krav om at den ansvarlige for en virksomhet som kan 
medføre fare for helseskade eller helsemessig ulempe skal utføre de nødvendige beskyttelsestiltak 
og ta de forholdsregler som ellers er nødvendige for å forebygge, hindre eller motvirke risiko for 
helseskade og -ulempe. I kommentarene til forskriften § 7 er bl.a. følgende angitt om helsemessig 
ulempe:  
  

«Annet ledd presiserer hva som ligger i helsemessig ulempe. Det heter i bestemmelsen at 
med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke 
helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Med det menes at forholdet må være av en 
viss alvorlighet eller overstige et minstemål av akseptabel helserisiko, før det anses som en 
«helsemessig ulempe». En viss grad av alminnelig risiko må nødvendigvis aksepteres i 
samfunnet. Det aller meste kan utgjøre en potensiell fare for omgivelsene, men det er verken 
ønskelig eller praktisk mulig å regulere enhver mulig negativ helsemessig påvirkning. Forhold 
som ikke går utover dagliglivets alminnelige risiko vil ikke omfattes av forskriften. Forhold 
som etter en helsefaglig vurdering må anses å være av liten betydning vil altså falle under 
tålegrensen.  
 
Det kan tenkes en rekke eksempler på forhold som kan være både irriterende og  
plagsomme, men som likevel ikke kan anses å være verre enn det man med rimelighet må 
tåle. En midlertidig påvirkning (kort varighet) av en negativ miljøfaktor er eksempel på et 
forhold som kan være uvesentlig i forhold til denne bestemmelsen.  
 
Et typisk eksempel er at en virksomhet forårsaker et helt kortvarig støyforhold. Dette kan  
være sjenerende og forstyrrende for omgivelsene, men vil ofte ikke kunne betraktes som en 
«helsemessig ulempe». Helt kortvarige støyforhold vil normalt falle utenfor forskriften med 
mindre støynivået er så høyt at det er fare for helseskade.  
 
Det bør vanligvis kunne henvises til dokumentasjon når det er grunn til å anta at en 
virksomhet kan føre til helsemessig ulempe eller fare for helseskade. Det er imidlertid ingen 
forutsetning at det skal foreligge klar dokumentasjon før kommunen ved sin helsetjeneste 
skal være en viss usikkerhet og hvis man venter til full visshet, og sykdommen allerede er 
oppstått, er man for sent ute. Helsetjenesten har her mulighet til blant annet å gi pålegg om 
at den ansvarlige skal gi opplysninger, utrede konsekvenser eller foreta granskning for å 
fastslå om det foreligger fare for helseskade eller helsemessig ulempe». 

 
Forskriften § 9 bokstav a angir at det ved etablering og bruk av støykilder skal tilstrebes lavest mulig 
støynivå. «Støy og vibrasjoner skal ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig 
forsvarlig nivå». 
 
Fordi det er store variasjoner i menneskers reaksjoner på støy er det vanskelig å sette en terskel for 
negative virkninger. I saker om miljørettet helsevern er spørsmålet om det foreligger en objektiv 
helserisiko. Støy virker negativt på helse og trivsel både i form av mulig hørselsskade, 
søvnproblemer og stressrelaterte helseplager. Fravær av støy er en viktig livs- og miljøkvalitet. I likhet 
med kommunen finner Fylkesmannen at den døgnkontinuerlige støyen påvist i 2018 og 2019 fra KV 
overstiger et minstemål av akseptabel helserisiko.  
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Vedtatt støygrense 
Den gjennomsnittlige lydenergien over en bestemt tidsperiode (LpAekv,t) er brukt for å beskrive 
tillatt støyeksponering. Støynivået kan beskrives samlet over et helt døgn, deler av døgnet eller for 
enkelthendelser (maksimalnivå, LpAFmaks). Krav til maksimalt støynivå gjelder der det er mer enn 
10 hendelser per natt over grenseverdien. Lp,Aeq,24h er gjennomsnittsverdien gjennom 24 timer. 
 
Kommunestyret har vedtatt støygrense basert på grundige undersøkelser ved kommunalt tilsyn, 
kommunens egne målinger og uavhengige støyrapporter i perioden 2018-2019: 
 

«a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 
støyfølsomt bruksformål 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 
rom med støyfølsomt bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 
følgende grenser: 
 

 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 
fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 
persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 
grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 
vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 
tabell 3. 
 
b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer 
Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 
de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 
Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 
utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23- 
07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.» 

 
KV anfører at kommunen ikke har adgang til å fastsette støynorm som i vedtaket. KVs tiltak gjelder 
ikke bygg- og anleggsvirksomhet, men industri, og det anføres at rentonestøy bare er skjerpende for 
bygg- og anleggsvirksomhet. 
 
I Miljødirektoratets veileder til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) side 43 
redegjøres det for støy med rentonekarakter: 
 

«Virksomheter som gir støy med impulslyd (jfr definisjon av impulslyd i kapittel 10.1) har 5 dB 
strengere krav i Lden enn virksomheter uten impulsstøy, og dermed et ekvivalentnivåkrav på 
Lden 50 dB. Kravene i nattperioden er de samme som for kilder uten impulslyd. Bakgrunnen 
for skillet mellom kilder med og uten impulslyd, er at en rekke internasjonale undersøkelser 
viser at impulsstøy er mer plagsomt enn jevn støy med samme ekvivalentnivå. Korreksjonen 
på -5 dB er innenfor anbefalte rammer i ISO-standard 1996-1:2003. Den strengere 
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grenseverdien legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer enn 10 
hendelser pr. time. Industristøy med tydelig rentonekarakter hos mottaker bør ha samme 
grense som industristøy med impulslyd. Kriteriet med 10 hendelser i gjennomsnitt per time 
gjelder som et gjennomsnitt for driftstiden til den aktuelle virksomheten. Dersom man er i 
tvil om hvor vidt en virksomhet faller inn under kriteriene, bør man legge den strengeste 
grensen til grunn». Vår understreking. 

 
Fylkesmannen bemerker at vurdering av støy etter folkehelseloven ikke er bundet av verken T-1442 
eller NS 8175. Vurderinger etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern er 
skjønnsmessig, og støypåvirkning i den enkelte sak skal vurderes konkret. Håndhevelse av 
folkehelseloven bygger i høy grad på utøvelse av medisinsk og miljøfaglig skjønn. Med unntak av 
Oslos lokale forskrifter er det ikke gitt grenseverdier eller veiledende støynormer med hjemmel i 
loven/forskriften. Grenseverdiene fastsatt i NS-8175 har som formål å avverge helseskadelig støy og 
bygger på en avveining mellom den enkeltes rett til et miljø som ivaretar helsen og hensynet til å 
opprettholde menneskelig aktivitet/næringsvirksomhet. Det fremgår av veileder til T-1442 side 153 
at «for bygningstekniske installasjoner i industribygg gjelder for øvrig grenseverdiene i byggteknisk 
forskrift /NS 8175 klasse C. For vifter som installeres i eksisterende virksomhet kan lokal 
helsemyndighet regulere forholdet gjennom bruk av Folkehelseloven». Fylkesmannen er enig i at 
den type støy som vi her står overfor ikke direkte gjelder bygge- og anleggsstøy. Imidlertid anses 
retningslinjene som relevante for den skjønnsmessige og sammensatte vurderingen etter 
folkehelseloven.  
 
Det fremgår ellers av rådmannens behandling av klagesaken at: 

 
«Kommunestyret i sin fastsettelse av støygrenser har tatt utgangspunkt i etablerte 
støynormer i retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) og Norsk 
Standard om Lydforhold i bygninger og lydklasser for ulike bygningstyper (NS 8175:2012). 
Anbefalingene om støygrenser i T-1442 og NS 8175:2012 er basert på en avveining mellom 
hensynet til helse og andre hensyn. Valget av støygrenser fastsatt av kommunestyret i sak 
27/19 er videre begrunnet i saksfremlegget til saken. Rådmannen vurderer derfor at 
kommunestyrets vedtak av støygrenser er i tråd med føringene i folkehelselovens 
forarbeider, Prop. 90 L (2010-2011) (…) 
 
Rådmannen fastholder imidlertid sin anbefaling om innskjerping med 5dB. Denne 
innskjerpingen har en sammensatt begrunnelse hvor innslaget av rentonestøy kun er ett av 
momentene. Innskjerpingen begrunnes i flere forhold knyttet til støyens karakter (monoton 
og heldøgnkontinuerlig med bredt frekvensområde, herunder lavfrekvent støy og innslag av 
rentonestøy), samt belastningen knyttet til sammenfallende støy fra veitrafikk. Flere boliger i 
området mangler stille side grunnet støy også fra veitrafikk og dette er også et skjerpende 
moment.»  

 
I brev til KV og naboer av 21.6.2019 orienterer kommunen om tilsyn gjennomført 18.6.2019: 
 

«I oversendte rapport fra Brekke og Strand (AKU04 rev 1) fremgår det at kontrollmåling 
av støy ved inntaksrister mot øst tyder på at det kun er en marginal endring (1-2 dB 
reduksjon) i støyen fra anlegget siden tilsvarende målinger ble gjennomført i november 
2018. Ut fra dette konkluderer Brekke og Strand at det dermed ikke ser ut til at det er noen 
endringer i grunnlaget for støysonekartene som er rapportert tidligere. Målingene 
gjennomført med full drift i november viste 40 dB ved sterkest berørte nabo (Hofsfossveien 
54b), mens beregninger viste 41dB ved samme bolig. 
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På bakgrunn av at tilsendt dokumentasjon fra Brekke og Strand viser at støynivåene fortsatt 
ligger svært nær vedtatte støygrense, samt mottatte bekymringsmeldinger fra naboer som 
selv måler høyere støynivåer, valgte kommunen å gjennomføre tilsyn ihht. plan- og 
bygningsloven §25-1 om tilsynsplikt. Tilsynet ble gjennomført på kvelden 18. juni 2019 ved at 
akustikkfirma innleid av kommunen gjennomførte punktmålinger ved to av de mest utsatte 
naboboliger, Hofsfossveien 74 og Hofsfossveien 54B. Rapport fra Rambøll fra de 
gjennomførte målinger følger vedlagt. Rambølls målinger viser at støynivå ved fasaden til 
Hofsfossveien 74 er LA,eq 39dB, dvs. rett under fastsatt støygrense, mens støynivået ved 
Hofsfossveien 54B er LA,eq 40dB, dvs. akkurat på støygrensen. Det må imidlertid 
kommenteres at det var våt mark på tidspunktet målingene ble gjennomført, noe som 
innebærer økt usikkerhet. Rambøll konkluderer i sin rapport med at deres målinger viser at 
ekvivalente lydnivåer Lp,A,eq,T tilfredsstiller grenseverdi fastsatt av kommunestyret.» 

 
Om støygrensen er forholdsmessig 
Retting etter folkehelseloven § 14 kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta rettingen står i et 
rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet rettes. 
 
KV har etter pålegg fra Ringerike kommune utredet både kostnader og effekt av aktuelle 
støyreduserende tiltak. Støysonekart utarbeidet av uavhengig konsulent viste at høyeste beregnede 
støynivå ved nabohus i desember 2018 var på 41dBA, og samtidig at støyen har innslag av rentone 
og har høy andel lavfrekvent støy. Rapporten fra Brekke & Strand Akustikk av 31.1.2019 konkluderer 
med at det er mulig å oppnå godt merkbar reduksjon i støynivå hos naboer. Dersom aktuelle tiltak 
gjennomføres, lyddempere på luftinntak samt økt lydisolasjon, er det anslått at støynivået vil komme 
under 40dB for alle omkringliggende boligeiendommer. Seks boligeiendommer vil fortsatt ha 
støynivåer over 35dB. Usikkerheten knyttet til utførte støyberegninger er 3-5 dB, slik at en 
virksomhet normalt bør etterstrebe en viss sikkerhetsmargin for å overholde støygrenser. 
Gjennomføring av de tre anbefalte tiltak vil ifølge kostnadsanslag innhentet av KV fra StavKon AS 
koste rundt fem millioner kroner ekskludert merverdiavgift.  
 
Nytten må vurderes opp mot kostnadene ved slike tiltak. Helsemessige hensyn må veies mot 
næringslivsinteresser. Fylkesmannen viser til at datasenteret ligger i et regulert industriområde, uten 
fastsatte støygrenser i reguleringsplan. Det er derfor særlig viktig å fastsette støygrenser av hensyn 
til blant annet omkringliggende eiendommer. Det er tale om døgnkontinuerlig støy fra en 
permanent virksomhet.   
 
Kommunen har sammenlignet saken med fastsatte støygrenser for annen nåværende og fremtidig 
næringsvirksomhet i Ringerike. Fylkesmannen i Buskerud har fastsatt støygrense natt for Ringerikes 
Kornsilo til Lnight 45 dB, og kommunen har gitt datasenter på Viul dispensasjon fra plankrav på 
vilkår om at støy fra tiltaket ikke skal overstige LpAeq, 24h 39 dB. KV Dale sitt datasenter i Vaksdal 
kommune er også ilagt lavere støygrenser enn KV i Hønefoss.  
 
Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering og finner etter dette ikke grunnlag for å sette 
støygrensen høyere. Spørsmålet er om det er grunnlag for å sette støygrensen lavere. 
 
Naboene har anført at tilstrekkelig støydemping er en kostnad som bør tas sett mot helsegevinsten  
ved et slikt tiltak. Klagerne anfører at de knapt merker skjerpingen av støygrensen og kan heller ikke 
se at helsemyndighetenes presisering om 30 dB i soverom og oppholdsrom med ventilasjon/vinduer 
åpne er kommet med i vedtaket. Klagerne opplever et støynivå på 37-38 dB på nattestid og viser til 
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at dette støynivået er forstyrrende for nattesøvnen. Klagerne mener at en grense på 40 dB(A) kl. 23-
07 for LpAekv, 8h (lydenergi over en bestemt periode) er utilstrekkelig. 
 
Rådmannen forklarer betydningen av de fastsatte støygrensene slik: 
 

«Naboene kommenterer i sin klage at det er benyttet ulike betegnelser i angivelse av 
anbefalt støygrense i helsemyndigheten i Ringerike sin anbefaling av 30. januar 2019 og i 
kommunestyrets vedtak i sak 27/19. Det er korrekt at betegnelsen Lden innebærer et 
straffetillegg på 5dB på kveld og 10dB på natt. Betegnelsen LpAekv, som benyttes i 
rådmannens anbefaling og kommunestyrets vedtak, innebærer derimot gjennomsnittlig støy 
uten straffetillegg. Som forklart i saksfremlegget til sak 27/19 innebærer dette at for 
jevn, døgnkontinuerlig støy vil forskjellen mellom en støygrense satt som LpAekv 
(gjennomsnitlig støy uten straffetillegg) og som Lden være på omtrent 6,4 dB. Hensynet til at 
støy om natten innebærer størst helsebelastning og at datasenteret har jevn 
døgnkontinuerlig drift er imidlertid begrunnelsen for at rådmannen i sin anbefaling om 
støygrense har tatt utgangspunkt i nattgrensen og ikke daggrensen for industri med 
helkontinuerlig drift i T-1442. 
 
Naboene viser til at helsemyndigheten i Ringerike anbefaler at det settes krav til at 
‘KryptoVault AS sikrer at støynivået i soverom og i oppholdsrom ikke overstiger Lp,A,T 30 dBA 
(NS 8175:2012, tabell 4), slik at det er mulig å ventilere gjennom luftekanal og vindu på gløtt’. 
Naboene påpeker at presiseringen av at det skal være mulig å ventilere gjennom luftekanal 
og vindu på gløtt ikke er tatt med i vedtaket om innendørs støygrense i sak 27/19. 
Det er korrekt at denne presiseringen ikke tatt med i vedtaket. Bakgrunnen for dette er at 
innendørs støynivå ihht. NS 8175:2012 og også forurensningsforskriften beregnes med 
lukkede ventiler og lukkede vinduer, jf. bl.a. forurensningsforskriften § 5-4. Selv om 
rådmannen har stor forståelse for ønsket om mulighet til åpent vindu, ville det å ta inn en 
slik presisering gi en støygrense som er vanskelig å håndheve og hvor det kan oppstå strid 
om f.eks. hvor mye åpent vinduet kan være. Derfor ser rådmannen en relativt restriktiv 
grense for utendørs støy og god håndheving av denne som mer hensiktsmessig for å bidra til 
reduserte støynivåer også med åpen luftekanal og vindu på gløtt. KV Hønefoss AS skriver i sin 
klage at kommunen ved fastsettelsen av støyverdier ikke har hensyntatt at det allerede ved 
Brekke og Strands støymålinger er tillagt 5 dB i rentonestraff. Haavind skriver på vegne av KV 
Hønefoss at ‘et fratrekk på 5 dB innebærer at rentonen blir vektlagt to ganger (totalt 10dB), 
hvilket er usakelig og urimelig.’ Rådmannen vil oppklare at det ikke er korrekt at 
rentonestraff trekkes fra to ganger. Ved målinger for å dokumentere overholdelse av 
støygrensene skal ikke rentonestraff på 5dB trekkes fra, gitt at rentonekarakteren er en del 
av begrunnelsen for innskjerping av grensen for utendørsstøy fra 45 til 40 dB. For øvrig viser 
rådmannen til omtale lenger opp i dette saksfremlegget om at støyens rentonekarakter kun 
er ett av flere momenter som denne innskjerpingen er begrunnet med.» 

 
Naboene har til sist vist til et vedtak fra Fylkesmannen i Vestland vedrørende støygrense for KV Dale 
AS. I den aktuelle saken ba Vaksdal kommune KV Dale AS om å redegjøre for kostnadene knyttet til 
utbedring av støyproblemet. KV Dale sendte ikke inn slik dokumentasjon, og Fylkesmannen i 
Vestland fant derfor at pålegget fra Vaksdal kommune ikke var uforholdsmessig sett i forhold til den 
forventede helsegevinst hos berørte naboer.  
 
Fylkesmannen har med bakgrunn i rapporter og kommunens grundige vurderinger ikke funnet 
grunn til å endre støygrensen. Virksomheten ligger i regulert industriområde, og kommunen har 
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foretatt forsvarlige vurderinger ved bruk av relevante støynormer og vekting av hensyn. Fastsatte 
støygrenser i Kommunestyrets vedtak av 7.3.2019 i sak 27/19 stadfestes. 
 
Fylkesmannen bemerker at kommunens vedtak gjelder fastsatte støygrenser etter vurderinger av 
støyforholdene i 2018 og 2019. Kommunen kan senere vedta en annen støygrense, og må ved 
henvendelser om nye eller endrede forhold vurdere om det er grunnlag for å benytte virkemidler i 
folkehelseloven, eller virkemidler i andre relevante regelverk.   
 
 
Med hilsen 
 
Odd Meldal 
seksjonssjef 

  
 
Sandra Alnes 
seniorrådgiver 

Juridisk avdeling 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fra: Sandra Helen Alnes [sahal@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 02.03.2020 10:37:01 

Emne: Melding fra Fylkesmannen 

Vedlegg: Vedtak - Ringerike - gnr. 50 bnr. 2 - Follumveien 100 - støygrense.pdf 

 

 
Vår ref 2019/37464 

Vennlig hilsen  
Sandra Helen Alnes | seniorrådgiver  
e-post: sahal@fylkesmannen.no  



       
       
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: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  03.03.2020  2019/58976 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  13.12.2019  17/3993 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Erland Ottersen, 69 24 70 00 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak - Ringerike - 255/60 - Haga bru - klage avslag tilbygg 
båthus 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 13.12.2019.  
 

Sakens bakgrunn  
 
Saken gjelder søknad fra tiltakshaver Sverre Nordbø om dispensasjon for oppføring av tilbygg til 
båthus. 
 
Byggesaksavdelingen i Ringerike kommune avslo søknaden den 23.08.2019. Avslaget ble begrunnet 
med at tiltaket var i strid med kommuneplanen §§ 10.1 og 11.1, og med at vilkårene for dispensasjon 
ikke var oppfylt.  
 
Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver i e-post datert 03.09.2019. Klager ber kommunen endre sitt 
avslag, og anfører i hovedsak at det vil skape enorme problemer å lagre alt i tilbygget andre steder. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
09.12.2019. Saken ble deretter oversend Fylkesmannen for klagebehandling. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten etter plan- og 
bygningsloven(pbl.) § 1-9 som klageinstans til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
 
 
Fylkesmannen ser slik på saken 

Kommunens vedtak av 23.08.2019 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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Saken gjelder klage på avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til båthus. 
Tilbygget er opplyst å være på 10,5 m2. Eiendommen er i kommuneplan for Ringerike kommune 
2019-2030 (kommuneplanen) i hovedsak avsatt til LNFR for tiltak basert på gårdens ressursgrunnlag 
– Nåværende.  
 
Fylkesmannen bemerker innledningsvis at saken opprinnelig omfattet en rekke andre tiltak som dels 
er godkjent og dels avslått av kommunen. Klagesaken gjelder imidlertid kun søknaden som gjelder 
tilbygg til båthus.  
 
Kommunen har som nevnt vurdert at tiltaket er i strid med kommuneplanen § 10.1 og § 11.1. 
Fylkesmannen vil først ta stilling til om tiltaket er i strid med § 11.1, og eventuelt om vilkårene for 
dispensasjon fra denne bestemmelsen er oppfylt.  
 
Kommuneplanen § 11.1 lyder slik:  
 

«§ 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen (pbl. § 1-8) 
I 100-metersonen og ved angitt byggegrense mot vann og vassdrag tillates ikke tiltak jf. pbl. 
§§ 1-6 etter 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, g, i, j, k, l og m, 20-4 og 20-5.» 

 
Plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a omfatter bl.a. «tilbygging». Det synes således ikke å være 
tvilsomt at omsøkte tilbygg rammes av byggeforbudet. Henvisningen til pbl. § 20-5 må videre forstås 
slik at det ikke har betydning hvorvidt tilbygget ellers ville vært unntatt søknadsplikt. Tiltaket er 
derfor avhengig av dispensasjon fra kommuneplanen § 11.1.  
 
Vilkår for dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd, som 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.» 

 
Bestemmelsen setter to vilkår som begge må være oppfylt for at dispensasjon skal kunne gis. Det 
første spørsmålet er om dispensasjon vil innebære at hensynene bak kommuneplanen § 11.1 blir 
«vesentlig tilsidesatt», jf. pbl. § 19-2 andre ledd.  
 
Fylkesmannen er enig med kommunen i at hensynet bak forbudet mot tiltak er å sikre 
allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta det unike naturmiljøet som finnes her. Selv om 
tiltaket er mindre synlig ved at det ligger bak flere store trær og er malt i mørkegrønn farge vurderer 
Fylkesmannen at det bidrar til en viss nedbygging av strandsonen. En dispensasjon vil derfor etter 
vårt syn innebære en «tilsidesettelse» av hensynene bak kommuneplanen § 11.1 Vi er imidlertid enig 
med kommunen i at denne tilsidesettelsen ikke kan anses som «vesentlig».  
 
Spørsmålet blir så om fordelene ved dispensasjon er «klart større» enn ulempene etter en samlet 
vurdering.  
 
Vilkåret innebærer at det må kunne påvise relevante fordeler ved dispensasjon. Slike fordeler må 
være tilstrekkelig spesifisert og klart angitt, og den må ligge innenfor de rammene plan- og 
bygningsloven setter, jf. eksempelvis SOM-2011-1023. For å unngå at dispensasjoner blir 
hovedregelen, snarere enn unntaket, er det også viktig at det kan pekes på klare og spesifiserte 
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fordeler som gjør seg særskilt gjeldende i den aktuelle saken. Det bør med andre ord ikke være tale 
om fordeler som kan gjøres gjeldende for store deler av planområdet.1 Som det fremgår av 
bestemmelsens ordlyd er det ikke tilstrekkelig at relevante fordeler ved dispensasjon er mer 
tungtveiende enn ulempene, de må være «klart større».  
 
Den fordel som påberopes å følge av dispensasjon i denne saken synes å være større lagringsplass. 
Fylkesmannen vurderer at dette etter omstendighetene kan være en relevant fordel. Vi finner 
imidlertid ikke å kunne tilsidesette kommunens vurdering av at fordelene ved dispensasjon ikke er 
«klart større» enn ulempene. Det vises til at ønsket om større lagringsplass trolig vil kunne gjøre seg 
gjeldende for en rekke eiendommer innenfor planområdet, slik at det er tale om en fordel av en noe 
generell karakter.  
 
Etter dette er vilkårene for dispensasjon fra kommuneplanen § 11.1 ikke oppfylt, jf. pbl. § 19-2 andre 
ledd.  
 
Siden tiltaket uansett ikke kan godkjennes finner Fylkesmannen ikke det nødvendig å også vurdere 
om dispensasjon kunne blitt gitt fra kommuneplanen § 10.1.  
 
Klagers anførsler har etter dette ikke ført frem, og kommunens vedtak blir stående uendret. 
 
 
Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 23.08.2019 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 
 
Marius Vamnes 
seniorrådgiver 

  
 
Erland Ottersen 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Sverre Nordbø    

 
1 Sml. eksempelvis SOM-2011-1167 og SOM-2015-1365. 
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Fylkesmannens vedtak - Ringerike kommune- 266/3 - Stålhovde - fradeling 
av eiendom 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 13.11.2019.  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad fra tiltakshaver Rune Myhre, datert 17.03.2019, om fradeling av eiendom. 
 
Ringerike kommune oversendte søknaden til Fylkesmannens i Oslo og Viken sin klima- og 
miljøavdeling i brev datert 06.06.2019 for en uttalelse i forbindelse med fradelingen.  
 
Klima – og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Viken uttalte seg til søknaden i brev 
datert 01.07.2019.  
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) i Ringerike kommune avslo søknaden i møte den 
19.08.2019. Vedtaket lyder: 
 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 
2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanens § 10.1 

avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.  
3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11 avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 
4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 
5. Videre behandling delegeres til rådmannen. 

 
Vedtaket ble påklaget av Rune Myhre i brev datert 08.09.2019. Han anfører i hovedsak: 

- Saken er feil fremstilt av byggesakskontoret. 
- Flere lignende saker har fått tillatelse til fradeling, og avslag er forskjellsbehandling. 
- Boligen ligger ikke midt inne på et gårdstun. 

Kommunens vedtak av 19.08.2019 i sak 465/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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- Avstand til offentlig vei er ikke relevant for saken. 
- Det er feil at kommunen bruker avslaget fra 2012 som et argument for å avslå søknaden. 
- Søknaden er ikke realitetsbehandlet. 
- HMA sin behandling var for dårlig. 
- Saken er svært spesiell og vil på ingen måte skape presedens. 
- Bygninger kan rives og atkomsten kan flyttes for å opprettholde større avstand til den 

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

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

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
11.11.2019. Saken er oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven § 1-9 til Fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
Eiendommen er avsatt til landbruk-, natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019. 
Etter kommuneplanen er det ikke tillatt med fradeling til boligformål i LNF-områder jf. 
kommuneplanen § 10.1.  
 
Det er ikke tillatt med fradeling av kårbolig, jf. kommuneplanen § 5.11. Det er her søkt om fradeling 
av våningshus. Dette vil medføre at kårboligen blir liggende igjen på avgivende eiendom, og i praksis 
vil dette tilsvare en fradeling av kårbolig. Søknaden anses derfor også å omfattes av forbudet i 
kommuneplanen § 5.11.  
 
Omsøkt fradeling av tomt er i strid med kommuneplanens § 10.1 og kommuneplanens § 5.11 og 
fradelingen er derfor avhengig av dispensasjon for å kunne gjennomføres.  
 
Av kommunens vedtak fremgår det at søknaden er vurdert i forhold til fradeling etter både jordloven 
og etter plan- og bygningsloven. I det følgende er det kun anførslene i klagen vedrørende 
dispensasjon fra kommuneplanens § 5.11 og § 10.1 etter reglene i plan- og bygningsloven som vil bli 
vurdert.  
 
Den delen av klagen som retter seg mot avslag på fradeling etter jordloven § 12 er oversendt 
Fylkesmannen sin landbruksavdeling for videre klagebehandling. Vi beklager at oversendelsen til 
landbruksavdeling ikke er blitt gjort på et tidligere tidspunkt.  
 
Dispensasjonsvurdering 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 kan det gis varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser 
fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til 
grunn for lovens formålsparagraf eller den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn 
ulempene. Miljøverndepartementet uttalte i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242, 
at det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.  
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Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en 
omfattende beslutningsprosess, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. 
Dispensasjoner vil lett kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsmyndighet. Ut 
fra hensyn til offentlighet, samråd og medvirkning i prosessen er det viktig at endringer av planene 
ikke skjer gjennom enkeltdispensasjoner.  
 
Dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder jf. kommuneplanens § 10.1 
 
Blir hensynet bak kommuneplanens § 10.1 «vesentlig tilsidesatt»? 
Det første vilkåret er om de hensyn som ligger til grunn for kommuneplanens § 10.1, forbud mot 
fradeling av LNF-områder, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Kommuneplanens § 10.1 lyder: 
 

«I landbruks-, natur-, og friluftsområder er det kun tillatt å gjennomføre bygge- og anleggstiltak 
som er nødvendige for landbruks-, natur- og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. Forhold beskrevet i 
§ 5.14 skal hensyntas.  
 
Det tillates ikke nedbygging av dyrka mark. 
 
Dersom gårdens produksjon etter kommunens skjønn tilsier behov, kan det tillates oppføring av en 
kårbolig, om det ikke finnes på gården fra før.  
 
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik 
bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. (…)» 

 
Kommunen anfører at hensynet i lovens formålsbestemmelse blant annet er å «fremme bærekraftig 
utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner» jf. plan- og bygningsloven 
§ 1-1. Videre anføres det at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta 
landbruksformål, og å sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed 
å unngå nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av LNF-
områdene.  
 
I forkant av vedtak av 19.08.2019 sendte Ringerike kommune søknaden til Fylkesmannens klima- og 
miljøvern avdeling for en uttalelse til søknaden vedrørende dispensasjon fra kommuneplan for 
fradeling av våningshus. Fylkesmannen i Oslo og Viken sin klima- og miljøavdeling uttalte seg 
negativt til søknaden om fradeling i brev datert 01.07.2019.  
 
Etter plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd bør kommunen være varsom med å dispensere fra 
kommuneplanen når en statlig myndighet har uttalt seg negativt til dispensasjonssøknaden.  
 
I saksfremlegget til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning skriver rådmannen:   
 
 «Hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Man ønsker dermed å unngå 
nye tiltak som fører til oppstykking av landbrukseiendommer og økt privatisering av 
LNF-områdene. En fradeling av eiendom til bolig vil medføre at 
landbrukseiendommen deles opp, og at ny eiendom vil få mer preg av å være en 
boligeiendom enn en landbrukseiendom. Det vil da bli opprettet en fritt omsettelig 
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eiendom til boligformål midt i et landbruksområde og midt inne på en 
landbrukseiendom. 

 
Rådmannen mener at hensynet bak forbud mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig 
tilsidesatt.» 

 
I klagebehandlingen skriver kommunen:   
 
 «Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er blant annet å ivareta 

landbruket, og man ønsker derfor å unngå oppstykking av landbrukseiendommer. En 
fradeling vil føre til en ny, fritt omsettelig eiendom til boligformål midt i et landbruksområde 
og inne på en landbrukseiendom. Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder blir 
vesentlig tilsidesatt.» 

 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Kommuneplanen vedtatt 31.01.2019 oppstiller en 
strengere praksis rundt fradeling i LNF-områder. En dispensasjonspraksis i LNF-områder til 
boligformål kan bidra til å vanskeliggjøre kommunens ønskede utvikling av området. Hensynet bak 
arealformålet i kommuneplanen blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Det første 
vilkåret etter plan- og bygningsloven er derfor ikke oppfylt.  
 
Er fordelene klart større enn ulempene? 
Det andre vilkåret er om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det er først 
og fremst samfunnsmessige fordeler, og særlig arealdisponeringshensyn som må tillegges vekt i en 
dispensasjonsvurdering. I forarbeidene til loven står det at det må foreligge en klar overvekt av 
hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette tilsier at det ikke er nok i seg selv at 
ulempene er små. Det må kunne vises til relevante fordeler som er klart større enn ulempene.  
 
Når kommuneplanens arealformål blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, kan det ikke gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 siden bestemmelsens to vilkår er kumulative. Det 
vil si at begge vilkårene må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. Ettersom det første 
vilkåret ikke er oppfylt, er det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til det andre vilkåret, om at 
fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Fylkesmannen velger likevel å kort 
vurdere fordelene og ulempene.  
 
I saksfremlegget har rådmannen vurdert fordeler og ulemper ved å gi dispensasjon fra 
kommuneplanens § 10.1 slik: 
 

«Søker viser til at våningshuset og garasje fremstår som en egen enhet på eksisterende 
eiendom, og at fradeling ikke vil ha noen negativ konsekvens for eksisterende 
landbrukseiendom. I tillegg viser søker til at området rundt bærer preg av flere bolighus som 
er utskilt fra landbrukseiendommer.  

 
Rådmannen vurderer at ny eiendom bli liggende midt inne på avgivende eiendom og i 
nærheten av to driftsbygninger. Den vil være fritt omsettelig, og boligen vil ikke lenger følge 
landbrukseiendommen slik den gjør i dag. En eventuell fradeling vil kunne gi grunnlag for 
framtidige konflikter på grunn av slikt som støy, støv og lukt. I tillegg blir ny eiendom liggende 
svært nær dyrka mark på flere kanter. Eiendommen ligger i et område avsatt til LNF i 
kommuneplanen vedtatt 31.01.2019. Området er ikke en del av satsningsområdene i 
kommunen, og det er ikke et etablert boligområde. Rådmannen er ikke kjent med at det er 
gjennomført fradelinger i nærliggende område etter år 2000.  
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Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 
ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 

 
Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering og anser de anførte forholdene hovedsakelig er a 
personlig karakter og ikke samfunnsmessige fordeler. Vi kan ikke ut ifra en samlet vurdering se at 
fordelene er klart større enn ulempene. Det andre vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre 
ledd er derfor heller ikke oppfylt.  
 
Dispensasjon fra forbudet mot fradeling av kårbolig jf. kommuneplanens § 5.11 
 
Blir hensynet bak kommuneplanens § 5.11 «vesentlig tilsidesatt»? 
Det første vilkåret er om de hensyn som ligger til grunn for kommuneplanens § 5.11, forbud mot 
fradeling av kårbolig, blir vesentlig tilsidesatt.  
 
Kommuneplanens § 5.11 lyder: 
 

«Fradeling til boligbebyggelse tillates jf. § 6.1.8.  
Følgende fradeling uavhengig av arealformål tillates ikke:  

 Fradeling av anneks tilknyttet fritidsbolig 
 Fradeling av kårbolig 
 Der det i reguleringsplaner viser tomter til fradeling, tillates ikke fradeling av ytterligere 

tomter uten utarbeidelse av ny reguleringsplan.» 
 
Kommunen anfører at hensynet bak lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme 
bærekraftig utvikling til det beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner» jf. plan- og 
bygningsloven § 1-1. Videre anføres det at hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av 
kårbolig er at man ønsker å ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele 
dem opp.  
 
Kommunen beskriver hensynene bak bestemmelsen slik:  
 
 «Hensynet bak bestemmelsen om forbud mot fradeling av kårbolig er at man ønsker å 

ta vare på eksisterende gårdstun på landbrukseiendommer og ikke dele dem opp. I 
tillegg ønsker man ikke en oppdeling av driftsenheten. Omsøkte fradeling vil 
medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom, og våningshuset på ny 
eiendom. Dette vil føre til at landbrukseiendommen og driftsenheten deles opp. 
 
Rådmannen vurderer at hensynet bak forbud mot fradeling av kårbolig blir vesentlig 
tilsidesatt.» 
 

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Dersom våningshuset blir fradelt fra landbruksformål 
til boligformål strider dette imot hensynet bak § 5.11 om å ivareta eksisterende 
landbrukseiendommer. En fradeling som omsøkt vil være med på å undergrave kommuneplanen 
som informasjons- og beslutningsgrunnlag, og en dispensasjon i denne saken vil vekke kommunens 
mulighet til å kontrollere bruken av området. Hensynet bak kommuneplanens § 5.11 blir vesentlig 
tilsidesatt ved å innvilge en dispensasjon. Det første vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 er 
derfor ikke oppfylt.  
 
Er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene? 
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Når kommuneplanens bestemmelse blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon, kan det ikke gis 
dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 siden bestemmelsens to vilkår er kumulative. Som 
nevnt overfor er det ikke nødvendig for resultatet å ta stilling til om fordelene er klart større enn 
ulempene ved å innvilge en dispensasjon. Fylkesmannen velger likevel å kort vurdere fordelene og 
ulempene.  
 
Rådmannen har i saksfremlegget vurdert om fordelene er klart større enn ulempene slik: 
 

«Fradelingen vil medføre at kårboligen blir liggende på avgivende eiendom og 
våningshuset på ny eiendom. De to boligene, som tilhører landbrukseiendommen, vil 
da bli liggende på hver sin eiendom. Ny eiendom vil bli fritt omsettelig, og 
driftsenheten vil bli oppdelt. Våningshuset vil bli liggende midt inne på avgivende 
eiendom med kårbolig, og det vil bli en unaturlig deling av eiendommen. I tillegg vil 
landbrukseiendommen miste noe av inntektsgrunnlaget ved at våningshus og kårbolig 
blir fradelt på hver sin eiendom. 
 
Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot fradeling av 
kårbolig ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.» 
 

Fylkesmannen tiltrer kommunens vurdering. Vi kan ikke ut ifra en samlet vurdering se at fordelene 
er klart større enn ulempene. Det andre vilkåret etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd er 
derfor heller ikke oppfylt. 
 
Klagers andre anførsler  
Klagers andre anførsler handler om feil saksfremstilling, forskjellsbehandling, manglende 
realitetsbehandling, at våningshuset ikke ligger midt inne på et gårdstun, kritikk mot Hovedutvalget 
for miljø- og arealforvaltning sin behandling 19.08.2019, presedensvirkning, ikke behov for kårbolig 
for å drive tradisjonell korndrift og redusert motivasjon og innsats for å drive gården. Fylkesmannen 
anser at disse er besvart i kommunens klagebehandling og tiltrer kommunens vurderinger her. 
Fylkesmannen vurderer ikke disse anførslene ytterligere.  
 
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 19.08.2019 i sak 465/19 stadfestes. Klagen har ikke ført frem.  
  
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og forvaltningsloven § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Vilde Midthjell Teigen 
rådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Rune Myhre Nakkerudgata 48 A 3533 Tyristrand 
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Vedtak i klagesak om bruksendring med dispensasjon - Ringerike - 
Storgata 7 - Gbnr 318/63 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 20.11.2019  

 
Sakens bakgrunn  
Saken gjelder søknad om bruksendring fra forretningslokale til kafe, samt søknad om dispensasjon 
fra regulert formål forretning/ kontor. Kommunen mottok søknaden den 22.07.2019 og 
tilleggsinformasjon den 08.08.2019. Søknad om dispensasjon ble mottatt 14.08.2019. 
 
Administrasjonen i Ringerike kommune godkjente søknaden den 14.08.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av Per Bya AS i brev datert 06.09.2019. I klagen anføres det blant annet drift av 
matservering innebærer potensielle ulemper for naboer knyttet til matos og søppel. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte 
11.11.2019. Saken ble oversendt Fylkesmannen 20.11.2019. 
  
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 
Rettsgrunnlag  
Legalitetsprinsippet  
Pbl. § 21-4 første ledd første setning slår fast at når «søknaden er fullstendig, skal kommunen 
snarest mulig og senest innen den frist som framgår av § 21-7, gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven». Bestemmelsens gir utrykk for 

Kommunens vedtak av 14.08.2019 i sak 19/1985 stadfestes. Klagen har ikke ført frem. 
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legalitetsprinsippet i plan- og bygningsretten som innebærer at søker i utgangspunktet har rett på 
en tillatelse dersom søknaden ikke er i strid med regler gitt i eller i medhold av plan- og 
bygningsloven. Plan- og bygningsloven følger derfor et rettighetssystem og ikke et 
konsesjonssystem. 
 
Fylkesmannens kompetanse 
Fylkesmannens kompetanse ved behandling av klagesaken fremgår av fvl. § 34 andre ledd. Det 
følger av bestemmelsen at klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til 
nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta 
opp forhold som ikke er berørt av ham. 
 
Generelt om dispensasjon 
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, jf. pbl. § 19-2 andre ledd. 
 
Plangrunnlag 
I kommuneplanens arealdel 2019-2030 vedtatt 05.09.2019 er eiendommen avsatt til 
sentrumsformål.  
 
På søknads og vedtakstidspunktet var eiendommen omfattet av reguleringsplan nr. 64 Hønefoss 
sentrum datert 20.12.1976, og var regulert til forretning og kontor.  
 
I tidsrommet mellom vedtak om tillatelse for bruksendring med dispensasjon og kommunens 
forberedende klagebehandling vedtok kommunen en ny reguleringsplan som eiendommen inngår i.  
Områderegulering Hønefoss ble vedtatt den 20.09.2019. Eiendommen er i denne planen avsatt til 
sentrumsformål.  
 
Fylkesmannens vurdering 
I rådmannens saksfremlegg til Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderes det at tiltaket er 
i tråd med arealformålet i reguleringsplanen som ble vedtatt i etterkant av at tillatelsen ble gitt. 
Fylkesmannen er enig i dette. Tiltaket er derfor ikke lenger avhengig av dispensasjon.  
 
Selv om det var riktig å behandle dispensasjonssøknaden på vedtakstidspunktet, er det nå i 
utgangspunktet ikke nødvendig for Fylkesmannen å vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon 
fra tidligere reguleringsbestemmelse § 2 er oppfylt. Det skal nevnes at vi mener vilkårene for å gi 
dispensasjon var oppfylt, og at vi tiltrer kommunens begrunnelse.  
 
Klager anfører at det er behov for eksplisitte krav til avfallshåndtering i henhold til regelverket, og 
viser til at det også er registrert tilfeller av urinering fra brukere av Storgaten 3-7, noe som kan 
forventes vil øke i og med at det er gitt dispensasjonen fra reguleringsplanen til matservering rundt 
hele bygget.  
 
Fylkesmannen forstår anførselen som at det må stilles krav til dokumentasjon knyttet til 
avfallshåndtering i forbindelse med byggesøknad før tillatelse gis, og at ulemper for nabo taler imot 
at det gis dispensasjon fra plan for bruksendringen.  
 
Hvilke opplysninger som skal gis ved søknad om tillatelse til tiltak er utdypet i byggesaksforskriften § 
5-4. Dokumentasjonen klager etterspør er etter hva vi forstår krav til avfallshåndtering ved drift av 
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kafe. Dette er ikke dokumentasjon som kan kreves i byggesaksbehandlingen. Anførselen kan derfor 
ikke føre frem. 
 
Etter byggesaksforskriften § 5-5 skal dokumentasjon om avfallsplan, dokumentasjon på faktisk 
disponering av avfallet og miljøsaneringsbeskrivelse foreligge i tiltaket. Dokumentasjonen skal være 
tilgjengelig ved tilsyn, men skal ikke omfattes av byggesøknaden. Bestemmelsen skal ivareta 
forsvarlig håndtering av avfall fra bygg- og anleggsvirksomhet, og dreier seg ikke om hvordan avfall 
blir håndtert ved drift av serveringssteder. Dette reguleres ikke gjennom plan- og 
bygningslovgivningen.  
 
Klagers andre anførsler knytter seg til ulemper tiltaket vil ha for naboeiendommen. Anførselen vil i 
en viss grad kunne ha relevans i en dispensasjonsvurdering. Som nevnt ovenfor mener 
Fylkesmannen at vilkårene for å gi dispensasjon var oppfylt, men at dette strengt tatt ikke er 
nødvendig å vurdere siden planen i ettertid er endret og at bruksendringen ikke lenger er avhengig 
av dispensasjon fra plan. Generelle ulemper for naboer er ikke i seg selv avslagsgrunnlag. Etter pbl. § 
21-4 har tiltakshaver i utgangspunktet rett på tillatelse dersom søknaden ikke er i strid med regler 
gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Anførselen kan derfor ikke føre frem.    
 
Konklusjon 
Kommunens vedtak av 14.08.2019 i sak 19/1986 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 

  
 
Jacob Andreas Søreide 
rådgiver 

Juridisk avdeling  
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
ESPRESSO HOUSE NORGE AS Postboks 2086 Vika 0128 OSLO 
PER BYE AS c/o Jan Petter Lilja Bye Åsaveien 

677 
3512 HØNEFOSS 

ROAR JØRGENSEN AS Hvervenmoveien 33 3511 HØNEFOSS 
TT CONSULT AS Kongens gate 13 3510 HØNEFOSS 

 
 



Fra: Ingebjørg Haug [fmbuiha@fylkesmannen.no] 

Til: Rune Myhre [myhre2@frisurf.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 31.03.2020 08:59:21 

Emne: Fylkesmannen avslutter saksbehandling etter jordloven - Ringerike kommune - 266/3 

- Stålhovde - klage 

Vedlegg: Fylkesmannen avslutter saksbehandling etter jordloven – Ringerike kommune - 266 

3 - Stålhovde - klage.PDF 

Hei  

 

Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Viken følger vedlagt.  

 

Hilsen  

Ingebjørg Haug 

seniorrådgiver 
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Fylkesmannen avslutter saksbehandling etter jordloven – Ringerike 
kommune - 266/3 - Stålhovde - klage 

Fylkesmannen viser til oversendelse av klagesak fra Ringerike kommune i brev av 13.11.2019. 
Ringerike kommune avslo i vedtak av 19.08.2019 søknad om fradeling av eiendom både med 
hjemmel i plan- og bygningsloven og jordloven.  
 
I vedtak datert 09.03.2020 stadfestet Fylkesmannen avslaget fra Ringerike kommune med hjemmel i 
plan- og bygningsloven. I dette vedtaket er det endelig avgjort at det ikke gis tillatelse til det omsøkte 
tiltaket. En behandling av klagen etter reglene i jordloven er derfor unødvendig. Fylkesmannen 
avslutter med dette saksbehandlingen etter jordloven.  
 
Ta kontakt dersom du lurer på noe eller har innvendinger til dette.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby 
seksjonssjef 

  
 
Ingebjørg Haug 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3974-11  Arkiv: GNR Gnr/bnr 

255/102  

 

Sak: 44/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 255/102 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 

vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og byggeforbudet i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og dukkestue. 

 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-17  Arkiv: GNR 134/125  

 

Sak: 43/20 

 

Saksprotokoll - Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Formannskapet anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5636-15  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - 466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart Gnr/bnr 21/1 - 

Åsa 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2. 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Basbergs (Sp) forslag, ble Basbergs 

(Sp) forslag vedtatt mot 5 stemmer (MDG, AP og Henaug H). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1349-20  Arkiv: GNR 18/50  

 

Sak: 40/20 

 

Saksprotokoll - Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet finner ikke at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er 

oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og opprettholder 

avvisning av klagen. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 1. 

 

1. Formannskapet finner at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er oppfylt etter         

    forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav a.  

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling.  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Stiksruds (V) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2246-39  Arkiv: GNR 52/59, 52/60  

 

Sak: 39/20 

 

Saksprotokoll - Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 

52/60 Vestsiden Pukkverk 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtakene fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

«Rådmannens alternativ 1 

 

Alternativ 1 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjonen for 

utvidede driftstider.  

 

Formannskapet finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20.  

 

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

    jf. pbl. § 19-2.  

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

3. Viderebehandling delegeres rådmannen».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (MDG, Sp og SV). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1114-8  Arkiv: GNR 262/168  

 

Sak: 45/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 

262/168 - Haugstangen 28 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i LNF-områder ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. 

kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/20-24  Arkiv: GNR 137/65  

 

Sak: 37/20 

 

Saksprotokoll - Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

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

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/408 15.04.2020 DS BYG 143/20 R/TEK/KARSPI

 GNR 1/60 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 1/60 - Røsholmstranda 163 

 

19/5403 10.02.2020 DS  56/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/565 24.02.2020 DS  79/20 R/TEK/ELIPAU GNR 87/232 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 87/232 

 

20/119 25.02.2020 DS  81/20 R/TEK/KRIGRO GNR 95/12 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 95/12 

 

20/716 26.02.2020 DS  83/20 R/TEK/HALA GNR 169/31 

Morten Opsahl  

Bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Gnr/bnr 169/31 

 

20/798 27.02.2020 DS  84/20 R/TEK/INGRIS GNR 144/19 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/19 - Strømsoddsveien 315 

 

18/3555 28.02.2020 DS  85/20 R/TEK/ANEWEB GNR 94/19 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

19/3079 28.02.2020 DS  86/20 R/TEK/ELILUN GNR 260/7 

  

Søknad om oppføring av bolig Gnr/bnr 260/7 - Bråtenveien 14 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/1002 28.02.2020 DS  87/20 R/TEK/ELILUN GNR 12/111 

Jan Otto Myrseth  

Rive eksisterende bod og oppføring av nytt tilbygg Gnr/bnr 12/111 - 

Haukemyrveien 4 

 

20/761 02.03.2020 DS  88/20 R/TEK/AEMYH GNR 272/79 

  

Garasje, bod og balkong/veranda Gnr/bnr 272/79 - Grønvoldsgrenda 16 

 

19/3801 02.03.2020 DS  89/20 R/TEK/KRIGRO GNR 40/68 

Brit Helle Bjerke  

Endringer på hytte Gnr/bnr 40/68 - Løvlia 

 

19/2646 03.03.2020 DS  90/20 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Harald Hårfagres vei 21 

 

20/819 04.03.2020 DS  91/20 R/TEK/AEMYH GNR 139/46 

Morten Johnsrud  

Oppføring av hagestue Gnr/bnr 139/46 - Strandvelta 7 

 

20/1 05.03.2020 DS  92/20 R/TEK/HALA GNR 80/118 

  

Bygging av garasje (tilbygg til bolig) Gnr/bnr 80/118 - Muggerudbakken 7 

 

20/1185 09.03.2020 DS  93/20 R/TEK/BERLE GNR 307/1 

Anders Holte  

Bygging av garasje Gnr/bnr 307/1 - Hedalsveien 153 

 

20/608 10.03.2020 DS  94/20 R/TEK/KARSPI GNR 62/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 62/1 

 

20/85 10.03.2020 DS  95/20 R/TEK/KARGRA GNR 32/36 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 32/36 - Gullerud 19 

 

20/1084 10.03.2020 DS  96/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/179 

Trond Erik Karlsen  

Dispensasjon - bod Gnr/bnr 305/179 - Ådalsveien 1332 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

18/5234 11.03.2020 DS  97/20 R/TEK/ELIPAU GNR 62/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 62/1 

 

20/788 11.03.2020 DS  98/20 R/TEK/ANEWEB GNR 94/40 

Terje Arnesen  

Bruksendring Gnr/bnr 94/40/1 - Viulkroken 6 

 

20/1161 11.03.2020 DS  99/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/288 

  

Tilbygg Gnr/bnr 86/288 - Indre Løkkavei 24 

 

20/1141 11.03.2020 DS  100/20 R/TEK/HALA GNR 1116/1 

  

Oppføring av støyvoll med skjerm Gnr/bnr 1116/1 - 274/418 

 

18/5345 11.03.2020 DS  101/20 R/TEK/INGPRE GNR 50/90 

  

Fradeling av tomt Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

19/1579 11.03.2020 DS  102/20 R/TEK/ANEWEB GNR 3/78 

  

Dispensasjon - Garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

19/5403 12.03.2020 DS  103/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/1182 12.03.2020 DS  104/20 R/TEK/AEMYH GNR 45/61 

  

Tilbygg Gnr/bnr 45/61 - Høybyveien 55 

 

20/1218 12.03.2020 DS  105/20 R/TEK/BERLE GNR 94/40 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/40/2 - Viulkroken 6 

 

20/1192 13.03.2020 DS  106/20 R/TEK/AEMYH GNR 288/25 

  

Riving av brent bolig Gnr/bnr 288/25 - Persvoldbakka 6 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1235 13.03.2020 DS  107/20 R/TEK/HALA GNR 271/65 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 271/65 - Stikkveien 8 

 

17/4957 16.03.2020 DS  108/20 R/TEK/HALA GNR 318/77 

  

Utbygging/rehabilitering Ringerike vgs Gnr/bnr 318/77 - Sundgata 12 - Ringerike 

videregående skole 

 

20/1322 16.03.2020 DS  109/20 R/TEK/HALA GNR 274/434, 274/418 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 274/434, 274/418 - Søndre Kirkemoen 

 

20/1254 17.03.2020 DS  110/20 R/TEK/AEMYH GNR 271/99 

Glitre Energi Produksjon AS  

Informasjonsskilt Gnr/bnr 271/199 - Hen Mølle 

 

20/1179 18.03.2020 DS  111/20 R/TEK/N03 GNR 38/4 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 38/4 - Tanberg 

 

20/1256 18.03.2020 DS  112/20 R/TEK/AEMYH GNR 51/7 

Glitre Energi Produksjon AS  

Informasjonsskilt Gnr/bnr 51/7 - Begnamoen 

 

20/1151 18.03.2020 DS  113/20 R/TEK/HALA GNR 317/200 

  

Boligblokker Gnr/bnr 317/200 - Hønengaten 59 

 

19/2787 18.03.2020 DS  114/20 R/TEK/N03 GNR 38/157 m/flere 

  

Arealoverføringer Gnr/bnr 3022/1 - Tandbergmoveien 

 

19/3862 19.03.2020 DS  115/20 R/TEK/KRIGRO GNR 255/2/3 

Arild Henriksen  

Tiltak på eiendom Gnr/bnr 255/2/3 

 

20/1397 19.03.2020 DS  116/20 R/TEK/BERLE GNR 78/14 

Thomas Even Fransrud  

Dispensasjon Gnr/bnr 78/14 - Kapellveien 15 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1394 20.03.2020 DS  117/20 R/TEK/BERLE GNR 62/50 

  

Tilbygg Gnr/bnr 62/50 - Soknedalsveien 67 

 

20/1417 24.03.2020 DS  118/20 R/TEK/BERLE GNR 50/252 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/252 - Glederudveien 13 

 

20/1329 24.03.2020 DS  119/20 R/TEK/KRIGRO GNR 137/65 

  

Omlegging VA og opparbeidelse vei Gnr/bnr 137/65 

 

19/692 24.03.2020 DS  120/20 R/TEK/ELILUN GNR 50/90 

  

Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 

 

20/1339 25.03.2020 DS  121/20 R/TEK/HALA GNR 37/155 

  

Etablering av kontorer og salgslokaler Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstas gate 4 

 

19/3569 26.03.2020 DS  122/20 R/TEK/ELILUN GNR 317/51 

  

Riving og bygging av diverse tiltak Gnr/bnr 317/51 - Wahlstrøms gate 9 

 

20/1472 26.03.2020 DS  123/20 R/TEK/ANEWEB GNR 55/5 

  

Rehabilitering av kjørebru Gnr/bnr 50/5 - Kaldbekkveien 219 

 

20/1221 27.03.2020 DS  124/20 R/TEK/AEMYH GNR 159/9 

Truls Ingebrigt Oppen  

Tilbygg til våningshus/fritidsbolig Gnr/bnr 159/9 - Bergsjøstua 132 

 

19/1776 30.03.2020 DS  126/20 R/TEK/ANEWEB GNR 95/65 

  

Utvidelse av eksisterende bolig Gnr/bnr 95/65 - Vesternbakken 2 

 

20/1527 30.03.2020 DS  127/20 R/TEK/HALA GNR 37/142 

Elin Benterud Fleischer  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 37/142 - Bredalsveien 21 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1462 31.03.2020 DS  128/20 R/TEK/HALA GNR 318/138 

  

Boligblokk med 43 leiligheter og ett næringslokale. Gnr/bnr 318/138 - Sundgata 

10, 10 A og Storgata 20 B 

 

20/889 31.03.2020 DS  129/20 R/TEK/AEMYH GNR 56/172 

Frank Nergård  

Rive eksisterende garasje/skur og oppføring av dobbelgarasje med overetasje 

Gnr/bnr 56/172 - Feltspatveien 12 

 

20/1368 01.04.2020 DS  130/20 R/TEK/ELIPAU GNR 143/2 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 143/2 - Soknedalsveien 211 

 

20/1400 01.04.2020 DS  131/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Vei til tomt 146 Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetermyrene 

 

20/877 03.04.2020 DS  132/20 R/TEK/KARGRA GNR 87/568 

Robert Sundby  

Dispensasjon Gnr/bnr 87/568 - Øvre Haldenveien 8 K og J 

 

20/999 03.04.2020 DS  133/20 R/TEK/ELIPAU GNR 303/20 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 303/20 - Ådalsveien 1169 

 

20/1664 03.04.2020 DS  134/20 R/TEK/BERLE GNR 119/34 

Ernestas Urbanavicius  

Garasje Gnr/bnr 119/34 - Gjørudenga 16 

 

17/4154 06.04.2020 DS  135/20 R/TEK/ANEWEB GNR 317/366 

  

Rive eksisterende bygning - Ny enebolig Gnr/bnr 317/366 - Bjørklundsgate 4 

 

20/1668 06.04.2020 DS  136/20 R/TEK/BERLE GNR 62/173 

Ringerike Kirkelige Fellesråd  

Riving og oppføring av ny garasje/rom Gnr/bnr 62/173 - Kirkeveien 

 

20/1687 07.04.2020 DS  137/20 R/TEK/KNUKOL GNR 87/19 

Rune Hallberg  

Dispensasjon - bygging av gjerde Gnr/bnr 87/19 - Rabbaveien 86 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/4923 14.04.2020 DS  138/20 R/TEK/KARGRA GNR 317/450 

  

Bruksendring Gnr/bnr 317/450 - Grensegata 17 

 

20/1614 14.04.2020 DS  139/20 R/TEK/BERLE GNR 86/146 

  

Rive inngangsparti og glassveranda, oppføring av nytt tilbygg og glassveranda og 

heise opp eksisterende garasje Gnr/bnr 86/146 - Storløkkaveien 18 B 

 

20/837 14.04.2020 DS  140/20 R/TEK/HALA GNR 271/349 

  

Enebolig med utleieenhet Gnr/bnr 271/349 - Hensveien 54 

 

19/5495 15.04.2020 DS  141/20 R/TEK/ELIPAU GNR 265/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 265/1 - Kolkinnveien 50 

 

20/1691 15.04.2020 DS  142/20 R/TEK/HALA GNR 86/165 

Anne Nordli Gundersby  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/165 - Storløkkaveien 19 

 

18/2091 15.04.2020 DS  144/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/109 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/109 - Ringkollveien 56 

 

20/1773 15.04.2020 DS  145/20 R/TEK/HALA GNR 262/133 

Egil Gravermoen  

Bygging av uthus/garasje Gnr/bnr 262/133 - Moveien 2 

 

20/1678 16.04.2020 DS  146/20 R/TEK/KARGRA GNR 100/13, 100/37 

  

Bruksendring Gnr/bnr 100/13, 100/37 - Fløytingen 34 

 

20/1399 16.04.2020 DS  147/20 R/TEK/HALA GNR 66/12, 66/47 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 66/12, 66/47 

 

19/3974 16.04.2020 DS  150/20 R/TEK/ANEWEB GNR Gnr/bnr 255/102 

Oddvar Hagen  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/102 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/1797 17.04.2020 DS  151/20 R/TEK/HALA GNR 95/55 

  

Bygging av platting Gnr/bnr 95/55 Oddliveien 9 A 

 

20/1881 17.04.2020 DS  152/20 R/TEK/KRIGRO GNR 302/63 

Ringerike kommune  

Midlertidig dispensasjon Gnr/bnr 302/63 - Ådalsveien 1110 

 

19/4775 20.04.2020 DS  153/20 R/TEK/ANEWEB GNR 272/31 

  

Flytting av eksisterende vei Gnr/bnr 272/31 - Grønvoldsmoen 29 

 

20/1685 21.04.2020 DS  154/20 R/TEK/AEMYH GNR 45/61 

Pål Nordlien  

Dispensasjon - bygging av utebod Gnr/bnr 45/61 - Høybyveien 55 

 

20/1062 22.04.2020 DS  155/20 R/TEK/ELIPAU GNR 132/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 132/2 - Harehaugveien 28 

 

20/1897 22.04.2020 DS  156/20 R/TEK/HALA GNR 37/93 

  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel Gnr/bnr 37/93 - Haugebakken 6 

 

20/1813 22.04.2020 DS  157/20 R/TEK/KARSPI GNR 297/110 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/110 - Tosseviksetermyrene 67 

 

20/1549 22.04.2020 DS  158/20 R/TEK/ELIPAU GNR 148/2 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 148/2 - Lundealleen 19 

 

20/35 22.04.2020 DS  159/20 R/TEK/ANEWEB GNR 105/94 

  

Riving av fritidsbolig samt oppføring av ny hytte Gnr/bnr 105/94 - Martesæterveien 

 

20/1901 23.04.2020 DS  160/20 R/TEK/BERLE GNR 56/146 

Tore Holm Nilsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 56/146 - Bergveien 9 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/1037 23.04.2020 DS  161/20 R/TEK/ANEWEB GNR 102/252, 103/228, 

102/230 m/fl 

  

Utlegging av fylling for uttak av tømmer Gnr/bnr 102/252, 103/228, 102/230, 

102,231, 102/232 - Nedre Nordbergveien 

 

20/1809 24.04.2020 DS  162/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/278 

  

Bruksendring og diverse tiltak Gnr/bnr 86/278 - Fossekallveien 12 A 

 

20/1715 24.04.2020 DS  163/20 R/TEK/AEMYH GNR 263/45 

  

Dispensasjon - bygging av garasje Gnr/bnr 263/45 - Bureveien 40 

 

20/1935 24.04.2020 DS  164/20 R/TEK/HALA GNR 300/93 

Jostein Næssèn  

Dispensasjon Gnr/bnr 300/93 - Vestre Ådal 550 

 

19/4188 27.04.2020 DS  165/20 R/TEK/BERLE GNR 31/8 

Werner Kleiven  

Erstatningshytte Gnr/bnr 31/8/66 - Abrahamrudveien 

 

20/1886 27.04.2020 DS  166/20 R/TEK/KARGRA GNR 30/3 

  

Dispensajon Gnr/bnr 30/3 - Ultvetveien 21 

 

20/534 27.04.2020 DS  167/20 R/TEK/KARGRA GNR 255/100 

  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/100 - Fjellbu 

 

20/1804 28.04.2020 DS  168/20 R/TEK/KRIGRO GNR 39/196 

  

Etablering av kunstgressbane Gnr/bnr 39/196 - Benterudgata 

 

20/1968 28.04.2020 DS  169/20 R/TEK/BERLE GNR 94/25 

Augustinas Ambrasas  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 94/25 - Snipphaugen 19 

 

20/1967 28.04.2020 DS  170/20 R/TEK/HALA GNR 92/81 

  

Ombygging av eksisterende bygg Gnr/bnr 92/81 - Hensmoveien 19 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

19/5403 28.04.2020 DS  171/20 R/TEK/HALA GNR 87/65 

  

Boligblokk med 24 leiligheter Gnr/bnr 87/65 - Krokenveien 23 

 

20/1976 29.04.2020 DS  172/20 R/TEK/HALA GNR 38/187 

  

Omlegging av adkomst til p-kjeller Gnr/bnr 38/187 - Konglefaret 35 

 

20/1791 29.04.2020 DS  173/20 R/TEK/AEMYH GNR 303/18 

  

Sanering av avløp Gnr/bnr 303/18 - Nes i Ådal 

 

19/2647 29.04.2020 DS  174/20 R/TEK/HALA GNR 87/1 

  

Lavblokk med 21 omsorgsboliger Gnr/bnr 87/1 - Hov Alle 26 

 

20/1980 29.04.2020 DS  175/20 R/TEK/HALA GNR 45/60, 45/334 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 45/60, 45/334 - Riperbakken 20 

 

19/4078 30.04.2020 DS  178/20 R/TEK/KARGRA GNR 316/33 

Sadia Eiendom AS  

Omgjøring av disponible rom, nye vinduer, rømningsvei og flytting av utetrapp 

Gnr/bnr 316/33 - Vesterngata 11 

 

20/1232 30.04.2020 DS  179/20 R/TEK/KRIGRO GNR 280/4 

Odd Ivar Nygård  

Oppføring av garasje/driftsbygning Gnr/bnr 280/4 - Vestre Ådal 49 

 

20/1114 30.04.2020 DS  180/20 R/TEK/HALA GNR 262/168 

  

Bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 262/168 - Haugstangen 28 

 

20/1902 04.05.2020 DS  181/20 R/TEK/KARSPI GNR 58/16 

  

Oppgradering privat avløpsanlegg Gnr/bnr 58/16 - Heradsbygdveien 108 

 

20/2006 04.05.2020 DS  182/20 R/TEK/HALA GNR 248/128 

Ole Petter Fossum  

Bygging av garasje Gnr/bnr 248/128 - Vælerenveien 100 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/2014 05.05.2020 DS  185/20 R/TEK/HALA GNR 318/45 

Atle Klette Jensen  

Oppføring av basseng Gnr/bnr 318/45 - Kong Rings gate 21 

 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-4   Arkiv: M30  

 

 

Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

1. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 

 

 

 

Sammendrag 

Rådmannen foreslår å gjøre noen mindre endringer i den lokale tømmeforskriften. De 

viktigste endringene er å:  

1) innføre krav til årlige rutinetømminger av tette tanker (for oppsamling av toalettavløp)  

2) gjøre det mulig å fakturere anleggseier hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming 

3) ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere 

 

Dagens tømmeforskrift krever at tette tanker tømmes minst én gang i året, men de er ikke en 

del av den kommunale tømmeordningen. Ved å inkludere dem der, vil kommunen få mer 

kontroll på at tankene blir tømt når de skal og på riktig måte. I tillegg vil tilstanden på tankene 

bli kontrollert av slamtømmer i forbindelse med rutinetømming på lik linje med øvrige 

anleggstyper. 

 

Å endre forskriften slik at kommunen kan fakturere gebyr for oppmøte til anleggseiere som 

ikke har gjort tanken tilgjengelig for tømming, gjør at kommunen slipper å måtte dekke dette 

tapet. Selv om det årlige totalbeløpet for dette ikke er stort, så er det et viktig prinsipp at 

anleggseier må betale dersom han/hun ikke sørger for at tanken er tilgjengelig.   

 

Rådmannen foreslår å ta ut dagens krav til tømming av olje- og fettutskillere og 

årsrapportering av oljeutskillere fordi det ikke er tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag til å kreve 

dette gjennom slamtømmeforskriften. Å ta ut kravene vil ha liten praktisk betydning siden 

kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen etter at de ble satt inn i 2017. For eksempel er 

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 



- 

kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). Denne utfordringen må imidlertid 

kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og 

eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

I tillegg foreslår rådmannen noen mindre justeringer i forskriften, hovedsakelig av språklig 

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok 06.09.2019 oppstart av endring av disse to lokale forskriftene for 

mindre avløpsanlegg: 

- Lokal forskrift for om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 2009-06-

25-1048) 

- Lokal forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

Rådmannen har i vinter jobbet med forslag til endringer i begge forskriftene for å få et mer 

oppdatert, ryddigere og klarere regelverk og å påse at kommunen ikke krever mer gjennom de 

lokale forskriftene enn det forurensningsloven gir anledning til. I februar i år informerte Norsk 

Vann at de i løpet av 2020 skal sette i gang et prosjekt om de lokale forskriftene på 

forurensningsområdet, inkludert begge disse forskriftene. Målet med prosjektet er å veilede 

kommunene i hvordan man utformer gode og hensiktsmessige lokale forskrifter. Rådmannen 

vurderer at det er verdt å vente på dette prosjektet før det foreslås endringer i lokal forskrift 

om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (som erstatter forurensningsforskriften § 

12-7 – 12-13). Når det gjelder tømmeforskriften, er endringene som rådmannen foreslår mer 

kurante, slik at det ikke er nødvendig å vente på prosjektet fra Norsk Vann for å kunne sende 

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

Endringene som Rådmannen foreslår i tømmeforskriften kan deles inn i tre deler, i tillegg til 

en rekke språklige endringer for å gjøre teksten tydeligere. Vedlegget «Skjematisk oversikt 

over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften» gir en detaljert oversikt over 

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

Dagens lokale tømmeforskrift krever at tette tanker for oppsamling av toalettavløp skal 

tømmes etter behov, men minst én gang i året. De er i dag ikke inkludert i den kommunale 

slamtømmeordningen. Mye av forklaringen på dette er at behovet for tømming av tette tanker 

er avhengig av bruken i større grad enn andre tanksystemer (hvor avløpsvannet ledes videre til 

grøfter eller rør). Anleggseier derfor har dermed fått lov til å bestille tømming selv fra hvilket 

firma han/hun ønsker, slik som ved ekstratømming for alle anleggstyper. 

 

Det har vist seg å være en rekke ulemper med dagens ordning. For det første har ikke 

kommunen kontroll på at tankene blir tømt når det er behov og/eller at den blir tømt på lovlig 

vis. En del tette tanker mangler alarm som varsler eier om at tanken begynner å bli full, og da 

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. Et annet problem er at tankene ikke blir 



- 

kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et annet firma enn det som kommunen har 

kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 26 at kommunen skal sørge for tømming 

av tette tanker, i likhet med andre «mindre renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

Dagens lokale forskrift gir ikke kommunen anledning til å fakturere anleggseier gebyr når 

tanken ligger utilgjengelig for tømming, for eksempel at den ligger under vegetasjon eller 

materialer e.l. Siden slamtømmeselskapet fakturerer kommunen for oppmøte i slike tilfeller, 

innebærer dette et mindre tap for kommunen som må dekkes opp av inntekter på VA-området. 

 

3) Ta ut krav til tømming av olje- og fettutskillere og krav til årsrapporting av 

oljeutskillere 

Kommunen har ansvar for oppfølging av det kommunale vann- og avløpsnettet. Kommunens 

avløpsledningsnett og renseanlegg skal håndtere utslipp av avløpsvann, men er ikke bygd for å 

ta imot store mengder olje, fett og andre uønskede forbindelser i avløpsvann. Disse stoffene 

kan virke forstyrrende for driften av avløpsnett/renseprosess eller til ulempe for kommunens 

ansatte eller forurense naturen. Dette vil kunne føre til at kommunen ikke klarer å overholde 

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

avløpsvann, og påslippsmyndighet for olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter og 

industri til kommunalt nett. Utover saksbehandling med tillatelser (enkeltvedtak og pålegg 

med tilhørende vilkår), plikter kommunen å føre tilsyn med at bestemmelsene og vedtak 

truffet i medhold av forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A overholdes. Påslipp/utslipp er 

også forhold som kommunen må ta hensyn til gjennom planprosesser og bestemmelser.   

 

Krav til tømmehyppighet for olje- og fettutskillere og årsrapportering av oljeutskillere ble tatt 

inn i den lokale tømmeforskriften i 2017, fordi man ønsket å legge til rette for fremtidig 

oppfølging av olje- og fettutskillere, og man så at en rekke andre kommuner hadde lignende 

bestemmelser for dette. Rådmannen har i denne runden fått juridisk avklaring på at det ikke er 

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

årsrapportering av oljeutskillere i lokal tømmeforskrift, og at vilkår om dette må fastsettes i 

tillatelse (enkeltvedtak) eller pålegg. Teoretisk sett er det hjemmel for å kreve tømming av 

fettutskillere, men rådmannen mener det er kan være mer hensiktsmessig å vedta det i egen 

lokal forskrift som erstatter § 15A-4 for å tydeliggjøre dette. Dagens krav til olje- og 

fettutskillere har dessuten ikke blitt fulgt opp av kommunen, og den kommunale 

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

Det er en utfordring at kommunen som anleggseier (Teknisk VAR) ikke har innarbeidede 

rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere, men dette er altså en utfordring som må løses 

utenfor den lokale tømmeforskriften. Anleggseier skaffet i 2019 et fagsystem, Industripåslipp 

(Powel AS) til kartlegging og saksbehandling på dette saksområdet. Dagens fagsystem kan 

også brukes til å kartlegge risikoabonnenter, som kan forurense kommunens ledningsanlegg så 

vel som direkte til resipienter. Denne karleggingsjobben er allerede godt i gang.  

 

Forholdet til overordnede planer 
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Rådmannen kan ikke se at forslaget til endring av lokal tømmeforskrift vil ha effekter for 

overordnede planer, slik som strategien for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, 

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

Rådmannen har laget forslag til endringsforskrift til tømmeforskriften (vedlegg) som skal 

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Både den lokale tømmeforskriften og lokal forskrift til forurensningsforskriften kap 12 (FOR 

2009-06-25-1048) ble vedtatt av kommunen i 2009 og endret i 2017 (KS sak 24/17).  

Endringene som ble gjort da var innføring av årlige, men ikke kommunale, tømminger av tette 

tanker og årlige tømminger av minirenseanlegg. Før dette var kravet annethvert år, både for 

tette tanker og minirenseanlegg. Videre ble det tatt inn krav til tømming av olje- og 

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å legge til rette for at kommunen kan fakturere eier for oppmøte dersom tanken 

ikke er tilgjengelig vil redusere kostnadene til kommunen i noen grad. Slamtømmefirmaet 

som kommunen har kontrakt med, Norva24, fakturerer kommunen kr 1 250,- (inkl. mva) for 

hvert slikt tilfelle. I 2018 og 2019 var det henholdsvis 12 og 27 slike tilfeller. Per 14.04.2020 

er tallet 29 for 2020. Dersom det årlige antallet for eksempel er 50, så vil kommunen måtte 

dekke et tap på kr 62 500,- fra resten av selvkost på vann- og avløp.  

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen foreslår å sende saken ut på offentlig høring. Planen er å annonsere 

forskriftsendringen i Ringerikes blad, på kommunens hjemmeside på internett og på 

kommunens facebookside. Rådmannen foreslår at fristen for å uttale seg til saken settes til 

seks uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Forslaget om årlige kommunale tømminger av tette tanker vil sikre regelmessig tømming og 

kontroll av disse på linje med andre typer avløpsanlegg. Dette vil føre til mindre risiko for 

forurensning ved at sjansen blir større for at tanken blir tømt ved behov. Det vil også bli 

vanskeligere å tømme tanken på andre mindre kontrollerte former, for eksempel gjennom 

andre slamtømmefirmaer hvor det ikke utføres kontroll av tanken og/eller at firmaet ikke har 

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

Forslaget om at anleggseier blir fakturert for «oppmøte uten tømming» gjør at det blir en mer 

rettferdig og riktig kostnadsdekning. Forslaget vil til en viss grad også kunne ha en positiv 

preventiv effekt, ved at det gir anleggseier insentiv til å gjøre tanken tilgjengelig i større grad, 

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 

Å ta ut krav til tømming og årsrapportering fra oljeutskillere og tømming av fettutskillere vil 

ikke få konsekvenser av betydning, siden kravene ikke har blitt fulgt opp av kommunen. Siden 

kommunen heller ikke har hatt tilstrekkelig hjemmel til å inkludere dette i forskriften, vil det å 

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  



- 

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging 

av olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

En lokal forskrift etter § 15A-4 (påslipp) vil blant annet kunne styre/angi hvilke virksomheter 

som skal ha fettutskiller eller tillatt mengde overvann/takvann/drensvann etter fordrøyning, og 

ta gebyr for overskridelser av volum og stoffer. Dette er utfordrende i dag, fordi man ikke har 

tydelig hjemmel. Kommunen har heller ikke hatt praksis for å gi tillatelser til påslipp, men 

istedenfor inngått privatrettslige avtaler. Det er da ikke mulig å benytte hjemlene i 

forurensningsloven for å følge opp avvik hos disse. Dersom kommunen for eksempel får 

innarbeidede rutiner på å behandle søknader om tillatelse til påslipp til kommunal ledning, 

kan kommunen kunne sette vilkår om f.eks. utslippsgrense for oljeinnhold i påslippet. 

 

Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann og forurenset 

grunn, Ringerike kommune, Buskerud ble vedtatt 14.09.2009, og gir kommunen hjemmel til å 

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

kap. 2, 12, 13, 15 og 15A. For kap 15 (oljeutskillere) mangler det kun å få formalisert gebyret 

i betalingsreglementet. For kap 15A (påslipp) må man starte en prosess for å finne ut om 

kommunen skal vedta en lokal forskrift til § 15A-4. I begge tilfeller kan kommunen ta gebyr 

gjennom selvkost for å dekke saksbehandling, tilsyn og overskridelser (kun § 15A-4).  

 

Oppsummert, så er rutiner for oljeutskilllere og lokalt regelverk for påslipp (fettutskillere 

m.m.) noe kommunen bør jobbe videre med, men dette må altså løses utenom lokal 

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

Konsekvensene av de foreslåtte endringene i den lokale tømmeforskriften er av mindre 

betydning. Det er likevel viktig å få gjort disse endringene for at kommunens skal kunne følge 

opp tømming av mindre avløpsanlegg på en mer hensiktsmessig måte, og for å få en mer 

ryddig forskrift. 

 

 

Vedlegg 

1. Saksprotokoll: sak 135/19 – Kommunestyrevedtak om oppstart på forskriftsarbeidet 

2. Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften 

3. Forslag til endringsforskrift 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder: Arne Hellum 
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saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-3  Arkiv: M30  

 

Sak: 135/19 

 

Saksprotokoll - Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming 

av bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften: 

Dette dokumentet gir en oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften. Begrunnelse for endringene står under hver 

bestemmelse. Endringene er, så langt det er praktisk mulig, markert i gult. 

 

Overskrift 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, Ringerike kommune 

Hvorfor endre?:  
Tittelen endres siden krav til olje- og fettutskillere foreslås tatt ut. Se forklaring under § 1. Virkeområde. 

 

Hjemler 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forurensningsloven § 26, jf. § 30 3. ledd § 34. Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3. ledd,  34 og 79. 

Hvorfor endre?:  
Forurensningsloven § 79 omtaler straff som er omtalt i § 11. Straff (siste bestemmelse i denne forskriften).  
Bestemmelsen om straff (§ 11) står også i dagens forskrift, hjemmelen for dette er ikke oppført. Dette foreslås tatt inn nå. 

 

§ 1. Virkeområde 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere 
og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er 
oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har 
tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering 
av slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

Hvorfor endre?: 



 
1. ledd: 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Slike krav må eventuelt settes som vilkår i tillatelse (enkeltvedtak), og eller i 
påleggssaker (knyttet til drift og kontroll/internkontroll osv.). Det er i dag ikke noen innarbeide rutiner for slik saksbehandling, noe 
som må løses av kommunen som anleggseier (Teknisk VAR). Kommunen har ikke avtale med tømmefirma om tømming for 
verken olje- eller fettutskillere. Kommunen har anledning til å vedta lokal forskrift etter kapittel 15A-4 med blant annet krav til 
tømming av fettutskillere. Denne vil ikke gjelde for oljeutskillere (kapittel 15). 
  
Reglene i forurensningsforskriften tilsier at man kun kan endre disse bestemmelsene:  
 

 I kapittel 15 kan man kun endre/erstatte § 15-7 om utslippsgrense og eventuelt angi dette på samme måte som for 
avløpsanlegg etter kapittel 12. Videre er innholdet i oljeutskiller og sandfang (to forhold) er definert som farlig avfall. I 
henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. I 
tillegg er tømming direkte knyttet til krav om internkontroll (særlig vern av ytre miljø), som ikke gjelder for avløpsvann etter 
kapittel 12 fordi de i de aller fleste tilfeller ikke er knyttet til virksomhet med sysselsatte.   

 

 I kapittel 15A kan man kun endre § 15A-4 (Påslipp til offentlig avløpsnett), men da som en helhetlig lokal forskrift som 
erstatter denne paragrafen. Da har man muligheten til å lage bestemmelse for blant annet tømming av fettutskiller, men 
fortsatt ikke for oljeutskiller. Man kan da, i teorien, vise til denne lokale forskriften og hjemmelen i en lokal tømmeforskrift 
eller andre forskrifter, men det er ikke hensiktsmessig å ha to forskrifter som regulerer det samme.  

 
2. ledd: 
I andre ledd er det tatt inn at i tillegg til tømming, så gjelder forskriften også arbeidet rundt tømmingen, slik som utkjøring, 
transport, rensing av slam og fakturering.  

 

 

 

 



§ 2. Definisjoner 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 - Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 

  
 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og/eller rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller eller tett tank. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 
 
 

 

Hvorfor endre?: 
Kun gjort en mindre språklig endring på definisjonen av «tanksystem». 

 

 

 

 



§ 3. Pålagt tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle 

tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal 

utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle 

ekstratømminger av øvrige tanksystem. 

 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle 

tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har 

kontrakt med kommunen. 

Hvorfor endre?: 
Endret på grunn av forslag om å innføre rutinetømminger for tette tanker. Innholdet i siste avsnitt foreslås flyttet til § 4 (siste 
avsnitt). 

 

§ 4. Tømmehyppighet 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

For de ordinære tømmingene gjelder følgende 
tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hver 
2. år. 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 
4. år. 

 - For slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én 
gang årlig.  

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 

 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år. 

 

 

 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig.         

Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk god-      

kjenning er å anse som rutinetømminger. 

- Tette tanker: Én gang i året.  



Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever 

hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som 

ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de 

nevnte tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille   

dette selv direkte fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke 

rutinetømminger, men ekstratømminger. 
 

Hvorfor endre?: 
«Rutinetømminger» er et mer presist ord enn «ordinære tømminger», og også det ordet som er brukt i vedtak og i nåværende 
kontrakt med slamtømmefirma. 
«Minst én gang årlig» (minirenseanlegg) er tydeligere språk enn «ikke sjeldnere enn én gang årlig». Frekvensen som står i 
SINTEF-godkjenningen anses som et riktig faglig grunnlag for å bestemme frekvensen. 
Ny bestemmelse om at kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger ved behov bidrar til å sikre at anleggene blir tømt 
når de skal.  
Det siste avsnittet (om ekstratømminger) er bare flyttet fra § 7 i dagens forskrift. 

 

§ 5. Tømmegebyr 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke 
kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr 
betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og 
volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens 
gebyrregulativ 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader 
med fremmøte, innsamling og rensing. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 
betalingsreglement. 

Hvorfor endre? 
I 1. ledd er «ordinære tømming» erstattet med «rutinetømminger» (som over). Ordet «slamavskiller» fjernes siden 
rutinetømminger gjelder alle andre tanksystemer. 
 
Ordet «fremmøte» er satt inn for å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr dersom tanken ikke er gjort tilgjengelig av eier, jf. 
bestemmelse om Abonnentens plikter. «Rensing» er et mer presis ord enn «behandling».  

 



 

§ 6. Fakturering 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i 

henhold til § 4 og § 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger 

skjer fra utførende firma til abonnent. 

 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold 

til § 4 og § 5. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig 

og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i 

henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til 

abonnent. 

Hvorfor endre?: 

I 1. ledd er «ordinære tømminger» erstattet av «rutinetømminger», og det er lagt til en presisering om at kommunen kan ta gebyr 

for fremmøte uten tømming.  

2. ledd er endret for å ta høyde for at det blir rutinetømminger på tette tanker.  

 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær 

tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og 

ekstratømminger fra kompetent firma. 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for 

rutinetømming. 

 

 



Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som 

dekker dette. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har 

nødvendige tillatelser og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Hvorfor endre?:                                                                                                                                                                                             

Det andre leddet i dagens forskrift er slettet fordi det er flyttet til § 4 (siste ledd).                                                                                 

Det tredje leddet i dagens forskrift er endret for å få et klarere språk og for å understreke at mottak må ha kapasitet og ikke bare 

tillatelse. 

 

 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av 

tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har 

avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn 

dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal 

ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres 

gjenstander på kumlokk. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn 

det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 

sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til 

kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke 

bygges inn eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på 

kumlokk.  



Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og 

stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil 

må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være 

brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 

m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal 

ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er 

sikret. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold 

egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig 

eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om 

nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra 

kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere 

enn vegen. 

 

Hvorfor endret?: 
1. ledd er endret på grunn av forslag om rutinetømminger for tette tanker.  
I 2. og 3. ledd er det bare språklige endringer 
Siste ledd i dagens forskrift er slettet, fordi forhold rundt sikring er bestemt i plan- og bygningsloven § 28-6, så det er ikke behov 
for å ha det i lokal forskrift.   

 

 

§ 9. Tømming av olje- og fettutskillere 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom 

driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men 

ikke sjeldnere enn 2 ganger per år. 

(slette hele § 9). 



Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av 

olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen 

tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av 

tømming av sine anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig 

godkjenning. 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til 
Ringerike kommune innen 1. mars hvert år. 

 

 

Hvorfor endre? 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Se nærmere forklaring under § 1 «Virkeområde».  

 

§ 9. (tidligere § 10) Unntak 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, 
må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, 
og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må 

vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og 

skriftlig melding sendes kommunen. 

 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å 

tømme, kan kommunen behandle søknader om unntak. Det 

kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 
 

Hvorfor endre? 
Nytt siste ledd gir mulighet for kommunen til å kunne gi utsatt tømming i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom huset er permanent ubebodd eller at avløpsanlegget er betydelig overdimensjonert. 



§ 10. (tidligere § 11) Klage 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan 
påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan 
ikke påklages. 

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan 
påklages. Klagen skal avgjøres av kommunens ordinære 
klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og kan 
derfor ikke påklages.  

Hvorfor endre? 
Setning to er satt inn for å presisere hvem som skal avgjøre klagen. Siste setning er gjort om for å få et klarere språk.  

 

§ 11 (tidligere 10) Straff 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 
forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med 
bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Hvorfor endre? 
Bestemmelsen er endret for å få samme ordlyd som i forurensningsloven § 79. 

 



Forskrift om endring i: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 

avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud 
 

I FOR-2009-06-25-1049 (tømmeforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Ny overskrift skal lyde: 
Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Ringerike 

kommune 

 

Hjemmel:  

Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3.ledd, 34 og 79. 

 

§ 1 skal lyde: 

§ 1. Virkeområde: 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er oppført 

bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for 

oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam 

og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Definisjoner 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og/eller rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller eller tett tank. 
 
 



 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp. 
 
 
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. «Pålagt tømming»: 
 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene 

skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Tømmehyppighet 

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

-   Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år 

-  Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

-  Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Anbefalt tømmefrekvens i 

gjeldende SINTEF teknisk godkjenning er å anse som rutinetømminger.  

- Tette tanker: Én gang i året.  

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de nevnte 

tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille dette selv direkte 

fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke rutinetømminger, men 

ekstratømminger. 

 

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Tømmegebyr 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader med fremmøte, 

innsamling og rensing. Gebyr betales per tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 

betalingsreglement. 

 

 



§ 6 skal lyde:  

§ 6. Fakturering: 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold til § 4 og § 5. Dersom 

tanken ved tømming ikke er tilgjengelig og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent 

for fremmøte i henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Gjennomføring av tømming: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for rutinetømming. 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har nødvendige tillatelser 

og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn det kommunen 

har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 

tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke bygges inn eller 

tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.  

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring 

med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig 

strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra kjøreveg, og 

bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere enn vegen. 

 

Hele dagens § 9. Tømming av olje- og fettutskillere slettes.  

 

§ 9 skal lyde: 



§ 9. Unntak: 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme, kan kommunen 

behandle søknader om unntak. Det kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10. Klage 

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages. Klagen skal 

avgjøres av kommunens ordinære klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom 

forskrift, og kan derfor ikke påklages. 

 

§ 11 skal lyde: 

§ 11. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 

forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

 

Hele dagens § 12. Straff slettes. 
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Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023  
 

Forslag til vedtak: 

1. Strategiplan for SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2020-2023 

for Ringerike og Hole vedtas. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er utarbeidet forslag til ny fireårig strategiplan som sier noe om bruk og prioritering av 

lokale miljøvirkemidler (Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL, 

Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket- NMSK og tiltak i beiteområder). 

Rådmannen anbefaler at det fremlagte forslaget til strategiplan vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

Siden 2004 har miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket blitt disponert av 

kommunene. Formålet med delegering av disse midlene er bl.a. for å styrke det lokale 

selvstyret, vitalisere lokaldemokratiet, gi kommunene anledning til å se landbrukspolitikken 

i sammenheng med andre samfunnsoppgaver, og samtidig å bidra til bedre målretting og 

effektivisering av statlig virkemiddelbruk. 

 

Det er Fylkesmannen som fordeler midlene i en samlet ramme til kommunene, og hvor 

kommunen står for prioritering og fordeling av midlene. Midlene er øremerket og kan ikke 

brukes til annen kommunal virksomhet. Rammen fastsettes med grunnlag i en flerårig strategi 

som kommunene utarbeider. Planen er utarbeidet i samarbeid med landbrukets 

næringsorganisasjoner, og deretter sendt på høring til de samme organisasjonene samt 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Strategiplanen følger samme periode som valgperiode for 

kommunestyret. 

 

Beskrivelse av saken 

Strategiplanen for 2020-2023 bygger videre på forrige strategiplan, men det er i år tatt med 

ordningen tilskudd til tiltak i beiteområder. Forvaltningen av denne ordningen ble overført til 

kommunene fra 01.01.2020, og det var hensiktsmessig å innlemme denne i strategiplanen for 

SMIL og NMSK. I tillegg er det foretatt justeringer/presiseringer i forhold til prioritering og 

fordeling av SMIL-midlene. Særlig er det gjort endringer i forhold til forurensningstiltak, da 



- 

det er ønskelig å stimulere til flere tiltak som hindrer avrenning til vassdrag, og da spesielt de 

vannforekomstene med dårligst tilstand, slik som Steinsfjorden og Sogna. 

 

Strategiplanen er også til politisk behandling i Hole kommune. 

 

På grunn av koronasituasjonen har søknadsfristene på SMIL og tiltak i beiteområder blitt utsatt 

til 01.06.2020. Fra 2021 vil søknadsfristen følge det som står i strategiplanen. 

 

Juridiske forhold  

Miljøvirkemidlene er styrt gjennom egne forskrifter (hjemlet i Skogbruksloven og Jordloven): 

- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) – omfatter 

skogkulturtiltak, tynningstilskudd, særlige miljøhensyn og andre nærings- og miljøtiltak. 

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – omfatter 

planleggings- og tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak. 

- Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – omfatter planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter, faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i 

utmark. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Forrige strategiplan (2016-2019) ble behandlet i Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning i møte 15.02.2016, sak 18/16 (arkivsak 15/10308). 

 

Behov for informasjon og høringer 

Forslag til strategiplan ble sendt på høring til landbrukets næringsorganisasjoner i brev av 

23.03.2020 med høringsfrist 15.04.2020. Det har ikke innkommet innspill til strategiplanen. 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener strategiplanen ikke kan godkjennes slik den er foreslått, kan et 

vedtak se slik ut: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar ikke det fremlagte forslaget til 

Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2016-2019 for Ringerike og Hole. HMA ber 

rådmannen se nærmere på disse punktene: 

1. …. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Strategiplanen bygger opp om mål 15 – liv på land. Forvaltning av landbrukets 

miljøvirkemidler har betydning for verdier som biologisk mangfold, kulturlandskap og 

vannkvalitet i vassdragene våre. Strategiplanen gir mulighet for å stimulere til tiltak som har 

størst miljømessig effekt, eksempelvis forurensningstiltak som minsker avrenning til de 

vannforekomstene med dårligst tilstand. 

 

Rådmannens vurdering 

Strategiplanen sier noe om hvordan tildelt pott skal nyttes på nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket (NMSK), spesielle miljøtiltak i jodbruket (SMIL) og tilskudd til tiltak i 

beiteområder. På skogsiden har det stort sett ikke vært utfordringer knyttet til fordeling av 



- 

potten, mens dette tidvis kan være en utfordring for tiltak i jordbruket. Ordningene vurderes å 

være godt kjent blant næringsaktørene i landbruket. Årlig informeres det gjennom egne skriv/e-

poster fra landbrukskontoret, på nettsider og i Ringerikes Blad. 

 

Strategiplanen er i hovedtrekk en videreføring av dagens praksis. Fra år til år vil det kunne 

forekomme mindre justeringer i forhold til strategiplanen bl.a. etter søknadsmengde og 

aktivitet. Rådmannen anbefaler at det fremlagte forslaget til strategiplan vedtas. 

 

Vedlegg 

1. Høringsbrev datert 23.03.2020 

2. Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2020-2023 for Ringerike og Hole 

3. Strategiplan for SMIL og NMSK for perioden 2016-2019 for Ringerike og Hole 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Grenlund Langebro 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1429-1 13897/20 V18  23.03.2020 

 

Høringsbrev - Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023 

Ringerike og Hole 

 

Hvert fjerde år skal strategiplan for SMIL- og NMSK-ordningene revideres. Vedlagt ligger 

forslag til ny strategiplan, hvor også tilskudd til tiltak i beiteområder er innarbeidet. Forslag til 

strategiplanen er utarbeidet av kommunene, og baserer seg bl.a. på samtaler med lokale faglag, 

lokale utfordringer og regionalt miljøprogram for Oslo og Viken (RMP). 

Planen sendes på høring til lokale faglag, beitelag og næringsorganisasjoner i skogbruket, til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken. Hvis feil kontaktpersoner har mottatt høringsbrevet, bes det om 

at det videresendes til rett person, eller at det gis tilbakemelding til landbrukskontoret. 

Det som er nytt i forhold til tidligere strategiplan er hovedsakelig prioriteringer og fordeling av 

tilskuddsmidler i SMIL-ordningen, og at tiltak i beiteområder er innlemmet i planen. Vi ber 

derfor spesielt om tilbakemeldinger knyttet til disse områdene. 

Etter høring vil det bli laget et endelig forslag til strategiplan som legges fram til politisk 

behandling i begge kommunene. 

Merk: I forslag til strategiplan er 20. april foreslått videreført som søknadsfrist for SMIL, og 

som frist på tiltak i beiteområder. Grunnet korona-situasjonen ønsker vi å utsette 

søknadsfristene til 1. juni som en særordning i år. Fristen kan også vurderes ytterligere utsatt, 

avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg utover våren. 

Høringsfristen settes til 15. april. Høringssvar kan sendes til 

postmottak@ringerike.kommune.no. 

Spørsmål kan rettes til: 

SMIL/beitetiltak – Lisa Grenlund Langebro, tlf.: 40917817, e-post: 

lisa.langebro@ringerike.kommune.no. 

NMSK – Arvid Hagen, tlf.: 40917846, e-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no. 

 

 

 Med hilsen 

 

 

 Eiliv Kornkveen 

 leder 
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Lisa Grenlund Langebro 

rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift  
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1 Om de ulike tilskuddsmidlene 

Siden 2004 har miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket blitt disponert av kommunene. 

Formålet med delegering av disse midlene er bl.a. for å styrke det lokale selvstyret, vitalisere 

lokaldemokratiet, gi kommunene anledning til å se landbrukspolitikken i sammenheng med andre 

samfunnsoppgaver, og samtidig å bidra til bedre målretting og effektivisering av statlig 

virkemiddelbruk. Fra 01.01.2020 har kommunene også fått forvaltningsansvaret for tilskudd til tiltak i 

beiteområder og for tilskudd til skogsveier. 

Det er Fylkesmannen som fordeler midlene i en samlet ramme til kommunene, og hvor kommunen 

står for prioritering og fordeling av midlene i sin kommune. Midlene er øremerket, og kan ikke brukes 

til annen kommunal virksomhet. Rammen fastsettes med grunnlag i en kommunal flerårig strategi 

sammen med årlig rapportering om bruken av midlene. Strategiplanen følger samme periode som 

valgperiode for kommunestyret. 

Miljøvirkemidlene er styrt gjennom egne forskrifter: 

- Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - omfatter skogkulturtiltak, 

tilskudd til skogsveier, tynningstilskudd, særlige miljøhensyn og andre nærings- og miljøtiltak 

- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - omfatter planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak 

- Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder – omfatter planleggings- og 

tilretteleggingsprosjekter, faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark 

I tillegg finnes det også en egen forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med 

miljøregistreringer, der det kan gis midler til systematiske kartleggingsprosjekter (områdetakster) 

som organiseres fortløpende og etappevis rundt i fylket. 

1.1 SMIL 
Formålet med SMIL-forskriften er å fremme ivaretakelsen av natur- og kulturminneverdiene i 

jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd skal gis til tiltak som 

går utover det som kan forventes som en del av den vanlige jordbruksdriften. Vanlige tiltak i våre 

kommuner er istandsetting av gamle beiteområder, restaurering av verneverdige bygninger og 

utbedring av hydrotekniske anlegg. I tillegg kan det gis tilskudd til tiltak som øker tilgjengeligheten i 

kulturlandskapet, eksempelvis istandsetting og etablering av stier/ferdselsårer, fjerning av fremmede 

arter, tiltak som fremmer biologisk mangfold og tiltak som reduserer utslipp til luft, eks. fast dekke 

over gjødsellager. Rundskriv 2019-4 – Kommentarer til forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i 

jordbruket gir utfyllende beskrivelse av ulike tiltak og vilkår for søknad og tilskudd. Fra 01.01.2015 

kom det endringer i SMIL-forskriften. Dette innebar at det kun var foretak som er berettiget 

produksjonstilskudd (PT) som kunne søke om tilskudd. I 2016 ble det igjen endringer, og per i dag kan 

foretak søke tilskudd på landbrukseiendommer hvor det foregår en tilskuddsberettiget produksjon. 

Det er altså ikke lenger krav om at det faktisk søkes PT på eiendommen, og man kan søke selv om 

jordbruksarealene disponeres av andre. 

Alle søknader og vedtak har siden 01.01.2019 gått gjennom Landbruksdirektoratets nye elektroniske 

saksbehandlersystem AGROS. Søkere må logge på gjennom Altinn. 
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1.2 NMSK 
Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) er at det ut fra regionale og 

lokale prioriteringer blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet 

til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. 

Tilskudd kan gis til skogkultur, veibygging, miljøtiltak i skog, drift med taubane, hest o.a., til utdrift av 

skogsvirke til bioenergi og til andre tiltak i skogbruket der målet er å øke aktiviteten og 

ressursutnyttelsen i og fra skogen. Tilskuddspotten til veibygging er en egen del av NMSK-midlene, 

som utelukkende brukes til tilskudd til opprusting eller nyanlegg av skogsbilveier beregnet for å 

trafikkeres med tømmerbil med henger. Tilskudd til veier tildeles etter egne retningslinjer utarbeidet 

av Fylkesmannen i Oslo og Viken. Av de øvrige tiltakene det kan gis tilskudd til, er det for Ringerike og 

Holes del, tilskudd til skogkultur som har vært og vil være mest aktuelt. Skogkultur er i denne 

sammenhengen ungskogpleie (fjerne uønsket vegetasjon, samt regulere treantallet i ungskog) og 

markberedning (flekkvis fjerning av lyng og mosedekke for å bedre spire- og etableringsforholdene 

for skogsfrø og skogsplanter). Tilskudd til skogkultur gis i forbindelse med skogeiers innsending av 

refusjonskrav til skogfondet. Det har de siste 8 årene også blitt gitt eget tilskudd til entreprenører 

som oppsøker skogeiere og utfører skogkulturoppdrag hos skogeiere. Dette tilskuddet har blitt gitt 

for å stimulere til økt aktivitet innenfor skogkultur, og gis som en fast sats pr oppdrag og pr dekar 

utført arbeid. Tilskudd gis ut fra innsendt oppsett over utførte oppdrag. 

1.3 Tilskudd til tiltak i beiteområder 
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap 

av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. Tilskudd gis til beitelag og andre 

former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Tilskudd kan gis til 

investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark, samt tidsavgrensede 

planleggings - og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som 

fremmer beitebruken i et område. Eksempler på tiltak er sperregjerder, ferister, bruer, sankeanlegg 

og elektronisk overvåkningsutstyr. 

Fra 01.01.2020 skal søknader sendes elektronisk gjennom saksbehandlersystemet AGROS. 

1.4 Medvirkning 
Utarbeidelsen av strategiplan for bruken av SMIL- og NMSK-midler skal utarbeides i samråd med de 

lokale faglagene. Det er i rundskriv 2019-45 Forvaltning av forskrift om tilskudd til beiteområder satt 

krav om at det også skal fastsettes lokale retningslinjer også på disse tilskuddsmidlene, og at de skal 

ses i sammenheng med tiltaksstrategi for SMIL. Vi ser derfor at det er hensiktsmessig å innlemme 

disse i samme tiltaksstrategi. 

Landbrukskontoret inviterte Norderhov sogneselskap, Ådal landbrukslag, Soknedalen bonde- og 

småbrukarlag og Hole landbrukslag til møte den 29.11.2019. Her møtte to representanter fra 

Norderhov sogneselskap og en fra Hole landbrukslag, samt to rådgivere fra landbrukskontoret for 

Ringerike og Hole og vannkoordinatoren for Tyrifjorden vannområde. Hensikten med møtet var å 

diskutere de utfordringer vi står ovenfor, og hvordan vi kan målrette bruken av SMIL-midlene for å 

møte utfordringene. På bakgrunn av møtet utarbeidet landbrukskontoret et utkast til ny strategiplan 

som 25.03.2020 ble sendt på høring til de lokale faglagene, beitelagene og Fylkesmannen i Oslo og 

Viken. Endelig forslag til strategiplan legges så fram for politisk behandling i Ringerike og Hole 

kommuner i hhv. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og Plan- og miljøstyret. 
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1.5 Bruken av tilskuddsmidler i perioden 2016-2019 

SMIL 

Strategiplanen for Ringerike og Hole kommuner i perioden 2016-2019 fastlegger at det er ønskelig å 

fordele midlene slik at 10 % skal benyttes til planleggings- og tilretteleggingstiltak, 20 % til tiltak som 

skal redusere forurensning, 35 % til tiltak for å bevare verneverdige bygninger og 35 % som skal øke 

opplevelsen og biomangfoldet i kulturlandskapet. 

I mellom 2016-2019 ble det fordelt 3 052 072,- på tiltak i Ringerike kommune. Derav har 17 % blitt 

fordelt til tiltak som skal redusere forurensning, 48 % til tiltak for å bevare verneverdige bygninger og 

35 % som skal øke opplevelsen og biomangfoldet i kulturlandskapet. 

I samme periode ble det i Hole kommune fordelt 839 986,-. Derav har ca. 87 % blitt fordelt til tiltak 

som skal redusere forurensning, og 13 % til tiltak for å bevare verneverdige bygninger. 

Avvikene mellom ønsket og faktisk fordeling skyldes hovedsakelig at tildelingen gjenspeiler typen 

innkomne søknader, og at det har vært lite behov for å prioritere mellom søknader da det har vært 

tilgjengelige midler til å innvilge alle søknader som tilfredsstiller kravene i forskriften. I Hole kan den 

lave andelen av innkomne søknader knyttet til bygninger og gammel kulturmark skyldes at det er 

brukt mye midler gjennom ordningen Steinssletta utvalgte kulturlandskap (UKL) til disse formålene, 

og at det i Hole er færre gårdsbruk med husdyr. Hydrotekniske tiltak gis det hovedsakelig ikke 

tilskudd til gjennom UKL. I Hole har det de siste årene blitt utført store tiltak på drenering og 

hydrotekniske tiltak spesielt på Steinssletta, og dette vil nok fortsette i den neste perioden. Vi ser 

derfor at det er nødvendig med en vurdering av ønsket fordeling, og at målsetningene må være ulike 

for de to kommunene. 

NMSK 

I Ringerike var forbruket av NMSK-midler kr 1 406 192 i 2016, kr 1 270 681 i 2017, kr 1 004 468 i 2018 

og kr 1 333 681 mot slutten av 2019. I Hole var forbruket kr 33 248 i 2016, kr 66 187 i 2017, kr 32 145 

i 2018 og kr 38 789 mot slutten av 2019. Årlig tildelte NMSK-midler til Ringerike og Hole har i denne 

perioden ligget mellom kr 1 400 000 og kr 1 700 000.  

 

I denne perioden er ØK-ordningen som ble nevnt i forrige strategiplan gjennomført. ØK- ordningen 

går ut på at entreprenører som besøker og veileder skogeiere i skogen, får godtgjørelse i form av et 

beløp per besøk/oppdrag, samt et beløp per daa ungskogpleie som blir gjort som følge av 

veiledningen. For ungskogpleie- og markberedningstiltak har entreprenører fått et tilskudd på 1 500 

kr/oppdrag og 30 kr/daa. Entreprenørene som har vært med i ØK-ordningen har i utgangspunktet 

måttet være i stand til å utføre arbeid på rundt 400 daa eller mer per år. Årlig tilskudd til 

entreprenører har ligget mellom kr 106 000 og kr 265 000. Denne ordningen etter ØK-modellen 

medfører en kostnad på ca. kr. 44,- pr dekar behandlet areal. 
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2 Utfordringer  

2.1 Jordbruk 

Forurensning 

Landbrukets andel av de totale tilførsler av nitrogen og fosfor til vann og vassdrag i Hole og Ringerike 

er stor. I Fylkesmannens forurensningsregnskap for Buskerud fra 2013 fremgår det at landbruket i 

Hole og Ringerike bidrar med henholdsvis 63 % og 48 % av den totale fosfortilførselene til 

kommunenes vassdrag. Det er en stor utfordring å redusere denne tilførselen for å tilfredsstille 

lokale, regionale og nasjonale krav til vannkvalitet i de ulike vassdragene. Steinsfjorden har en 

spesiell utfordring med giftige algeoppblomstringer, og det kan ikke utelukkes at avrenning fra 

landbruket kan være en medvirkende årsak til dette.  

Tilstanden i vassdragene og tiltak for å redusere avrenning må også ses i sammenheng med mål i 

vannforskriften fra 2006, om at tilstanden i alle overflatevann i Norge skal være i god økologisk og 

kjemisk tilstand innen 2021.  

 

Vannområde Tyrifjorden er et interkommunalt samarbeid mellom Hole, Ringerike, Modum, Jevnaker 

og Lier kommuner. Formålet med samarbeidet er å kartlegge påvirkninger på vassdragene i området, 

vurdere tilstand og foreslå tiltak for å forbedre eller opprettholde tilstanden der det er behov. Det er 

vannforskriften som styrer arbeidet i vannområdet og setter mål for vannmiljøet. 

Figuren nedenfor viser en vurdering av tilstanden i sentrale vassdrag i Ringerike og Hole. Noe er 

basert på overvåkingsdata og noe er tilstandsvurdering basert på påvirkningsanalyser. Rød farge er 

svært dårlig tilstand, oransje er dårlig, gul er moderat, mens grønn og blå er henholdsvis god og 

svært god. For å nå miljømålene må tilstanden være minimum god. Tilstanden er ofte satt på 

bakgrunn av flere påvirkninger, men det er rimelig å anta at det er landbruk, sammen med avløp, 

som er medvirkende årsak til utfordringene i Sogna bekkefelt, Storelva bekkefelt, Randselva 

bekkefelt, Røyse bekkefelt, og i og rundt Steinsfjorden. Den moderate tilstanden i Tyrifjorden er satt 

på grunn av påvirkningene fra miljøgifter. For fosfor og nitrogen er tilstanden henholdsvis svært god 

og god. 
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Det er behov for mer kunnskap om tilstanden i vassdragene, men med tanke på at landbruket i Hole 

og Ringerike bidrar med henholdsvis 63 % og 48 % av den totale fosfortilførselene til kommunenes 

vassdrag, er det behov for å spisse tiltakene mot forurensing i landbruket. Samtidig er det ønskelig å 

prioritere tiltak på spredt og kommunalt avløp i samme områder. 

Utfordringene knyttet til forurensning kan oppsummeres slik: 

- Arealavrenning (jordpartikler) som følge av ugunstig jordarbeiding om høsten eller 
manglende/utilstrekkelig hydroteknisk anlegg 

- Punktutslipp som lokalt kan gi en sterk forurensning av nærliggende vassdrag (pga. lekkasje 
fra gjødselkjeller/silo, eller avrenning fra utekveer hvor dyra fôres og oppholder seg gjennom 
vinteren) 

- Riktig gjødsling for å redusere utvasking av næringsstoffer 
- Plantevernmiddelrester kan lokalt bety belastning for miljøet 

For å møte disse utfordringene ser vi at det er nødvendig å rette mer av SMIL-midlene mot tiltak som 
reduserer avrenning til vassdrag. Vi ønsker også å differensiere tilskuddssatser for å stimulere til flere 
tiltak mot de vassdrag som har størst utfordringer. Samtidig vil landbrukskontoret ved hjelp av god 
informasjon til gårdbrukerne stimulere til økt bruk av ordninger i Regionalt miljøprogram (RMP), slik 
som vegetasjonssoner, grasdekte vannveier, fangvekster og endret jordarbeiding. 
 

Klima 

Jordbruket står for 8,6 % av de totale klimagassutslippene i Norge. Mesteparten av utslippene 

skyldes metan fra husdyr og lystgass ved gjødselspredning, men også lav karbonlagring i jord spiller 

en viktig rolle. Regionalt miljøprogram for Oslo og Viken har målsetninger om å redusere tap av 

næringsstoffer fra gjødsel ved å gjennomføre riktig gjødselstrategi, og øke karbonlagringen i jord ved 
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å øke humusinnhold og bedre jordstruktur. Gjennom RMP kan det søkes tilskudd til bl.a. jordløsning 

og spredning av kompost. 

I Ringerike og Hole kommuner er det forholdsvis lite husdyr, men det er mye areal under marin 

grense med leirholdig jord som er preget av jordpakking og lavt humusinnhold. Mye jordbruksareal 

vil kunne ha stor nytte av tilførsel av kompost og jordløsning. Det finnes f.eks. uutnyttede ressurser i 

form av grønnsaksavfall og strøblandet hestemøkk, som sammen ville kunne produsere meget god 

kompost. Men slike tiltak krever mye forberedelser i form av planlegging og produksjon, og det er 

regelverk i forhold til bruk.  

Biologisk mangfold og kulturlandskap 

Mye av det opprinnelige kulturlandskapet mister sin opplevelses- og bruksverdi gjennom gjengroing. 
Årsaker kan være omlegging fra husdyrproduksjon til andre driftsformer, en generell nedgang i antall 
aktive brukere og at arealer går ut av drift. Tilgjengelighet og tilgang til opplevelser i kultur- og 
naturlandskapet prioriteres høyt, da begge kommuner har ønske om gode rekreasjonsmuligheter.  

Gjengroing av gamle beite- og slåttemarker påvirker biologisk mangfold på en negativ måte ved at 
mange arter mister sine vokse- og leveområder. Mindre blomsterenger gir også dårligere vilkår for de 
pollinerende insektene. En annen utfordring for det biologiske mangfoldet er fremveksten av 
fremmede arter i kulturlandskapet. Eksempler på problemarter i vårt område er kjempespringfrø og 
kanadagullris. 

En rekke setermiljøer står i fare for å bli helt borte og de gamle sporene er i ferd med å viskes helt ut: 
seterløkkene gror igjen, gamle skillegjerder er nesten borte, fjøs og uthus er i ferd med å falle ned og 
vedlikehold på seterhusene er også mange steder mangelfullt. 

De fleste gårdsbruk har en eller flere verneverdige bygninger. Mange bygninger har ikke lenger en 
driftsmessig funksjon for driften av gården, slik som stabbur, smier og bryggerhus, og som derfor har 
manglende vedlikehold og kanskje har fått stå og forfalle. 

Det er viktig å motivere og bevisstgjøre grunneiere og andre brukere av kulturlandskapet om 
kulturlandskapsverdier, og å legge forholdene til rette slik at det i størst mulig grad kan bidras til å: 

- hindre en generell gjengroing av kulturlandskapet 
- bevare og legge til rette for biologisk mangfold  
- bekjempe fremmede arter 
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier 
- bevare verneverdige bygninger i kulturlandskapet 
- bevare kulturminner 
- stimulere til aktiv husdyrbeiting i innmark og utmark som landskapspleie 

 

 

2.2 Skogbruk 
Det er, og det vil bli enda større utfordring å få stabil og kvalifisert arbeidskraft særlig for 

skogkulturarbeid (planting og ungskogpleie). For ungskogpleien sin del, er det nå en betydelig andel 

utenlandsk arbeidskraft som brukes, selv om det enda er igjen noen få lokale entreprenører som kan 

gjøre samme jobb. Ungskogpleie er en av de viktigste og mest lønnsomme investeringene som gjøres 

i skogen. For å få en kvalitetsskog i fremtiden er ungskogpleie viktig å få gjort på rett måte på de 

rette stedene til rett tid. Det er i ungskogpleien man former framtidsskogen, og det er her man for 
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første gang i omløpet velger hvilke trær man satser videre på. Trenden de siste årene er en økning av 

forhåndsrydding før tynning, noe som er et resultat av mangel på/dårlig utført ungskogpleie.  

Planting utføres også for det meste av utenlandsk arbeidskraft. Planteaktiviteten følger stort sett de 

samme trendene som hogsten, og utføres som regel første eller andre vekstsesong etter hogst. 

ØK-prosjektet som er nevnt i forrige strategiplan, har blitt gjennomført siden 2012. 

Tilbakemeldingene fra involverte aktører har vært positive, og det blir satt pris på økt fokus på 

ungskogpleie/skogkultur. Effekten av ordningen er dessverre ikke like god som forventet, da 

aktiviteten har holdt seg omtrent på samme nivå i årene 2016-2018, men med en markant oppsving i 

2019, på ca. 25 %.  

 

Landbrukskontoret har jevnlig kontakt med aktive skogeiere. Men det er mange skogeiere vi ikke har 

kontakt med. Disse skogeierne samlet sitter på betydelige arealer. Det kan være aktuelt å sende ut 

informasjon gjennom alternative kanaler, for eksempel regnskapskontorer, som har årlig kontakt 

med de aller fleste skogeiere. 

2.3 Bruk av beiteområder 
Vi har to aktive beitelag i vårt område: Hole og Ringerike beitelag og Holleia beitelag. I forhold til bruk 

av beiteressurser i utmark er det to hovedutfordringer, manglende eller dårlig vedlikeholdte 

sperregjerder mot innmark og bebyggelse, og tap av beitedyr til rovdyr. Det har blitt gjennomført 

gode tiltak for å få orden på sperregjerder mot deler av Nordmarka, men det er fortsatt betydelige 

utfordringer med dyr som kommer seg gjennom gjerder mot store deler av utmarka i Ringerike. I 

forhold til rovdyr er det tap av sau til gaupe i Holleia, og det har de siste årene vært utfordringer med 

ulv i Nordmarka. Det er investert i elektronisk overvåkingsutstyr i begge beitelagene. 

3 Strategier  

3.1 Målsetting og prioritering for SMIL-midler 
Tiltak det gis tilskudd til skal være i samsvar med overordnete planer og strategier, deriblant begge 

kommunenes kommuneplan. Tiltak skal være til gavn for landbrukets næringsutøvelse. 

Ringerike og Hole kommuner ønsker å ta vare på viktige natur- og kulturminneverdier ved å   

stimulere til tiltak som skal:  

- ivareta jordbrukets kulturlandskap, herunder verneverdige bygninger 
- ivareta kulturlandskapet i utmark, med spesiell vekt på gamle setervoller, kulturminner, stier 

og gamle ferdselsveier 
- ivaretar og legger til rette for økt biologisk mangfold 
- tilrettelegge for økt tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet  
- bidra til å opprettholde beitebruken i utmark på et nivå som hindrer gjengroing av 

kulturlandskapet  
- redusere avrenning fra landbruket 
- redusere klimapåvirkningen fra landbruket 

 

Prioritering av tiltak 

Generelle prioriteringer: 
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1. Ulike tiltak vil ha ulik grad av miljøeffekt, og generelt vil de med størst positiv effekt bli 

prioritert.  

2. Fellestiltak prioriteres fremfor tiltak med kun én tiltakshaver.  

3. Tiltak som har blitt utarbeidet etter planleggings- og tilretteleggingstiltak. 

Økt tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet 

Tiltak som legger til rette for allmenhetens rekreasjonsmuligheter i kulturlandskapet prioriteres 

generelt meget høyt. Eksempel på tiltak kan være etablering og istandsetting av turstier, 

skilting/merking, informasjonsmateriell osv. 

Biologisk mangfold og gammel kulturmark 

Prioriterte tiltak: 

1. Restaurering og skjøtsel av slåttemarker og setervoller. 

2. Istandsetting av gammel kulturmark med høyt biologisk mangfold. 

3. Fjerning av fremmede arter og tilrettelegging for pollinerende insekter. 

4. Istandsetting av gammel kulturmark som gir en positiv effekt på opplevelsen av 

kulturlandskapet. 

Kulturminner og kulturverdier, inkludert verneverdige bygninger 

Prioriterte tiltak: 

1. Istandsetting av setermiljøer 

2. Bygninger/kulturminner som inngår i helhetlige kulturmiljøer hvor det i liten grad er gjort 

endringer i forhold til det opprinnelige. 

3. Bygninger som ikke lenger er en naturlig del av drifta, eks. stabbur og bryggerhus. 

Kulturminnetiltak skal i hovedregel befares av kulturminnemyndighet før søknaden behandles. 

Prioritering av søknader om istandsetting av bygninger vil i stor grad basere seg på 

kulturminnemyndighetens anbefalinger. 

Forurensningstiltak 

Prioriterte tiltak: 

1. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til Steinsfjorden 

2. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til Sogna 

3. Tiltak på gårder som kvalifiserer til å søke om miljøavtale gjennom regionalt miljøprogram for 

Oslo og Viken (RMP). 

4. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til andre vassdrag 

Klimatiltak 

Planleggings- og tilretteleggingstiltak som kan føre til prosjekter som gir lavere klimagassutslipp 

prioriteres høyt. Eksempel på tiltak kan være utarbeidelse av plan for produksjon og bruk av 

kompost. 

3.2 Målsetting og prioritering for NMSK-midler 
I “Strategi for økt aktivitet og avvirkning i Buskerud 2018-2022” heter det at det i regionen Ringerike 

og Hole årlig bør gjøres ungskogpleie på 11 000 da og markberedning på 1 500 da. I perioden 2016 – 

2019 har vi i gjennomsnitt ligget på litt over halvparten av dette med ungskogpleie, og under 

halvparten med markberedning. Hovedmål for kommende periode er å komme på det nivået som er 
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satt i strategien. Dette er ambisiøst, men arealene og behovet er der ute i skogen. Det er om å gjøre 

å finne personer som kan gjøre jobben, gjøre skogeierne klar over dem, og ikke minst; hvor lønnsomt 

det er å utføre disse tiltakene i rett tid. Vi ønsker å videreføre ØK-ordningen, men med økt fokus på 

at ungskogpleien prioriteres på de bestandene hvor effekten er størst (gjennomføres på riktig 

tidspunkt).  

Ny skogbrukstakst i Norderhov, Tyristrand, Hole og Krødsherad er gjennomført i perioden 2016-2019. 

Totalt er over 1 million daa (inkl. Krødsherad) taksert. Det er også gjennomført en revisjon av MiS. 

Fornyede skogbruksplaner vil forhåpentligvis bidra til økt aktivitet. 

 

I denne perioden er det planer om å få gjennomført et prosjekt som skal rettes mot økt aktivitet 

innen ungskogpleie, opprusting av skogsbilveier (og traktorveier) samt økt bruk og utnyttelse av nye 

skogbruksplaner. Her er det tenkt å engasjere en prosjektleder på fulltid i inntil tre år. Dette 

prosjektet kom smått i gang i mai 2019. 

3.3 Målsetninger for prioritering av tilskudd til tiltak i beiteområder 
Tiltak skal legge til rette for økt bruk av beiteressurser i utmark, og hindre konflikter mellom beitedyr 

og andre brukere av inn- og utmark. Ved prioritering av like type tiltak, vil tiltak som gir størst 

måloppnåelse bli høyeste prioritert. 

Prioriterte tiltak: 

1. Vedlikehold og reparasjon av sperregjerder 

2. Elektronisk overvåkingsutstyr 

3. Andre fysiske installasjoner 

 
4 Saksbehandling SMIL-midler 

4.1 Søknadsfrist og fordeling av midlene 
Søknadsfrist er 20. april. Etter fordeling av eventuelle restmidler på høsten, kan søknader som fikk 

avslag grunnet lite midler vurderes på nytt, og/eller det kan settes ny søknadsfrist. Kommunen skal 

gjøre kjent søknadsfrister og regler for tildeling ved kunngjøring på kommunens egne nettsider og 

evt. i Ringerikes Blad. 

Følgende fordeling mellom ulike formål skal tilstrebes: 

Type tiltak Ringerike  Hole 

Forurensnings- og klimatiltak Inntil 35 % Inntil 60 % 

Kulturminnetiltak Inntil 35 % Inntil 35 % 

Kulturlandskapstiltak Inntil 35 % Inntil 15 % 

 

Ved siste tildelingsrunde kan ubrukte midler innenfor de ulike gruppene omdisponeres til andre 

tiltak/grupper. 

Midlene kan gis som støtte til investeringer, eller i særlige tilfeller til årlig støtte der dette er 

nødvendig for å få varig effekt av tiltaket. 
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4.2 Tilskudd og retningsgivende satser 

Forskriften gir anledning til å yte engangstilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.  For 

særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % av godkjent 

kostnadsoverslag.   

Erfaringsmessig vil det ikke være nok tilskuddsmidler til at alle prioriterte tiltak kan innvilges 

maksimalt tilskudd.  Dette betyr at det ved stor søknadsmasse kun vil være de mest prioriterte 

søknadene som kan støttes, dersom en skal legge seg på maksimalsatser. I praksis har det derfor 

vært gitt en lavere tilskuddssats fordelt på flere søkere.   

Det settes retningsgivende satser, men med mulighet for å heve eller senke tilskuddsandelen i 

forhold til søknadsmengde og disponible midler, miljøeffekt, og om tiltaket har fått midler gjennom 

andre ordninger.  

Retningsgivende tilskuddssatser: 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter inntil 100 % - vurderes i hvert tilfelle 

Bygningsmessige tiltak inntil 35 % 

Kulturlandskapstiltak inntil 50 % 

Forurensningstiltak, prioritet 1-3 inntil 70 %  

Forurensningstiltak, andre  Inntil 50 % 
 

4.3 Vedtak 
Kommunen lager vedtak om tildeling av midler. I vedtaket skal det framgå vilkår og arbeidsfrist.  

Forskriften åpner for at det gis inntil 3 års arbeidsfrist på tiltak, men praksis har vært å gitt noe 

kortere frist. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dato for frist settes alltid til 31.12. 

Det stilles alltid vilkår om at beitearealer som er ryddet/gjerdet skal ha et tilstrekkelig beitetrykk for å 

hindre gjengroing, enten av egne dyr eller ved at det inngås beiteavtale. For istandsetting av 

verneverdig bygg settes vilkår om at arbeidet skal være i tråd med gammel byggeskikk og med 

kulturminnemyndighetens anbefalinger. Det kan stilles andre vilkår, dette vurderes ut i fra det 

enkelte tiltak. 

Det er en forutsetning for tilskudd at tiltaket skjøttes i minimum 10 år etter at tilskuddet er utbetalt. 

 

 4.4 Kontroll 
Før sluttutbetaling skal tiltaket befares. Alle tiltak vil derfor bli kontrollert. For hydrotekniske tiltak 

skal det dokumenteres med bilder underveis i arbeidet, da det er vanskelig å fysisk kontrollere slike 

tiltak når de er ferdigstilt. 

For tiltak som omhandler rydding og gjerding av gamle beiter, er det en målsetting at disse skal 

kontrolleres innen en 10-års periode etter at tilskudd er utbetalt.  

Dersom det ved kontroll fremgår at vilkår for tilskudd ikke er blitt oppfylt kan tilskuddet avkortes 

eller trekkes tilbake i sin helhet. 
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4.5 Inndragning av midler hvor arbeidsfristen har utløpt 
I de tilfeller hvor det er gitt tilsagn om tilskuddsmidler, men hvor tiltaket ikke er ferdigstilt etter 

arbeidsfristens utløp, vil det bli automatisk varslet om inndragning av midler.. Manglende 

tilbakemelding vil føre til inndragning av tilskuddet.  

 

Det kan etter skriftlig søknad gis utsettelse på arbeidsfrist. Vanlig praksis er å gi ett års utsettelse. 

Dersom tiltaket ikke er ferdigstilt ved fristens utløp vil midlene bli trukket inn. Forskriften åpner ikke 

for å gi mer en maksimalt 5 års frist på gjennomføring fra vedtak om tilskudd ble gitt. 

 

5 Saksbehandling NMSK-midler 

5.1 Søknadsfrist og fordeling 
Refusjonskrav for skogfond (skogfond er en tvungen avsetning av bruttoverdi på tømmeret, som kan 

brukes til investeringer tilbake i skogen) mottas fortløpende, og siste frist for å innlevere 

refusjonskrav og dermed få tilskudd til ungskogpleie eller markberedning er satt til 15. november.  

 

Normalt går ca. 80 % av NMSK midlene til ungskogpleie, ca. 10 % til markberedning og ca. 10 % til ØK-

ordningen. Tilskuddsutbetalingen til ungskogpleie og markberedning skjer via fagsystemet ØKS, som 

administreres gjennom landbrukskontoret og Fylkesmannen. Tilskudd til ØK-aktører skjer via 

utbetaling fra Fylkesmannen, etter innsendt aktivitetsrapport fra den enkelte ØK-aktør. 

Aktivitetsoversikten godkjennes og sammenstilles av landbrukskontoret før oversending til 

Fylkesmannen. 

5.2 Tilskudd og retningsgivende satser 
Det er ønskelig å ha et så stabilt og forutsigbart tilskuddsregime som mulig. Dette for at det skal 

kunne være lettere for skogeieren å planlegge. Tilskuddene har likevel variert fra år til år, pga. tildelt 

pott og aktivitet. Det er ønskelig at tilskuddet på ungskogpleie og markberedning bør ligge på rundt 

30-35 %, for å stimulere til økt aktivitet. Når det gjelder fastsetting av tilskuddssatser, blir dette 

bestemt i møte med skogeierlag, skogeierorganisasjonene (Viken Skog, Glommen/Mjøsen skog og 

Nortømmer). Dette møtet holdes hvert år i starten av mars, etter at kommunen har fått årets 

tildeling av tilskuddsmidler. 

5.3 Kontroll 
Kommunen er pålagt å gjennomføre kontroller av tiltak med tilskudd. Forskrift om tilskudd til 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket sier at kommunen skal i «nødvendig utstrekning kontrollere at 

tiltakene er utført i tråd med forutsetningene». Det vil i praksis si at 5-10 % av tiltakene skal 

kontrolleres. Kontrollene blir trukket ut både tilfeldig og subjektivt. Resultat fra kontrollene skal 

rapporteres til Fylkesmannen innen 1. desember. Kontrollene blir utført fortløpende. Kommende 

endringer i Norsk PEFC Skogstandard kan bidra til at kommunen får økt arbeidsmengde i 

informasjons- og kontrollsammenheng.  
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6 Saksbehandling tilskudd til tiltak i beiteområder 

6.1 Søknadsfrist  
Søknadsfrist for tilskudd settes samtidig som fristen for SMIL-tilskudd, 20. april.  

6.2 Tilskudd og retningsgivende satser 
Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak. 

Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen. 

For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent 

kostnadsoverslag. 

6.3 Vedtak og kontroll 
Kommunen lager vedtak om tildeling av midler. I vedtaket skal det framgå vilkår og arbeidsfrist.  

Forskriften åpner for at det gis inntil 3 års arbeidsfrist på tiltak, men praksis har vært å gi noe kortere 

frist. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dato for frist settes alltid til 31.12. 

Før sluttutbetaling skal tiltaket befares. Alle tiltak vil derfor bli kontrollert. 

Dersom det ved kontroll fremgår at vilkår for tilskudd ikke er blitt oppfylt kan tilskuddet avkortes 

eller trekkes tilbake i sin helhet. 

 

7 Steinssletta – et nasjonalt utvalgt kulturlandskap 

I 2008 ble Steinssletta utpekt til ett av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap (UKL). Ordningen har i 

dag 45 utvalgte områder. Steinssletta UKL utgjør ca. 12 000 dekar, og storparten av arealet, 

anslagsvis 90 %, er fulldyrka jord. Det er i alt 54 bruk innenfor området, 36 i Hole og 18 i Ringerike. 

Alle drives aktivt, enten av eier eller ved at jordbruksarealene leies bort. På Steinssletta er det i 

hovedsak korn-, oljevekst- eller frøproduksjon, og noe potet-, frukt- og grønnsaksproduksjon. På 

noen få eiendommer finnes det fortsatt husdyrproduksjon.  

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området, og i denne fremgår følgende mål: 
- stimulere til et fortsatt aktivt landbruk  
- ta vare på verdifulle kulturminner/-miljøer, gårdstun, bygninger, m.m.  
- fremme biologisk mangfold  
- forebygge forfall av uproduktive restarealer i jordbrukslandskapet (åkerholmer, 

bekkestrenger, gamle havnehager, m.m.)  
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier  
- kunnskapsformidling om området  

 

Det har siden 2009 blitt bevilget midler øremerket tiltak på Steinssletta, og i 2020 ble det tildelt 

750 000 kr gjennom ordningen. 
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Det er satt ned en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra grunneierutvalget, 

Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene. Arbeidsgruppa prioriterer årlig bruken av tildelte 

midler. 

Blant annet har en rekke beiteområder blitt satt i stand, og mange verneverdige bygninger blitt 

restaurert innenfor Steinssletta UKL siden området fikk statusen. De første årene fikk mange tiltak 

støtte både gjennom SMIL- og UKL-ordningen. De siste årene har tiltak som har fått innvilget UKL-

tilskudd ikke fått SMIL-tilskudd for å få en mer rettferdig fordeling av offentlige tilskuddsmidler. 

Dette er en ordning som er ønsket videreført, og det er kun i helt spesielle tilfeller det bør gis tilskudd 

gjennom begge ordninger for å øke tilskuddsandelen. Dette kan f.eks. dreie seg om fellestiltak som 

kommer flere brukere til gode, eller tiltak som gir økt opplevelse og tilgjengelighet for allmennheten. 

8 Forholdet til andre lovverk 
Plan- og bygningsloven gjelder for arealbruk og for byggesaksbehandling, og gir rammer for 

arealplanlegging og hva som kan settes i gang av bygging og andre tiltak på eiendommer. Tiltakene 

som omsøkes SMIL-midler vil som hovedregel havne inn under LNF-formålet og ikke være i strid med 

arealbruken i området. Videre vurderes det at de aller fleste byggetiltakene som omsøkes SMIL-

midler omhandler utbedring og restaurering av eksisterende bygninger og eller fysiske anlegg.   

Grøftetiltak og andre forurensningstiltak vil i de aller fleste tilfeller ikke være søknadspliktige etter 

Plan- og bygningsloven. 

Naturmangfoldloven (NML) stiller en rekke krav til miljørettslige prinsipper for offentlig 

beslutningstaking i saker som berører natur. Det er trolig flere tiltak som bør vurderes etter 

naturmangfoldloven. Loven kommer til anvendelse i de tilfeller hvor det er snakk om endret 

arealbruk eller tiltak som vil kunne påvirke naturtyper og/eller rødlistede arter. Rydding av 

gjengrodde beiter vil som oftest ikke være i strid med Naturmangfoldloven, da slike tiltak er en 

tilbakeføring til tidligere tilstand. Det kan likevel være aktuelt å sette spesielle vilkår for å ivareta 

naturverdier. Etablering av en ny sti eller bekkelukking vil medføre endringer og slike tiltak må 

vurderes etter NML. 

Vannforskriften gir rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene (geografisk inndeling av vassdrag i for 

eksempel innsjøer, bekkefelt og elvestrekninger). Forskriften setter også krav om samarbeid på tvers 

av forvaltningsgrenser og sektorer.  

Vannforskriften setter standarder for hvor mye næringsstoffer hver enkelt vanntype kan ha, innenfor 

sine klasser (svært god, god, moderat, dårlig og svært dårlig), og er det for mye næringsstoffer for at 

vannforekomsten kan oppnå minst god økologisk tilstand, må vi gjøre tiltak for å forbedre den. Alt 

vann i Norge skal ha minst god økologisk tilstand (hvis det er ikke er gitt unntak) innen henholdsvis 

2021, 2027 eller 2033. SMIL er blant virkemidlene vi kan bruke for å nå disse målene. Mer 

informasjon om vannforskriften finner du her. 

I de tilfeller hvor tiltak kan medføre endringer i vannføring, vannstand, vannleie-/retning, hastighet 

eller fysiske og kjemiske vannkvalitet bør tiltaket trolig vurderes etter Vannressursloven. Eksempler 

på slike tiltak kan være bekkelukking/åpning. 
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Ved tiltak som berører kulturminner som er fredet etter lov om kulturminner skal 

kulturminnemyndighet kontaktes. 

Spørsmålet vil være om annen lovgivning er relevant for vurdering av tiltaket etter SMIL-ordningen. I 

de tilfeller der forvaltningen finner at det omsøkte tiltaket kan være søknadspliktig, må søker gjøres 

oppmerksom på dette, og at utbetaling av tilskudd betinges av at de nødvendige tillatelser kan 

dokumenteres. 
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1 Om SMIL og NMSK - midler

Siden 2004 har miljøvirkemidlene innen jordbruket og skogbruket blitt disponert av kommunene.
Formålet med delegering av disse midlene er bl.a. for å styrke det lokale selvstyret, vitalisere
lokaldemokratiet, gi kommunene an le dning til å se landbrukspolitikken i sammenh eng med andre
samfunnsoppgaver, og samt idig å bidra til bedre målretting og effektivisering av statlig
virkemiddelbruk.

Det er Fylkesmannen som fordeler midlene i en samlet ramme til kommunene, og hvor kommunen
står for prioritering og fordeling av midlene. Midlene er øremerket og kan ikke bruk es til annen
kommuna l virksomhet. Rammen fastsettes med grunnlag i en flerårig strategi som kommunene
utarbeider i samråd med faglag ene sammen med årlig rapportering om bruken av midlene.
Strategiplanen følger samme periode som valgperiode for kommunestyre t.

Miljøvirkemidlene er styrt gjennom egne forskrifter:
- Forskrift om tilskudd til nærings - og miljøtiltak i skogbruket - som omfatter skogkulturtiltak,
tynnin gstilskudd, særlige miljøhensyn og an dre nærings - og miljøtiltak
- Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket - som omfatter planleggings - og
tilretteleggingsprosjekter, kulturlandskapstiltak og forurensningstiltak

I tillegg finnes det også en egen forskrift om tilskudd til skogbruk splanlegg i n g med
miljø registreringer, der det kan gis midler til systematiske kartleggingsprosjekter som organiseres
fortløpende og etappevis rundt i fylket.

Fra 01.01.2015 kom det endringer i SMIL - forskriften. Dette innebærer at det nå kun er foretak som er
berettiget produksj onstilskudd som kan søke om tilskudd.

1.2 Bruken av NMSK - midler i perioden 2012 - 2015
I Ringerike var forbruket av NMSK - midler kr 988 447 i 2012, kr 977 313 i 2013, kr 1 090 047 i 2014 og
kr 967 466 mot slutten av 2015. I Hole var forbruket kr 64 029 i 2012 , kr 55 399 i 2014, kr 24 045 i
2014 og kr 41 625 mot slutten av 2015. Årlig tildelte NMSK - midler til Ringerike og Hole har i denne
perioden ligget mellom kr 1 400 000 og kr 1 700 000.

I denne perioden er ØK - ordningen som ble nevnt i forrige strategiplan gjennomført. ØK - ordningen
går ut på at entreprenører som besøker og veileder skogeiere i skogen, får god tgjørelse i form av et
beløp per besøk /oppdrag, samt et beløp per da a ungskogpleie som blir gjort som følge av
veiledningen . For ungskogpleie - og mark beredningstiltak har entreprenører fått et tilskudd på 1 000
kr/oppdrag og 20 kr/daa. Entreprenørene som har vært med i ØK - ordningen har i utgangspunktet
måttet være i stand til å utføre arbeid på rundt 400 daa eller mer per år. Årlig tilskudd til
entrepre nører har ligget mellom kr 126 000 og kr 220 000. Det ble engasjert prosjektleder i 2012 og
2013, hvor det i tillegg ble satt av ca. kr 90 000. Denne ordningen etter ØK - modellen medfører en
kostnad på ca. kr. 33, - pr dekar behandlet areal.

1.3 Bruken av SM IL - midler i perioden 2012 - 201 5
Strategiplanen for Ringerike og Hole kommune r i perioden 2012 - 201 5 fastlegger at det er ønskelig å
fordele midlene slik at 10 % skal benyttes til planleggings - og tilretteleggingstiltak, 25 % til tiltak som
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skal redusere forurensning, 35 % til tiltak for å bevare verneverdige bygninger og 30 % som skal øke
opplevelsen og biomangfoldet i kulturlandskapet.

I mellom 2012 - 201 5 ble det fordelt 3 125 407, - på tiltak i Ringerike kommune. Derav har 3 % blitt
fordelt til planleggings - og tilretteleggingstiltak, samt tiltak som gir økt tilgjengelighet til
allmennheten, 1 5 % til tiltak som skal redusere forurensning, 48 % til tiltak for å bevare verneverdige
bygninger og 3 4 % som skal øke opplevelsen og biomangfoldet i k ulturlandskapet.

I samme periode ble det i Hole kommune fordelt 877 386 . - . Derav har ca . 30 % blitt fordelt til tiltak
som skal redusere forurensning, 60 % til tiltak for å bevare verneverdige bygninger og 10 % som skal
øke opplevelsen og biomangfoldet i k ulturlandskapet.

Avvikene mellom ønsket og faktisk fordeling skyldes hovedsakelig at tildelingen gjenspeiler typen
innkomne søknader. I Hole kan den lave andelen av innkomne søknader knyttet til gammel
kulturmark skyldes at det er brukt mye midler gjennom ordningen Steinssletta utvalgte
kulturlandskap til dette formålet , og at det i Hole er færre gårdsbruk med husdyr.

2 Utfordringer jordbruk

2.1 Forurensning
Landbrukets andel av de totale tilførsler av nitrogen og fosfor til vann og vassdrag i Hole og Ringe rike
er stor. I Fylkesmannen s forurensningsregnskap for Buskerud fra 2013 fremgår det at landbruket i
Hole og Ringerike bidrar med henholdsvis 63 % og 48 % av den totale fosfortilførselene til
kommunenes vassdrag . Det er en stor utfordring å redusere denne tilførselen for å tilfredsstille
lokale, regionale og nasjonale krav til vannkvalitet i de ulike vassdragene. Steinsfjorden har en
spesiell utfordring med giftige algeoppblomstringer, og det kan ikke utelukkes at avrenning fra
landbruket kan være en medvirkende årsak til dette.

Tilstanden i vassdragene og tiltak for å redusere avrenning må også ses i sammen heng m ed mål i
v ann forskriften fra 2006 , om at tilstanden i alle overflatevann i Norge skal være i god økologisk og
kjemisk tilstand innen 2021.

Utfordringene knyttet til forurensning kan oppsummeres slik:
- Arealavrenning (jordpartikler) som følge av ugunstig jor darbeiding om høsten eller

manglende/utilstrekkelig hydroteknisk anlegg
- Punktutslipp som lokalt kan gi en sterk forurensning av nærliggende vass drag (pga. lekkasje

fra gjødselkjeller/silo, eller avrenning fra utekveer hvor dyra fôres og oppholder seg gjenn om
vinteren)

- Riktig gjødsling for å redusere utvasking av næringsstoffer
- Plantevernmiddelrester kan lokalt bety belastning for miljøet

2.2 Kulturlandskap
M ye av det opprinnelige kulturlandskapet mister sin opplevelses - og bruksverdi gjennom gjengroing.
Årsaker kan være omlegging fra husdyrproduksjon til andre drift sformer, en generell nedgang i antall
aktive brukere og at arealer går ut av drift . Tilgjengeli ghet og tilgang til opplevelser i kultur - og
naturlandskapet prioriter es høyt, da begge kommuner har ønske om gode rekreasjonsmuligheter.
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En rekke setermiljøer står i fare for å bli helt borte og de gamle sporene er i ferd med å viskes helt ut:
seterløkke ne gror igjen, gamle skillegjerder er nesten borte, fjøs og uthus er i ferd med å falle ned og
vedlikehold på seterhusene er også mange steder mangelfullt.

Det er viktig å motivere og bevisstgjøre grunneiere og andre brukere av kulturlandskapet om
kulturla ndskapsverdier , og å legge forholdene til rette slik at det i størst mulig grad kan bidras til å:

- hindre en generell gjengroing av kulturlandskapet
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier
- bevare verneverdige bygninger i kulturlandskapet
- bevare kulturminn er
- stimulere til aktiv husdyrbeiting i innmark og utmark som landskapspleie

3 Steinssletta – et nasjonalt utvalgt kulturlandskap

I 2008 ble Steinssletta utpekt til et t av 22 nasjonalt utvalgte kulturlandskap (UKL) . Området utgjør ca .
12 000 dekar , og s torparten av arealet, anslagsvis 90 %, er fulldyrka jord. Det er i alt 54 bruk innenfor
området, 36 i Hole og 18 i Ringerike. Alle drives aktivt, enten av eier eller ved at jordbruksarealene
leies bort. På Steinssletta er det i hovedsak korn - , oljevekst - e ller frøproduksjon, og noe potet - og
grønnsaksproduksjon. På noen få eiendommer finnes det fortsatt husdyr produksjon .

Det er utarbeidet en egen forvaltningsplan for området , o g i denne fremgår følgende mål:
- stimulere t il et fortsatt aktivt landbruk
- ta va re på verdifulle kulturminner/ - miljøer, gårdstun, bygninger, m.m.
- fremme biologisk mangfold
- forebygge forfall av uproduktive restarealer i jordbrukslandskapet (åkerholmer,

bekkestrenger, gamle havnehager, m.m.)
- opprettholde gamle stier og ferdselsveier
- kunnskapsformidling om området

Det har siden 2009 blitt bevilget midler øremerket tiltak på Steinssletta, og i år ble det tildelt 900 000
kr gjennom ordningen.

Det er satt ned en egen arbeidsgru ppe bestående av representanter fra grunneierutvalget,
Fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunene som fordeler midlene.

Blant annet har en rekke beiteområder blitt satt i stand, og mange verneverdige bygninger blitt
restaurert innenfor Steinssletta UKL siden området fik k statusen. De første årene fikk mange tiltak
støtte både gjennom SMIL - og UKL - ordningen . De siste årene har tiltak som har fått innvilget UKL -
tilskudd ikke fått SMIL - tilskudd for å få en mer rettferdig fordeling av offentlige tilskuddsmidler.
Dette er en ordning som er ønsket videreført, og det er kun i helt spesielle tilfeller det bør gis tilskudd
gjennom begge ordninger for å øke tilskuddsandelen. Dette kan f.eks. dreie seg om fellestiltak som
kommer flere brukere til gode, eller tiltak som gir økt opple velse og tilgjengelighet for allmennheten.

4 Utfordringer skogbruk

Det er, og det vil bli enda større utfordring å få stabil og kvalifisert arbeidskraft særlig for
skogkulturarbeid i skogen. For ungskogpleien sin del, er det nå en betydelig andel utenland sk
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arbeidskraft som brukes, selv om det enda er igjen noen få lokale entreprenører som kan gjøre
samme jobb. Ungskogpleie er en av de viktigste og mest lønnsomme investeringene som gjøres i
skogen. For å få en kvalitetsskog i fremtiden er ungskogpleie vikt ig å få gjort på rett måte på de rette
stedene til rett tid. Det er i ungskogpleien man former framtidsskogen, og det er her man for første
gang i omløpet velger hvilke trær man satser videre på. Trenden de siste årene er en økning av
forhåndsrydding før t ynning, noe som er et resultat av mangel på/dårlig utført ungskogpleie.

ØK - prosjektet som er nevnt i forrige strategiplan, har blitt gjennomført siden 2012.
Tilbakemeldingene fra involverte aktører har vært positive, og det blir satt pris på økt fokus på
ungskogpleie/skogkultur. Effekten av ordningen er dessverre ikke like god som forventet, da
aktiviteten har holdt seg omtrent på samme nivå de siste årene.

Landbrukskontoret har jevnlig kontakt med aktive skogeiere. Men det er mange skogeiere vi ikke har
kontakt med. Disse skogeierne samlet sitter på betydelige arealer. Det kan være aktuelt å sende ut
informasjon gjennom alternative kanaler, for eksempel regnskapskontorer, som har årlig kontakt
med de aller fleste skogeiere.

5 Strategier

5.1 Målsetting o g prioritering for SMIL - midler
Tiltak det gis tilskudd til skal være i samsvar med overordnete planer og strategier, deriblant begge
kommunenes kommuneplan. Tiltak skal være til gavn for landbrukets næringsutøvelse.

Ringerike og Hole kommune r ønsker å ta v are på viktige natur - og kulturminneverdier ved å
stimulere til tiltak som skal:

- ivareta jordbrukets kulturlandskap, herunder verneverdige bygninger
- ivareta kulturlandskapet i utmark, med spesiell vekt på gamle setervoller, kulturminner, stier

og gamle ferdselsveier
- tilrettelegge for økt tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet
- bidra til å opprettholde beitebruken i utmark på et nivå som hindrer gjengroing av

kulturlandskapet
- redusere avrenning fra landbruket

Prioritering av tiltak
Generelle prioriteringer:

- Ulike tiltak vil ha ulik grad av miljøeffekt, og generelt vil de med størst positiv effekt bli
prioritert.

- Fellestiltak prioriteres fremfor tiltak med kun én tiltakshaver.
- Tiltak som har blitt utarbeidet etter planleggings - og tilretteleggingstiltak.

Ø kt tilgjengelighet og opplevelser i kulturlandskapet
Tiltak som legger til rette for allmenhetens rekreasjonsmuligheter i kulturlandskapet prioriteres
generelt meget høyt. Eksempel på tiltak kan være etablering og istandsetting av turstier ,
skilting /merking , informasjonsmateriell osv.
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B iologisk mangfold og gammel kulturmark
Prioriter te tiltak:

1. Restaurering og skjøtsel av slåttemarker og setervoller .
2. Istandsetting av gammel kulturmark med høyt biologisk mangfold.
3. Tiltak som bidrar ti l økning av husdyrbesetning eller økt lønnsomhet for gårdsdrifta .

K ulturminner og kulturverdier, inkludert verneverdige bygninger
Prioriterte tiltak:

1. Istandsetting av setermiljøer
2. Bygninger /kulturminner som inngår i helhetlige kulturmiljøer hvor det i lite n grad er gjort

endringer i forhold til det opprinnelig e .
3. Bygninger som ikke lenger er en naturlig del av drifta, eks. stabbur og bryggerhus.
4. Bygningstiltak med en plan for etterbruk/alternativ bruk, eks. gårdsturisme

Kulturminnetiltak skal i hovedregel b efares av kulturminnemyndighet før søknaden behandles .
Prioritering av søknader om istandsetting av bygninger vil i stor grad basere seg på
kulturminnemyndighetens anbefalinger.

Forurensningstiltak
Prioriterte tiltak:

1. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til Steinsfjorden
2. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til Sogna
3. Tiltak som bidrar til mindre avrenning til andre vassdrag

5.2 Målsetting og prioritering for NMSK - midler
I “Strategi for økt aktivitet og a vvirkning i Buskerud 2014 - 2017 ” heter det at det i regionen Ringerike
og Hole årlig bør gjøres ungskogp leie på 14 000 da og markberedning på 1 500 da. I perioden 2012 –
2015 har vi i gjennomsnitt ligget på litt over halvparten av dette med ungskogpleie, og under
halvparten med markberedning. 2012 var et toppår for ungskogpleie, med 10 746 daa, og 2014 var et
toppår for markberedning med 1 499 daa. Hovedmål for kommende periode er å komme på det
nivået som er satt i strategien. Dette er ambisiøst, men arealene og behovet er der ute i skogen. Det
er om å gjøre å finne personer som kan gjøre jobben, gjøre skogeierne klar over dem, og ikke minst;
hvor lønnsomt det er å utføre disse tiltakene i rett tid. Vi ønsker å videreføre ØK - ordningen, men
med økt fokus på at ungskogpleien prioriteres på de bestandene hvor effekten er størst
(gjennomføres på riktig tidspunkt).

I denne perioden er det planer om å få gjennomført et prosjekt som skal fremme skogkultur,
vegopprusting og økt bruk og utnyttelse av nye skogbruksplaner. Her er det tenkt å engasjere en
prosjek tleder på fulltid i inntil tre år.

Ny skogbrukstakst i Norderhov, Tyristrand, Hole og Krødsherad skal gjennomføres i denne perioden.
Totalt skal over 1 million daa (inkl. Krødsherad) takseres. Det vil da også gjennomføres en revisjon av
MiS. Fornyede skogb ruksplaner vil forhåpentligvis bidra til økt aktivitet.
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6 Saksbehandling SMIL - midler

6.1 Søknadsfrist og fordeling av midlene
Søknadsfrist er 20 . april . Etter fordeling av eventuelle restmidler på høsten, kan søknader som fikk
avslag grunnet lite midler vu rderes på nytt, og/eller det kan settes ny søknadsfrist . Kommunen skal
gjøre kjent søknadsfrister og regler for tildeling ved kunngjøring på kommunens egne nettsider og
evt. i Ringerikes Blad.

F ølgende fordeling mellom ulike formål skal tilstrebes:

Planleg gings - og tilretteleggingsprosjekter innt il 1 0 %
Forurensningstiltak inntil 20 %
Kulturminne tiltak inntil 35 %
Kulturlandskapstiltak inntil 35 %

Ved siste tildelingsrunde kan ubrukte midler innenfor de ulike gruppene omdisponeres til andre
tiltak/grupper.

Midlene kan gis som støtte til investeringer, eller i særlige tilfeller til årlig støtte der dette er
nødvendig for å få varig effekt av tiltaket.

6.2 Tilskudd og retningsgivende satser
Forskriften gir anledning til å yte engangstilskudd m ed inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. For
særskilte tiltak for å ivareta biologisk mangfold, kan det ytes tilskudd med inntil 100 % a v godkjent
kostnadsoverslag.

Erfaringsmessig vil det ikke være nok tilskuddsmidler til at alle prioriterte tiltak kan innvilges
maksimalt tilskudd. Dette betyr at det ved stor søknadsmasse kun vil være de ”beste” søknadene
som kan støttes, dersom en skal legge seg på maksimalsatser. I praksis har det derfor vært gitt en
lavere tilskuddssats fordelt på flere søkere.

De satser som kommunen og organisasjonene tidligere er blitt enige om videreføres derfor, men med
mulighet for å heve eller senke tilskudds prosenten i forhold til søkn adsmengde og disponible midler ,
miljøeffekt og om tiltaket har fått midler gjennom andr e ordninger .

Retningsgivende tilskuddssatser:

Planleggings - og tilretteleggingsprosjekter inntil 100 % - vurderes i hvert tilfelle

Bygningsmessige tiltak inntil 35 %

Kulturlandskapstiltak

Forurensningstiltak

inntil 50 %

inntil 50 %

6.3 Vedtak
Kommunen lager vedtak om tildeling av midler. I vedtaket skal det framgå vilkår og arbeidsfrist.
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Forskriften åpner for at det gis inntil 3 års arbeidsfrist på tiltak, men praksis har vært å gi noe kortere
frist. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Dat o for frist settes alltid til 31.12. etter anmodning fra
Fylkesmannen.

Det stilles alltid vilkår om at beitearealer som er ryddet/gjerdet skal ha et tilstrekkelig beitetrykk for å
hindre gjengroing, enten av egne dyr eller ved at det inngås beiteavtale. F or istandsetting av
verneverdig bygg settes vilkår om at arbeidet skal være i tråd med gammel byggeskikk og med
kulturminnemyndighetens anbefalinger. Det kan stilles andre vilkår, dette vurderes ut i fra det
enkelte tiltak.

Det er en forut setning for tilsk udd at tiltaket skjøttes i minimum 10 år etter at tilskuddet er utbetalt.

6. 4 Kontroll
Før sluttutbetaling skal tiltaket befares. A lle tiltak vil derfor bli kontrollert.

For tiltak som omhandler r ydd ing og gjerding av gamle beiter , er det en målsetting at disse skal
kontrolleres innen en 10 - års period e etter at tilskudd er utbetalt.

Dersom det ved kontroll fremgår at vilkår for tilskudd ikke er blitt oppfylt kan tilskuddet avkortes
eller trekkes tilbake i sin helhet.

6. 5 Inndragni ng av midler hvor arbeidsfristen har utløpt
I de tilfeller hvor det er gitt tilsagn om tilskuddsmidler, men hvor tiltaket ikke er ferdigstilt etter
arbeidsfristens utløp , vil det bli varslet om inndragning av midler. Landbrukskontoret sender brev om
dette med en tilbakemeldingsfrist . Manglende tilbakemelding vil føre til inndragning av tilskuddet.

Det kan etter skriftlig søknad gis utsettelse på arbeidsfrist inntil ett år. Dersom tiltaket ikke er
ferdigstilt ved fristens utl øp vil midlene bli trukket inn.

6. 6 Forholdet til andre lovverk
Plan - og bygningsloven gjelder for arealbruk og for byggesaksbehandling, og gir rammer for
arealplanlegging og hva som kan settes i gang av bygging og andre tiltak på eiendommer. Tiltakene
som omsøkes SMIL - midler vil som h ovedregel havne inn under LNF - formålet og ikke være i strid med
arealbruken i området. Videre vurderes det at de aller fleste byggetiltakene som omsøkes SMIL -
midler omhandler utbedring og restaurering av eksisterende bygninger og eller fysiske anlegg.
G r øftetiltak og andre forurensningstiltak vil i de aller fleste tilfeller ikke være søknadspliktige etter
Plan - og bygningsloven.

N aturmangfoldloven stiller en rekke krav til miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking i
saker som berører natur . Det er trolig flere tiltak som bør vurderes etter naturmangfoldloven. Loven
kommer til anvendelse i de tilfeller hvor det er snakk om endret arealbruk eller tiltak som vil kunne
påvirke natur som ikke er “menneskepåvirket” . Rydding av gjengrodde beiter a nses å være
“konstruert” og vil ikke måtte vurderes etter Naturmangfoldloven. Etablering av en ny sti eller
bekkelukking vil medføre endringer og havne inn under bestemmelsene i loven.
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I de tilfeller hvor tiltak kan medføre endringer i vannføring, vannstan d, vannleie - /retning, hastighet
eller fysiske og kjemiske vannkvalitet bør tiltaket trolig vurderes etter Vannressursloven. Eksempler
på slike tiltak kan være bekkelukking/åpning.

Ved tiltak som berører kulturminner som er fredet etter lov om kulturminner skal
kulturminnemyndighet kontaktes .

Spørsmålet vil være om annen lovgivning er relevant for vurdering av tiltaket etter SMIL - ordningen. I
de tilfeller der forvaltningen finner at det omsøkte tiltaket kan være søknadspliktig , må søker gjøres
oppmerksom på dette, og at utbetaling av tilskudd betinges av at de nødvendige tillatelser kan
dokumenteres.

7 Saksbehandling NMSK - midler

7.1 Søknadsfrist og fordeling
Refusjonskrav mottas fortløpende og siste f rist for å innlevere refusjonskrav og dermed få tilskudd er
satt til 15 . november .

Normalt går c a . 80 % av NMSK midlene til ungskogpleie, ca . 10 % til markberedning og ca. 10 % til ØK -
ordningen.

7.2 Tilskudd og retningsgivende satser
Det er ønskelig å ha et så stabilt og forutsigbart tilskuddsregime som mulig. Dette for at det skal
kunne være lettere for skogeieren å planlegge. Tilskuddene har likevel variert fra år til år, pga . tildelt
pott og aktivitet. Det er ønskel ig at tilskuddet på ungskogpleie og markberedning bør ligge på rundt
30 - 35 % , for å stimulere t il økt aktivitet. Når det gjelder fastsetting av tilskuddssatser, blir dette
bestemt i møte med skogeierlag, skogeierorganisasjonene (Viken og Nortømmer). Dette møtet
holdes hvert år i starten av mars, etter at kommunen har fått årets tildeling av tilskudd smidler.

7.3 Kontroll
Kommunen er pålagt å gjennomføre kontroller av tiltak med tilskudd. Minimum 10 % skal
kontrolleres. Kontrollene blir trukket ut både tilfeldig og subjektivt. Resultat fra k ontrollene sk al
rapporteres til Fylkesmannen innen 1. desember . Kontrollene blir utført fortløpende. Kommende
endringer i Norsk PEFC Skogstandard kan bidra til at kommunen får økt arbeidsmengde i
informasjons - og kontrollsammenheng.
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1390-3  Arkiv: K11 &58  

 

Sak: 49/20 

 

Saksprotokoll - Strategi for tilsyn i strandsonen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for behandling i hovedutvalget for miljø- og areal. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for behandling i hovedutvalget for miljø- og areal.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bakkens (Sp) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (SV, H og Orebråten Ap.) 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1390-2   Arkiv:   

 

Strategi for tilsyn i strandsonen  
 

Forslag til vedtak: 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

 

Sammendrag 

HMA vedtok 03.06.2019, i forbindelse med oppstart av tilsyn i strandsonen ved Haga Bru, at 

det skulle utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

Administrasjonen hadde en workshop med HMA 09.03.2020, hvor HMA jobbet i to grupper 

med prioritering av tilsyn for ulike områder i 100-metersbeltet mot vann og vassdrag. 

Prioriteringen i rådmannens forslag til vedtak baserer seg på en sammenstilling av forslagene 

fra de to gruppene. Områdene er beskrevet nærmere i vedlegget. 

 

Beskrivelse av saken 

Formålet med strategien er å sikre en langvarig plan for videre oppfølging i strandsonen. Etter 

plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-4 skal kommunen påse at plan- og bygningslovgivningen 

overholdes i kommunen. Byggeforbudet i strandsonen er viktig for å sikre allmennhetens 

tilgang til vann og vassdrag, og for å ivareta det unike naturmiljøet som finnes i strandsonen. I 

tillegg gjør pressens omtale av liberale regler for tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 

kombinert med det strenge byggeforbudet i strandsonen at det er en del misforståelser rundt 



- 

regelverket, noe som fører til at enkelte utfører ulovlige byggetiltak. Disse forholdene gjør at 

strandsonen er et godt egnet sted for områdetilsyn.  

 

Byggesaksavdelingen har tidligere gjennomført områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru. 

En strategi for områdetilsyn i strandsonen vil sikre administrasjonen et godt verktøy for å 

planlegge og gjennomføre fremtidige områdetilsyn, samtidig som HMA har kontroll på 

strategien og prioriteringene som ligger til grunn for områdetilsynet. 

 

Gjennomføring av områdetilsyn: 

I forkant av tilsynet vil aktuelle hjemmelshavere få et brev med varsel om at 

byggesaksavdelingen vil komme på befaring, og informasjon om muligheten til å være til stede. 

På selve befaringen vil det bli tatt bilde av og registrert bygninger og andre tiltak på 

eiendommen. Byggesaksavdelingen går ikke inn i bygninger.  

 

Etter at befaringen ute på eiendommene er gjennomført, vil observasjonene fra befaringen bli 

sammenlignet med dokumentasjonen i byggesaksarkivene, og hva som vises på historiske 

flyfoto. Hver enkelt hjemmelshaver vil få et brev med oppsummering av status for tiltakene på 

sin eiendom. Eventuelle ulovlige tiltak må enten fjernes eller søkes om. Kommunen har 

mulighet til å bruke sanksjonene i plan- og bygningsloven for å få fjernet eventuelle ulovlige 

tiltak som hjemmelshaver ikke fjerner frivillig. 

 

Hvor mange eiendommer det blir ført tilsyn med hvert år vil avhenge av den totale kapasiteten 

på byggesaksavdelingen. Strategien vil gi administrasjonen et godt styringsverktøy for å 

planlegge fremtidige områdetilsyn. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Områdetilsyn i 100-metersbeltet ved Haga Bru ble behandlet i HMA 03.06.2019. HMA vedtok 

her: «Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn.» 

 

Økonomiske forhold 

Tilsynet finansieres over selvkost gjennom de ordinære byggesaksgebyrene. Det blir ikke tatt 

egne gebyrer for gjennomføring av tilsynet. Det tas gebyr for behandling av etterfølgende 

søknader etter gebyrreglementet som gjelder på søknadstidspunktet.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at strategien vedtas. 

 

Vedlegg 

Beskrivelse av områdene 

 

 

 Ringerike kommune, 25.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 
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enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Områdetilsyn strandsone

Nye områder



Røsholmstranda

• 12 hytteeiendommer
• Like ved populær badeplass og kafé
• Friluftskartlegging: Tyrifjorden – B-område, 39/55 poeng



Åsa, øst for Grantopp

• Cirka 20 eiendommer, miks av hytter og boliger
• Badeplass på Grantopp
• Friluftskartlegging: Steinsfjorden – B-område, 36/55

poeng



Nedre Eggeveien - hytteområde

• Naturlig å fokusere på området på nedsiden av jernbanen , ca.
23 eiendommer.

• Rett utenfor Karlsrudtangen naturreservat
• Friluftskartlegging: Tyrifjorden – B-område, 39/55 poeng



Elviktangen

• 45 eiendommer
• En blanding av landbrukseiendommer, boliger og hytter
• Friluftskartlegging: Steinsfjorden – B-område, 36/55 poeng



Støaveien – blanding av hytter og boliger

• Naturlig å fokusere på området på
nedsiden av jernbanen, ca. 15
eiendommer.

• Badeplassen Tangen ligger like ved
området

• Friluftskartlegging: Tyrifjorden –B-område,
39/55 poeng



Damtjern

• Ca. 20 eiendommer, hovedsakelig hytter
• Innenfor markagrensen
• Friluftskartlegging: Damtjern – B-område,

41/55 poeng



Samsjøen – hytteområde sørvest

• 10 hytteeiendommer
• Friluftskartlegging: Samsjøen –C-område, 29/55 poeng



Samsjøen – hytteområde i sørøst

• 20 hytteeiendommer
• Friluftskartlegging: Samsjøen –C-område, 29/55 poeng



Setertjern

• Ca. 25 hytteeiendommer
• Turområde med bl.a. DNT-hytte
• I nedbørsfeltet for Tyristrand vannverk
• Friluftskartlegging: Setertjern – B-område,

40/55 poeng



Nordenden av Bergsjø

• Blanding av hytter og gårdseiendommer
• 24 eiendommer
• Friluftskartlegging: Bergsjø –C-område,

29/55 poeng



Hytteområde ved Ørtesvatnet

• 7 hytter ligger innenfor 100-metersbeltet
• Kartet viser en del brygger/båtplasser
• Kan være aktuelt for fellestilsyn med utslipp
• Friluftskartlegging. Holleia - A-område,

45/55 poeng



Begna – fra Sperillen til E16

• Strandsonen langs Begna fra
Sperillen til E16

• Cirka 25 km elvestrekning

• Både landbrukseiendommer,
boliger og hytter



Storelva

• Ca. 16 km elvestrekning

• Variert bebyggelse



Begna nord

• Ca. 11 km elvestrekning



Avslutning og takk!
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-81   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

Pålegg om riving Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 
 

Forslag til vedtak: 

1. HMA pålegger riving av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020, jf. pbl. § 31-5. 

2. For hver påbegynte måned uten at fristen i punkt 1 i dette vedtaket overholdes, ilegges 

det tvangsmulkt på kr 30 000,-. Tvangsmulkten løper fra 01.03.2021. 

3. Pålegget anses oppfylt når 

a. Gjenoppbygging/nybygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang, eller 

b. Byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet og det er søkt om 

ferdigattest på rivingen. 

 

 

  

Sammendrag 

I hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning (HMA) sitt møte 09.12.2019 la rådmannen fram 

en sak om videre oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. (Bergland 

hotell). HMA var på befaring på eiendommen samme dag. HMA vedtok i møtet 09.12.2019 at 

rådmannen skulle forhåndsvarsle pålegg om riving av bebyggelsen på eiendommen. I dette 

saksframlegget skal HMA ta stilling til om eier skal pålegges å rive bebyggelsen på 

eiendommen. 

 

En gjenoppbygging vil kreve dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder etter 

kommuneplanen. I tillegg vil gjenoppbyggingen kreve dispensasjon fra byggegrensen mot 

Gamle Hallingdalsvei. Eier har mulighet til å søke om dispensasjon og byggetillatelse for videre 

gjenoppbygging, og det vil være opp til HMA om dispensasjon skal gis. Det kan ikke gis noen 

garanti for at en eventuell søknad om dispensasjon vil innvilges. Riving krever rivetillatelse 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

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

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012.  



- 

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014.  

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

store saksbehandlingsmessige kompleksitet og at det tok lang tid før igangsettingstillatelse ble 

gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 

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

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden. 

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt. 

 

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

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er avsatt til LNF-område i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019, sist revidert 

13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

Pbl. § 31-5 første ledd sier følgende om pålegg om riving: 

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

hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir 

satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket 

eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det har vært en rekke tidligere vedtak i forbindelse med gjenoppbyggingen av Bergland, 

rådmannen gjengir ikke alle disse. 

 

HMA ba 19. august 2019 om at det skulle legges frem et saksframlegg om videre 

oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på Bergland hotell.  

 

09.12.2019 vedtok HMA følgende: 



- 

«Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

Økonomiske forhold 

Vedtaket vil ikke få noen direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. Dersom pålegget 

ikke gjennomføres innen fastsatt frist, kreves det inn tvangsmulkt. Eventuell tvangsmulkt 

kommer som inntekt for kommunen. 

 

Alternative løsninger 

1. HMA gir ikke pålegg om at bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 må rives dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020. 

2. Saken vil kunne tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vil ha prinsipiell betydning for andre tilfeller hvor byggearbeid har stoppet opp i 

kommunen. Rådmannen har ikke oversikt over hvor mange tilfeller dette gjelder i Ringerike 

kommune, men mener at saken kan danne presedens for hvilke krav kommunen skal stille i 

andre saker hvor kommunen blir kjent med byggearbeider som har stoppet opp. 

 

Det er også et prinsipielt spørsmål i hvor stor grad kommunen skal pålegge private parter 

kostnadene riving medfører. 

 

Rådmannens vurdering 

Etter pbl. § 31-5 første ledd kan kommunen pålegge eier å fjerne et byggverk og rydde tomta 

dersom byggverket «ikke kan settes i stand uten hovedombygging, og nybygging eller 

hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som 

kommunen setter». 

 

Det første som må vurderes er derfor vilkåret om at byggverket «ikke kan settes i stand uten 

hovedombygging». 

 

I dette tilfellet er bygningen delvis gjenoppbygget etter brannen. Arbeidene har stoppet opp. 

Slik bygningen fremstår i dag, er det ikke mulig å ta i bruk bygningen til hotellvirksomhet uten 

omfattende bygningsmessige arbeider. Søknaden om bygging på eiendom fra 07.05.2012 

dreide seg om både riving og nybygging etter brann, og ombygging av eksisterende del av 

bygningsmassen. Disse arbeidene er bare delvis gjennomført. Rådmannen mener derfor at 

vilkåret om at bygningsmassen «ikke kan settes i stand uten hovedombygging» er oppfylt. Det 

er lagt ved bilder fra tidligere befaringer på eiendommen som illustrerer dette. 

 

I slike tilfeller kan kommunen pålegge riving der «nybygging eller hovedombygging ikke kan 

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter». 

 

I dette tilfellet ligger eiendommen i et LNF-område, hvor det er byggeforbud etter 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. Det betyr at det i utgangspunktet ikke kan gjennomføres 

en gjenoppbygging av hotell på eiendommen. Rådmannen viser likevel til at det tidligere er gitt 

dispensasjon for tiltaket på eiendommen. Denne dispensasjonen og byggetillatelsen er ikke 



- 

lenger gyldig fordi byggearbeidene er innstilt i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. På bakgrunn av 

dette mener rådmannen det er riktig at hjemmelshaver gis mulighet til å sette i gang 

hovedombyggingen innen «en rimelig frist». I forhåndsvarselet har byggesaksavdelingen varslet 

at det vil bli gitt frist til 31. desember 2020 i et eventuelt pålegg om riving. HMA har mulighet 

til å gi lengre frist enn dette, men fristen kan ikke kortes inn uten ny forhåndsvarsling. 

 

Rådmannens vurdering er dermed at vilkårene for å pålegge riving etter pbl. § 31-5 første ledd 

er oppfylt. Det betyr at kommunen «kan» pålegge riving. Rådmannen viser til at HMA i møtet 

9. desember 2019 ga uttrykk for at de mente at eiendommen fremsto som skjemmende. Etter 

pbl. § 31-5 andre ledd, kan kommunen også pålegge riving dersom det har kommet i en 

tilstand hvor bebyggelsen virker «sterkt skjemmende». Dette er en relativt høy terskel, og 

rådmannen har ikke tatt stilling til om bebyggelsen i seg selv kan regnes som «sterkt 

skjemmende», også når man ser bort fra stillaser og andre rester etter byggevirksomheten på 

eiendommen. Rådmannen mener uansett at bebyggelsens nåværende uttrykk er et relevant 

vurderingsmoment i vurderingen av om kommunen skal benytte adgangen til å pålegge riving 

etter første ledd.  

 

Videre mener rådmannen det må legges vekt på at det er et relativt stort byggverk, og at det 

ligger tett på Gamle Hallingdalsvei. Rådmannen viser til at det er større grunn til å bruke et 

inngripende virkemiddel, som pålegg om riving, i tilfeller der det dreier seg om stor 

bygningsmasse nært offentlig vei. Det vil i disse tilfellene være en større ulempe for 

offentligheten at bygningsmasse blir stående i en tilstand som krever hovedombygging, enn i 

tilfeller med små tiltak.  

 

I sitt forslag til vedtak har rådmannen lagt opp til at tvangsmulkten starter å løpe to måneder 

etter fristen i pålegget. Bakgrunnen for dette, er at pålegget går ut på at dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke settes i gang innen 31.12.2020, så må bebyggelsen rives. Det 

betyr at den ansvarlige må ha tilstrekkelig tid til å rive bebyggelsen etter 31.12.2020, uten at 

det kreves inn tvangsmulkt. På bakgrunn av dette er det i rådmannens forslag til vedtak lagt 

opp til at tvangsmulkt kreves fra 01.03.2021, dersom pålegget ikke er oppfylt.  Det kreves 

søknad om tillatelse og tillatelse til riving. 

 

Virkning av pålegg om riving 

Et pålegg vil bare ha effekt dersom den ansvarlige har gjennomføringsevne til å oppfylle 

pålegget. Det betyr at den ansvarlige må ha midler og mulighet til å oppfylle pålegget. 

Rådmannen er kjent med at gjenoppbyggingen av hotellet stoppet opp fordi 

forsikringsutbetalingene stoppet opp. Utover dette er ikke rådmannen kjent med hvorvidt 

selskapet som eier eiendommen, har økonomi til å oppfylle pålegget. Kommunen har ikke 

mottatt noen tilbakemelding på forhåndsvarselet. 

 

I tillegg er et pålegg avhengig av gjennomføringsvilje hos den som gis pålegg om riving. 

Tvangsmulktens funksjon er å legge et press på den ansvarlige, ved at det får økonomiske 

konsekvenser dersom pålegget ikke gjennomføres. 

 

Dersom pålegg og tvangsmulkt ikke har noen effekt, er neste tvangsmulighet for kommunen 

forelegg og deretter tvangsfullbyrdelse etter pbl. §§ 32-6 og 32-7. Ved tvangsfullbyrdelse 

gjennomfører kommunen rivingarbeidene for den ansvarliges regning. Dette vil være en 

økonomisk risiko for kommunen, ved at man ikke har sikkerhet for at det er midler i det 

ansvarlige selskapet til å dekke kommunens kostnader ved en eventuell riving. Da 
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tvangsfullbyrdelse kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen, er det et virkemiddel som 

ikke kan vedtas i HMA. 

 

Forelegg og tvangsfullbyrdelse er ikke aktuelle virkemidler på nåværende tidspunkt, 

rådmannen velger likevel å orientere om disse videre mulighetene i dette saksframlegget, slik at 

HMA er kjent med dette. 

 

Vedlegg 

Forhåndsvarsel 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 

Videre oppfølging av saken 

Bilder 

 

Utskrift sendes 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 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: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Befa AS       

Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-80 3546/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 23.01.2020 

 
Forhåndsvarsel 

Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Varsel om pålegg om riving 

Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge dere å rive bebyggelsen på 

eiendommen, dersom nybygging, hovedombygging eller riving av bebyggelsen på 

gnr/bnr 163/10, 163/14, 163/15 ikke er søkt om og satt i gang innen 31.12.2020, jf. 

pbl. § 31-5. 

 

Varsel om tvangsmulkt 

Vi varsler også at vi samtidig med vedtak om pålegg vil vurdere å gi deg/dere 

tvangsmulkt, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5. 

 

Tvangsmulkt er en pengesum du/dere må betale dersom du/dere ikke oppfyller 

pålegget innen fristen. Hvis det ulovlige forholdet rettes innen fristen, må du/dere 

ikke betale tvangsmulkt. 

 

Vi kan gi tvangsmulkt som engangsbeløp, løpende mulkt eller som en kombinasjon 

av begge to. Vi har mulighet til å vedta engangsbeløp flere ganger hvis pålegget ikke 

blir oppfylt. I denne saken vurderer vi å gi kr 30 000,- per påbegynte måned uten at 

pålegget oppfylles. 

 

Du kan uttale deg i saken 

Før vi bestemmer om vi skal gi vedtak om pålegg og tvangsmulkt, har du/dere 

mulighet til å komme med en tilbakemelding med synspunkter til saken og vår 

vurdering, jf. pbl. § 32-2. Fristen for å komme med tilbakemelding er 15. mars 2020. 

 

Om saken 

Saken om gjenoppbygging etter brann på eiendommen har vært langvarig, og 

historikken forutsettes kjent for BEFA AS. Bakgrunnen for dette forhåndsvarselet er 

at byggearbeidene for gjenoppbyggingen etter brann har stoppet opp og at 

eiendommen har blitt stående i en tilstand som krever nybygging og/eller 

hovedombygging for å sette i stand eiendommen. 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel 

Pbl. § 31-5 sier dette om pålegg om riving: 
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«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i 

stand uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan 

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, 

kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

I august 2019 ba hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA) administrasjonen 

om å legge fram en sak om videre muligheter for oppfølging av byggearbeidene på 

Bergland hotell. Saken ble lagt fram for HMA 09.12.2019.  

 

HMA vedtok følgende: 

Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

bygningen dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

frem for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

HMA mente i møtet at det ikke var ønskelig at bygningen skulle bli stående i sin 

nåværende tilstand, og at riving eller hovedombygging var nødvendig i dette tilfellet. 

 

Du kan unngå pålegg og tvangsmulkt 

Om du starter arbeidene med bygging eller riving innen 15. mars 2020, har vi ikke 

lenger grunnlag for å gi pålegg og tvangsmulkt. Vi minner om at både riving og videre 

bygging på eiendommen er søknadspliktig. 

 

Informasjon om forelegg og tinglysing 

Vi informerer også om at pålegg som ikke etterkommes, vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-6. 

Dette er ikke noe vi vurderer nå, og vil i så fall bli varslet i eget brev. 

 

Pålegget kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, hvis det ikke gjennomføres, 

jf. pbl. § 32-3 fjerde ledd. 

 

 
 

Har du/dere spørsmål? 

Hvis du/dere har spørsmål til saken, kan du/dere ta kontakt med saksbehandler (se 

under). Det er fint om du/dere da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle 

eiendommen, eller saksnummer som står opplyst øverst i dette brevet. 

 

Du/dere kan også ta kontakt med oss via Servicetorget 32 11 74 00, eller sende e-

post til postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Saksdokumenter sendes til postmottak 

Du/dere kan sende på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per brev til 

Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss. 
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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: 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 
Videre oppfølging av saken 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-79  Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Sak: 89/19 

 

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

Bergland 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forhåndsvarsle pålegg om riving.  

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

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

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

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Ap og uavh.: 

«Rådmannens alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving.  

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

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

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

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (uavh.) forslag p.v.a. Sp, 

Ap og uavh., ble Eriksens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-74   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

 

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

Forslag til vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

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

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012. 

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014. 

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

store saksbehandlingsmessige kompleksitet og at det tok lang tid før igangsettingstillatelse ble 

gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 



- 

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

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden.  

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt.  

 

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

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

 

Krav til forhåndsvarsling 

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

vurderer å gi bl.a. pålegg eller tvangsmulkt: 

«Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, 

og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. 

Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

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

forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om 

tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke 

etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 

virkning som rettskraftig dom» 

 

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

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

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – forhåndsvarsle pålegg om rydding av byggeplassen 

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

slik stand at det virker minst mulig skjemmende. 

 

Alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 



- 

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

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering - oppfølging av saken 

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

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

rydding av byggeplassen og riving av bebyggelsen. 

 

1. Sikring av eiendommen 

Det følger av pbl. § 31-3 at: 

«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av 

denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for 

person, eiendom eller miljø, og slik at det ikke er skjemmende i seg selv eller i forhold til 

omgivelsene. 

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

 

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

byggeprosjekter.  

 

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

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

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

kontaktperson som ser til eiendommen ved anledning og behov. Han setter gjerder på plass og 

stenger porter og dører ved behov etter innbrudd. 

 

Byggesakskontoret har også sjekket eiendommen med tanke på sikringsgjerder samtidig med 

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

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

 

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

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

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

vil administrasjonen vurdere pålegg om sikring. 

 

 

2. Rydding av byggeplassen 

Av pbl. § 21-9 tredje ledd følger det 

«Innstilles et tiltak i mer enn 1 år, skal stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at 

det virker minst mulig skjemmende. Varer dette mer enn 2 år, kan kommunen forlange at 

tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes.»  

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

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

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

mulig skjemmende.» 

 

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

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

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og rammetillatelse og dispensasjon for i politisk 
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sak 57/14. Den østre delen av bygningen, inkludert svømmebasseng og bomberom, er ikke en 

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

§ 21-9 tredje ledd. 

 

3. Riving av bebyggelsen 

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

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

uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller 

ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, kan kommunen kreve at 

byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet. 

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er 

kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller 

miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» 

 

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

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

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

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

setter». 

 

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

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

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

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

kan medføre fare eller ulempe bare gjelder etter annet ledd. 

 

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

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

Det må også foreligge tungtveiende hensyn som tilsier riving.  

 

Forurensningsloven: Sluttrapport – forurenset grunn 

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

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

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

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

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

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

Statens Innkrevingssentral, og tvangsmulkt etter forurensningsloven går til staten.  

 

Saksbehandlingsregler og videre prosess 

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

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

 

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

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

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

direkte i et møte, men det kan vedtas at rådmannen skal vurdere et bestemt virkemiddel. På 
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generelt grunnlag bemerker rådmannen at pålegg og tvangsmulkt bare vil være et effektivt 

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

 

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

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

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

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

byggegrensen mot vei, og Statens Vegvesen ga avslag på søknad om dispensasjon fra 

byggegrensen for gjenoppbygging. Denne saken er dermed ikke sammenlignbar med Bergland-

saken. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunen fortsetter med nåværende oppfølging av sikringen og 

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandlere: Kristine Grønlund og Knut Ivar Kollstrøm 

 

 



Fra Google Maps, juni 2016: 
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Bilder fra byggesaksavdelingen, mai 2018: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-67  Arkiv: GNR 169/22  

 

Sak: 38/20 

 

Saksprotokoll - Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Formannskapet 14.04.2020: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmer følgende forslag til utsettelse: 

Rådmannens alternativ 1.  

«Saken utsettes for befaring» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Basbergs (Sp) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Ap og H) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-64  Arkiv: GNR 169/22  

 

Sak: 27/20 

 

Saksprotokoll - Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-61   Arkiv: GNR 169/22  

 
 

Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse - Gnr/bnr 

169/22, 169/10 - Smedgårdsveien 
 

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 

delegasjonssak 408/19. 

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

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien 

godkjennes. 

5. Viderebehandling av endringssøknad delegeres til rådmannen. 

  

 

  

Sammendrag 

Saksfremlegget gjelder to forhold: 

 

1. Klage på gitt tillatelse 

Saken gjelder klage på vedtak datert 18.07.2019 om endring av gitt tillatelse for 

endret plassering av gangvei, mindre justering av trase for internveier og justering av 

terrengløsninger fra mur/skråning til bruk av kun skråninger, 

delegasjonssaksnummer 408/19. 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.  

 

2. Søknad om endring av gitt tillatelse 

Saken gjelder også søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien. Det har kommet inn 

nabomerknader til denne endringssøknaden. Rådmannen mener at vilkårene for å gi 

dispensasjon er oppfylt, at nabomerknadene ikke skal tas til følge, og at søknad om 

endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien skal godkjennes. 
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Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger på eiendommen gnr/bnr 

169/22 i delegasjonssak nr. 716/17, datert 02.01.2018. I tillatelsen ble det gitt 

dispensasjon for utnyttingsgrad fra 25% BYA til 30, 24% BYA. Det ble også gitt 

dispensasjon for arealbruk hvor det skulle legges VA-ledninger og opprusting av 

gangvei. Det var ikke nabomerknader til søknaden. 

 

I delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.2018 ble det gitt tillatelse til endring for 

heving av terreng for fire av seks tomter, endring av høydeplassering for intern 

tilkomstvei og stikkveier, samt endret trasé for gang- og sykkelvei internt på tomten. 

Det var opprinnelig nabomerknad til endringssøknaden, men denne ble trukket. 

 

Det ble gitt tillatelse til endring av gitt tillatelse for endret plassering av gangvei, 

mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsninger fra 

mur/skråning til bruk av kun skråninger i delegasjonssak nr. 408/19, datert 

18.07.2019. Det var fire nabomerknader i saken hvor det ble vurdert at det ikke var 

grunn til å tillegge en eller flere av merknadene vekt på en slik måte at tiltaket ikke 

kunne gis godkjenning. 

 

Beskrivelse av saken 

Klage 

Kommunen mottok klage på vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak nr. 

408/19 fra Egil Berg Bråtalien 06.08.2019 og fra Anette Bråstad 08.08.2019. 

 

Klagen fra Egil Berg Bråtalien, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/11, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Fyllingsfoten mot tomt 2 på gnr/bnr 169/22 kommer nærmere nabogrensa mot 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter 

- Snuhammeren mot Smedgårdsveien ved gnr/bnr 169/11, 169/22 og 169/49 

kan ikke fjernes 

- Dersom snuhammer fjernes, trekkes avstandserklæring fra gnr/bnr 169/11 

- Skråning mot Smedgårdsveien/snuhammer må sikres. 

 

Klagen fra Anette Bråstad, hjemmelshaver til gnr/bnr 169/49, er i hovedsak 

begrunnet i følgende: 

- Skråning mot Smedgårdsveien må sikres og ferdigstilles 

- Eksisterende snuhammer må beholdes, da det er behov for snuplass i denne 

svingen i Smedgårdsveien 

 

Klager, Anette Bråstad, har lagt ved to bilder av skråningen og et kartgrunnlag som 

viser plasseringen. 

 

Søker sendte 20.08.2019 og 11.10.2019 kommentar til klagene. Kommentarene går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig byggesøknad 

og endringen medfører at eiendommen til Bråtaliten blir mindre berørt 

- Sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt 

- Snuplassen kan ikke benyttes da den er for smal og kort til andre kjøretøy 

enn personbil, strømstolpe som står på snuplassen skal flyttes og 
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oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett legges i bakken. 

Snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og parkering for 

nabo nord for snuplassen, kjøretøy som skal videre innover Smedgårdsveien 

snur innerst i veien, posten benytter annen eiendom når de snur, og det er 

avtale med HRA om annen løsning for å snu renovasjonsbiler. 

- Skråningen er midlertidig sikret med steiner, og vil bli endret i forbindelse med 

skifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. 

- Utforming av prosjektet er bedre enn i opprinnelig tillatelse og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er 

redusert i omfang. 

 

Kommunen mottok 04.11.2019 tilleggskommentar fra Egil Berg Bråtalien. Han 

skriver at det ble gjennomført en befaring med søker, naboer og kommunen i 

oktober. I kommentaren vises det til befaringen og momenter som ikke var i henhold 

til gitt tillatelse, klager skriver videre at han trekker sin avstandserklæring. 

 

Endringssøknad 

Kommunen mottok 19.12.2019 søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av 

Smedgårdsveien og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til 

nabogrense for plassering av veien etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4. 

Omsøkte endring medfører at Smedgårdsveien utvides med 1 meter inn mot 

eiendommen gnr/bnr 169/22, hvor det vil settes opp et rekkverk 0,3 meter innenfor 

ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus 

rekkverkets tykkelse). 

 

 
Situasjonskart innsendt med søknad som viser utvidet vei. 
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Terrengsnitt innsendt med søknad som viser Smedgårdsveien og internvei på gnr/bnr 169/22. 

 

Nabo, Egil Berg Bråtalien, har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. 

Merknaden går i hovedsak ut på at han ikke har mottatt dokumentasjon på at 

endringer mot Smedgårdsveien er i henhold til gjeldende lover og regler med tanke 

på sikring av skråning. Nabo ønsker at det skal settes opp en støttemur for å sikre 

skråningen. Han stiller også spørsmål ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. 

Videre skriver han at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, og at snuhammer er 

en forutsetning for prosjektet. 

 

Det har også kommet inn nabomerknad til endringssøknaden fra nabo Anette 

Bråstad. Merknaden går i hovedsak ut på at sikring av skråninger må utføres i 

henhold til gjeldende retningslinjer, og at snuhammer fjernes uten at det er planlagt 

sikring mot innkjøring til hennes eiendom. Nabo skriver at snuhammeren benyttes 

som snuplass for hennes eiendom og andre brukere av Smedgårdsveien, som for 

eksempel post og utrykningskjøretøy. I tillegg skriver hun at hun har brukshevd på 

dette arealet. Hun skriver også at skråningen mot Smedgårdsveien må sikres med 

mur, og har lagt ved bilder og kart av skråningen. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, og at de har gjort tilpasninger for å sikre god og varig løsning på plassen. 

Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere oppføring da saken 

har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å komme til enighet med 

naboer ved endringssøknader og tilpasninger. HRA har gitt tilbakemelding om at 

snuhammer ikke er nødvendig for deres renovasjonsbiler ifølge søker. Søker skriver 

at avstandserklæringene ikke kan trekkes, og at arealet mellom Smedgårdsveien og 

byggetomten skal sikres. 
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Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som i reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er 

i kommuneplan angitt som LNF-område. 

 

 
Skjermbilde kommuneplanens arealdel, gult område markerer område for boligbebyggelse og grønt er 
LNF-område. 
 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Endringsvedtaket datert 18.07.2019 er et 

enkeltvedtak hvor naboer som har klaget er part i saken. 

 

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

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Vedtaket ble fattet 18.07.2019 og 

klagene ble mottatt 06.08.2019 og 08.08.2019. Det er dermed klaget innenfor 

klagefristen. 

 

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. 

 

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

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

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

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. Det tas ikke eget gebyr for behandling 

av klagen. 

 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr kommer 

som inntekt til kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker for endringssøknaden går ut 12. mars 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 14. april 2020, vil det ikke kunne tas 

gebyr for behandling av endringssøknaden. Gebyr for endringssøknad i denne 

saken beregnes ut fra gebyrreglement for 2019. I denne saken tas det gebyr for 

endring ved utvidelse av Smedgårdsveien, minstepris kr 8 000,- i tillegg til fullt gebyr 

for dispensasjon på kr 8 000,-, totalt 16 000,-. 

 

Alternativ 2 

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

vesentlig nye opplysninger, og endrer vedtak fattet i delegasjonssak nr. 

408/19 ved at det ikke gis tillatelse til at snuhammer mellom gnr/bnr 169/49 

og gnr/bnr 169/22 fjernes. Øvrige justeringer av terrengløsninger fra 

mur/skråning til kun skråninger og endret plassering av gangvei godkjennes. 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien avslås. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

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

det gjelder at snuhammer må beholdes. HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon 

fra krav om 4 meter avstand til nabogrense for terrenginngrep og utvidelse av veien 

ikke er oppfylt, og avslår endringssøknaden på bakgrunn av dette. HMA kan legge til 

grunn at terrenginngrep og utvidelse av vei ikke bør tillates endret slik som omsøkt 

av hensyn til naboer, og kan mene at fordelene med terrenginngrep og utvidelse 

ikke er klart større enn ulempene. 

 

Rådmannens vurdering 
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Klage 

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

bør tas til følge, og anbefaler HMA å opprettholde vedtaket i delegasjonssak 480/19 

og sende saken over til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. De 

enkelte punktene i klagene kommenteres i det følgende. 

 

- Sikring av skråning 

Begge klagere skriver i klagen at skråning mot Smedgårdsveien må sikres og 

ferdigstilles. 

 

Søker har vist til at sikringsarbeid på byggeplassen vil bli ivaretatt, og at skråningen 

er midlertidig sikret med steiner. Videre at den vil bli endret i forbindelse med 

skrifting av strømstolpe og ferdigstillelse av terrengarbeider. Søker skriver også at 

utforming av prosjektet er bedre enn i den opprinnelige tillatelsen og bedre tilpasset 

naboeiendommer, da gangvei er flyttet og bruk av murer/skråninger er redusert i 

omfang. 

 

Rådmannen viser til at krav til sikring følger av teknisk forskrift, og det er ikke søkt 

om dispensasjon fra dette. Det forutsettes derfor at skråningen sikres 

forskriftsmessig, og rådmannen viser til søkers kommentar hvor de sier at dette vil bli 

gjort i forbindelse med ferdigstillelse av terrengarbeider. 

 

- Snuhammer 

Klagere skriver i klagen at snuhammer mot Smedgårdsveien må beholdes, og at det 

er behov for snuplass i svingen i Smedgårdsveien. Bråtalien skriver at dersom 

snuhammeren fjernes, trekker han avstandserklæringen for sin eiendom gnr/bnr 

169/11. 

 

I sin kommentar til klagen skriver søker at snuplassen ikke kan benyttes da den er 

for smal og kort til andre kjøretøy enn personbil, og at kjøretøy som skal videre 

innover Smedgårdsveien snur innerst i veien. Ifølge søker benytter posten en annen 

eiendom enn snuplassen når de snur, og det er gjort avtale med HRA om en annen 

løsning for å snu renovasjonsbiler. Videre at strømstolpen som står der skal flyttes 

og oppgraderes i forbindelse med at kraft- og fibernett skal graves ned i bakken. Det 

vises også til at snuplassen har vært benyttet til plassering av avfallsdunker og 

parkering for nabo nord for snuplassen i strid med avtale med nabo.  

 

Rådmannen viser til at hovedpoenget med snuhammer, er at store kjøretøy som for 

eksempel renovasjonsbiler, skal ha et sted å snu. Personbiler bør primært kunne 

snu andre steder, og en snuhammer skal som utgangspunkt ikke benyttes som 

parkering. Søker viser til at det er gjort avtale med HRA om en annen løsning for å 

snu renovasjonsbiler. Rådmannen legger dermed til grunn at det ikke er nødvendig 

med snuhammer i Smedgårdsveien. 

 

 

- Avstandserklæring 

Bråtalien skriver at fyllingsfoten kommer nærmere nabogrensa mot hans eiendom 

gnr/bnr 169/11 enn 4 meter. Det vises også til at hvis snuhammer fjernes, trekkes 

avstandserklæring som ble gitt til opprinnelig byggesøknad. 
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Søker skriver at det foreligger avstandserklæring i forbindelse med opprinnelig 

byggesøknad, og at omsøkte endringstillatelse medfører at eiendommen til Bråtalien 

blir mindre berørt. 

 

Rådmannen viser til at avstandserklæringen fra Bråtalien lå til grunn for opprinnelig 

vedtak. Dersom avstandserklæringen skulle vært trukket, måtte dette skjedd før 

kommunen fattet vedtak. Kommunen fatter vedtak med grunnlag i de opplysningene 

som foreligger på vedtakstidspunktet. Dersom Bråtalien ønsker å trekke 

avstandserklæringen for gitte tillatelser, er dette et privatrettslig spørsmål. 

Rådmannen viser til at kommunen ikke tar stilling til slike spørsmål. Videre viser 

rådmannen til at det nå er søkt om nye tiltak i endringssøknaden, og at 

avstandserklæringen fra Bråtalien ikke gjelder for disse nye tiltakene. For nytt tiltak 

er det søkt dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 4 meter. 

 

Endringssøknad 

- Dispensasjon 

Det fremgår av plan- og bygningsloven § 29-4 andre ledd at dersom ikke annet er 

bestemt, er det krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense. 

 

Det er søkt om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien og 

eiendommene gnr/bnr 169/11 og 169/49. Tiltakene det er søkt dispensasjon for 

avstandskavet for, gjelder terrenginngrep og utvidelse av vei. Søker skriver i sin 

begrunnelse at det vil kunne være en ulempe at dispensasjonen bryter med den 

opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Videre skriver søker at 

situasjonen vil bli bedre med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming, at det 

allerede er godkjent et byggeprosjekt på omsøkte eiendom og at dispensasjonen kun 

er en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet. Omsøkte endring vil samlet sett 

gi terrengendringer som er mindre enn det som tidligere er godkjent og vil ifølge 

søker gi bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs 

Smedgårdsveien. Søker viser til at de vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse 

av tiltaket etter teknisk forskrift og veinormaler. Søker skriver at området er av eldre 

karakter, med få lignende boliger og tomteområder, og at det dermed er liten 

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning. I tillegg skriver søker at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området, da Smedgårdsveien blir bedre 

mellom nytt kryss og eiendom gnr/bnr 169/49, samt at fjernvirkning i området vil 

forbedres. Smedgårdsveien vil ifølge søker oppfattes som bredere og bedre langs 

den endrede delen, og dette vil bidra til en mer oversiktlig situasjon langs veien og at 

det ikke vil være behov for snuhammer i området da tiltaket gjør veien tryggere og 

gir enklere ferdsel. 

 

Rådmannen viser til at det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

 

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, 
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forutsigbarhet og medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Prinsippet om 

universell utforming skal ivaretas. Hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og 

estetisk utforming av omgivelsene skal også vektlegges.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir nevneverdig 

berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli «vesentlig 

tilsidesatt». 

 

Det følger av forarbeidene til pbl. § 29-4 at avstandskravet først og fremst er fastsatt 

av branntekniske hensyn. Videre er bestemmelsen også begrunnet i hensynet til 

nabo ved at avstandskravet sikrer at bebyggelse på naboeiendommer får 

tilstrekkelig lys, rom og utsikt. Rådmannen vurderer at hensynene bak reglene om 4 

meter byggegrense mot naboeiendom også skal ivareta hensynet til nabo for øvrig. 

 

Rådmannen forutsetter at teknisk forskrift blir fulgt, og at terrenginngrep blir 

gjennomført forskriftsmessig. Hensynet til brann vil ikke bli nevneverdig berørt da det 

er snakk om endringer av terreng og utvidelse av vei. Omsøkte endring vil heller ikke 

påvirke hensynet til lys, rom og utsikt, da utvidelse av vei og terrenginngrep 

medfører at området vil være åpent. Hensynet til naboer vil i en viss grad bli berørt 

da endringen vil komme nærmere nabogrensa enn 4 meter. Det er imidlertid en viss 

avstand fra terrenginngrep og utvidelse av vei, og til bebyggelse på 

naboeiendommer. Hensynet blir dermed ikke vesentlig tilsidesatt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak kravet om avstand til nabogrense på 4 

meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 

 

Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene 

etter en samlet vurdering». 

 

Etter forarbeidene skal fordelene ved en dispensasjon hovedsakelig knyttes til de 

offentlige hensyn som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og 

bygningsloven fastsetter. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke være 

tungtveiende i dispensasjonssøknader.  

 

Ulempen med å innvilge dispensasjon i denne saken er at det vil bli gjennomført 

tiltak mindre enn 4 meter fra nabogrensa. Tiltaket gjelder terrengendring og utvidelse 

av vei, og søker viser til at endringen vil gi en mer oversiktlig situasjon langs veien 

med tanke på trafikksikkerhet og veiutforming. Videre at omsøkte endring samlet sett 

vil være mindre enn tiltakene som tidligere er godkjent, og gi bedre 

framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien. Søker 

viser også til at det vil bli satt opp et rekkverk på 70 cm høyde over veibanen 0,3 

meter innenfor ny veiskulder. Rådmannen viser til at det vil være en fordel at 

trafikksituasjonen blir enda bedre med endringen, og forutsetter at teknisk forskrift 

følges med tanke på utforming og utførelse. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene med en dispensasjon fra avstand til nabogrense 

på 4 meter etter plan- og bygningsloven § 29-4 er «klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering».  
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Vilkårene for å innvilge dispensasjon er dermed oppfylt, jf. pbl. § 19-2. Rådmannen 

anbefaler at dispensasjonen innvilges. 

 

- Nabomerknad  

Naboene, Egil Berg Bråtalien (eiendom gnr/bnr 169/11) og Anette Bråstad (eiendom 

gnr/bnr 169/49), har kommet med nabomerknad til endringssøknaden. Merknadene 

knytter seg i hovedsak til sikring av skråning, at eksisterende snuhammer må 

beholdes og at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Bråtalien har stilt spørsmål 

ved eierforholdene og søkers oversikt i saken. Bråstad skriver at hun har brukshevd 

på arealet hvor snuhammeren er. 

 

Søker skriver i sin kommentar til nabomerknadene at prosjektet følger gjeldende 

regelverk, at arealet mellom Smedgårdsveien og byggetomta skal sikres, og at HRA 

har gitt tilbakemelding om at snuhammer ikke er nødvendig for deres 

renovasjonsbiler. Spørsmålet om eierforhold har søker skrevet at er en tidligere 

oppføring da saken har pågått over lenger tid. Søker skriver at de har forsøkt å 

komme til enighet med naboer ved endringssøknader og tilpasninger. 

 

Rådmannen viser til dispensasjonsvurderingen, hvor hensyn til nabo er vektlagt i 

vurderingen, og forutsetningen om at teknisk forskrift følges for omsøkte endring av 

prosjektet. Søker viser til avtale med HRA om løsning for å snu renovasjonsbiler 

uten snuhammeren, og rådmannen kan da ikke se at det foreligger grunnlag for å 

kreve at den blir værende. Dette da søker viser til at et eventuelt behov for 

snuhammer vil løses på andre måter. Rådmannen viser til at kommunen ikke skal ta 

stilling til privatrettslig spørsmål som brukshevd. Videre viser rådmannnen til at 

søker har redegjort for eierforhold, og dette anses ikke å være relevant for 

behandling av søknaden. 

 

Rådmannen mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet nye opplysninger i klagen. Rådmannen 

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

Viken for endelig avgjørelse. 

 

Videre anbefaler rådmannen at søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 og endringssøknad godkjennes. Rådmannen 

mener at nabomerknadene ikke bør tas til følge. 

 

Utskrift sendes 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Coplan AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad, Tranbyveien 143, 3534 SOKNA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 
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Oversiktskart 



- 

17/2702-60 Søknad om endring av gitt tillatelse 

                   Opplysninger gitt i nabovarsel 

                   Følgebrev 

                   Situasjonskart 

                   Ny snittegning 

                   Ny snittegning 2 

                   Skisser 

                   Nabomerknader 

                   Nabomerknader 2 

17/2702-59 Vedrørende orientering om klage Smedgårdsveien.pdf 

17/2702-58 Orientering om klage 

17/2702-56 E-post vedrørende klage 

17/2702-53 Forberedelse behandling av klage 

17/2702-50 Oversendelse av klage 

17/2702-49 Klage Ringerike kommunes vedtak Smedgårdsveien, august 2019.docx 

                   Bilde a.jpg 

                   Bilde b.jpg 

                   Kart sikring vei + snuhammer.png 

                   17/2702-48 Oversendelse av klage 

17/2702-47 2019_08_06 Klage på Delegasjonssak.pdf 

17/2702-41 Meldingstekst.html 

                   Kart 

                   Terrengprofil C-C Endring 

                   Terrengprofil E-E Endring 

                   Terrengprofil F-F Endring 

                   Avstandserklæring 

17/2702-40 Vedtak endring av gitt tillatelse 

17/2702-38 Oppdatert følgebrev 

                   E-post 

                   Nabomerknad Anita Solheim.pdf 

                   Svar - Nabovarsel.pdf 

                   Svar - Nabovarsel.pdf 

                   Nabomerknad - Bråstad.pdf 

17/2702-37 Søknad om endring av gitt tillatelse 

                   Opplysninger gitt i nabovarsel 

                   Følgeskriv 

                   Kvittering for nabovarsel 

                   Nabomerknad 

                   Tegning ny snitt 

                   Nabomerknad 2 

 

 

 Ringerike kommune, 17.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Saksbehandler: Ane Marie Rydland og Elisabeth Skaret Lund 

 
 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 169 Bnr: 22 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Smedgårdsveien 20A, 3534 SOKNA, med flere

Hj.haver/Fester: KIKUT UTVIKLING AS, Postboks 3, 3531 KROKKLEIVA

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 27/1-2020 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

27. 01. 2020 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=54664 ...



Side 1 av 3

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer

17/2702
Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Adresse

3534 SOKNA

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Se vedlagt følgebrev

Beskrivelse av endring(er)

Annen endring av tiltaket

Beskrivelse av endring
Endring av Smedgårdsveien mellom avkjørsel til bnr 22 og bnr 49; utvidelse av Smedgårdsveien med 1,0m
kjørevei inkl rekkverk og skulder. Se vedlagte følgebrev for mer informasjon.

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1
Søkers vurdering av merknader

Se følgebrev - merknaden har ingen betydning for det omsøkte tiltaket

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Reguleringsformål

Bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan1

25%

Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 10808,30 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 2700,00 m²
= Beregnet tomteareal 8108,30 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 2027,08 m²
Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 2235,60 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Parkeringsareal 216,00 m²
= Sum areal 2451,60 m²
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Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 30,24

Plassering av tiltaket
Det er høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ny 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Åpne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal plasseres i flomutsatt område, se vedlegg.
Sikkerhetsklasse: F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

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.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.

Løfteinnretninger

Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kommentarer til
nabomerknader

C Se følgebrevet vedlegges som
papir
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Kvittering for nabovarsel C Front - digital varsling. Ble sendt da vi ikke
mottok tilstrekkelig svar via
epostutsending.

elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Kvitteringsliste - digital varsling elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Front - epostutsending (21.11.12) elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Epost, Bråtalien - epostutsending
(21.11.12)

elektronisk

Kvittering for nabovarsel C Epost, Bråstad- epostutsending (21.11.12) elektronisk

Nabomerknader C Bråtalien - kommentar til elektronisk
varsling

elektronisk

Nabomerknader C Bråstad - kommentar til elektronisk varsling elektronisk

Tegning ny snitt E Terrengsnitt I-I og J-J elektronisk

Tegning ny snitt E Terrengsnitt H-H elektronisk

Redegjørelse - ras- og flomfare F Ikke aktuelt for denne søknaden, da
omsøkt areal ikke ligger i skredutsatt
område

vedlegges som
papir

Situasjonskart F Sit.kart 1:250 elektronisk

Annet Q Følgebrev elektronisk

Annet Q Illustrasjoner elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 19.12.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Andre Gnr./Bnr.

10
Adresse

3534 SOKNA
Eier/fester

Finn Langvandsbråten

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad om endring av gitt tillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

Formål

bolig annet
Beskrivelse av bruk

6 stk boligbygg med tilhørende carport i bygningskroppen

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Nabovarselet gjelder

Se vedlagt følgebrev

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

COPLAN AS

Kontaktperson
navn

Raymond Fyllingen
e-postadresse

raymond@coplan.no
Telefon

97500700
Mobiltelefon

97500700

Søknaden kan ses på hjemmeside:
coplan.no/varslinger

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

COPLAN AS
Postadresse

Fagernes 4, 5043 BERGEN
e-postadresse

raymond@coplan.no
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Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 19.12.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS



Coplan AS | post@coplan.no | www.coplan.no | Bankgiro 1503.66.50688 | N O 916 139 101 MVA

Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: Byggesak

Vår ref.: 191205_17046_følgebrev-endringssøknad Hønefoss, 05.12.19

KIKU T UTVIKLIN G AS
TOM AN N SB OLI GER – GN R 169/22, SM EDGÅRDSVEIE N
SØKN AD OM EN DRIN GER

Det vises til sak 17/2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 18.07.19.

Overnevnte vedtak er påklaget og kommunen har startet klagebehandling. I mellomtiden har byggherre
og enkelte av de nærliggende naboene utført befaringer. Etter dialog med byggherre og utførende
entreprenør har undertegnede justert tegninger som angitt nedenfor.

Da det fortsatt ikke foreligger avstandserklæring, da denne er trukket tilbake, søkes det dispensasjon
fra avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien/bnr 11 og 49, jf pbl § 29-4. Det argumenteres likevel
for at tidligere innvilget avstandserklæring må gjøres gjeldende, da en gitt rettighet ikke uten videre kan
trekkes tilbake.

Del 1 – Informasjon om endring
I etterkant av den forrige endringssøknaden har enkelte av avstandserklæringene i prosjektet blitt
trukket. Etter dialog med naboer søkes det nå om å endre Smedgårdsveien mellom prosjektets
hovedavkjørsel og bnr 49 i nordøst. Formålet med endringen er å opprette et grunnlag for å reetablere
prosjektets avstandserklæringer mot Smedgårdsveien, i tillegg til å trekke klagen på vedtak av 18.07.19.

Omsøkt endring medfører at Smedgårdsveien utvides mellom profil 20-55, som vist på vedlagte
situasjonskart. Dagens veibredde er ca 3 meter pluss skulder/grøfteareal. Den venstre delen av
Smedgårdsveien er planlagt utvidet med 1,0 meter; hvor det vil settes opp rekkverk 0,3 meter innenfor
ny veiskulder. Dette gir en effektiv utvidelse på omkring 0,7 meter (minus rekkverkets tykkelse).
Smedgårdsveien høyre kantlinje opprettholdes iht dagens utforming og plassering.

Rekkverket vil etableres i ca 70 cm høyde over veibanen. Snuhammer mellom bnr 22 og 49 utgår, hvor
renovasjons- og postløsning er trukket inn på bnr 22 (etter byggherren dialog med aktuelle myndigheter).
Avkjørselen mot bnr 49 tilstrebes utformet etter veinormal og tilpasses stedlige forhold.

Skråning mellom Smedgårdsveien og internvei mot nr 30A/30B vil utføres med skråningsforhold 1:1
(45gr). Det er ikke planlagt øvrige justeringer av terreng eller byggeprosjektet.

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og fakturamottaker.

Nabovarsling
Det er utført utvalgt nabovarsling til to av de nærmeste naboene til endringen; bnr 11 og 49. Øvrige
naboer er ikke direkte berørt av endringen. Endringen ansees som et positivt tiltak for alle i området.
Det er mottatt to kommentarer til siste nabovarsling, som kommenteres som følger:

- Bråtalien – 17.des’19: i vedlagte nabomerknad fremmer nabo at utbygger/rådgiver ikke ønsker å
kommentere lover og regler eller framlegge dokumentasjon på at tiltaket utføres i henhold til slik
lovgivning. Videre påpekes det feil i oppgitte hjemmelsforhold, i tillegg til at det fremmes at
avstandserklæring fortsatt er trukket og at snuhammer må opprettholdes.

o SØKs kommentar:
Undertegnede har ikke deltatt i den siste personlige dialogen, men har utført
endringer i tegningsgrunnlag iht mottatt informasjon etter overnevnte dialog. Vi har
forsøkt å følge opp når det blir etterspurt flere snitt/tegninger, men det kommer bare
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ytterligere krav om dokumentasjon ifm lover og regler. Det er en forutsetning for
alle profesjonelle at man forholder seg til slik lovgivning. Fra prosjektets start og
fram til i dag har prosjektet endret utforming og løsninger, og alt skal være utført ift
gjeldende krav til løsninger. Prosjekterende har overlevert forutsetninger for
løsninger til utførende, og tilpasninger er drøftet med utførende for å sikre en god
og varig løsning på plassen.
Kikut Utvikling AS er hjemmelshaver, henvisning til Finn Langvandsbråten er
selvsagt en eldre oppføring. Vi beklager feilen, som ikke viser annet enn at saken
har pågått lenge.
Utbygger har flere ganger forsøkt å komme til enighet med naboer, hvilket
endringssøknaden og tidligere utførte nabovarslinger er et resultat av. Det er gjort
flere tilpasninger for å oppnå gode løsninger, ikke bare for naboer, men for
omkringliggende bebyggelse mtp nær-/fjernvirkning (eks omlegging av gangvei,
endring av murer til skråninger osv). Påstand om manglende forsøk på å komme til
enighet er ikke riktig, da endringssøknader har vært et forsøk på nettopp slik
enighet.
Snuhammeren inngikk opprinnelig i prosjektet, men i etterkant er det inngått avtale
med renovasjonsselskapet HRA om at snuhammeren ikke er nødvendig da bilene
vil snu inne på eiendommen.
En gitt erklæring kan ikke bare uten videre trekkes, i dette tilfellet en
avstandserklæring. Det er en rettighet som gir grunnlag for opprinnelig
godkjennelse av prosjektet, og som ikke er vesentlig endret på angitt område.
Opprinnelig formål med avstandserklæringen var terrengjusteringer og utbedringer,
uten at det var gitt mer spesifikke forutsetninger. Videre er det gitt aksept for at
rettigheten kan tinglyses på eiendommene, hvilket viser at rettigheten skal være
varig fram til evt begge parter er enig om å endre rettigheten.

- Bråstad – 17.des’19: er i utgangspunktet positiv til endringene, men ønsker at snuhammeren
beholdes grunnet bruk og hevd. Ønsker sikring av skråning mellom innkjørsel og byggetomten.
Ønsker dialog ifm utbygging og sikring.

o SØKs kommentar:
Nabo oppfattes som positiv og løsningsorientert. Byggherre har allerede planlagt at
trafikkareal mellom Smedgårdsveien og byggetomten skal sikres (som også er vist
på tegningsgrunnlaget). Evt øvrig areal kan byggherre og nabo bli enige om.
Skråning med 1:1 er entreprenørs vurdering av muligheter ift stedlige forhold og
masser iht ansvarsrett.

Vi ber om at søknaden behandles og godkjennes som innsendt.

Del 2 – Plangrunnlaget
Plangrunnlaget er uendret ift tidligere søknader og vedtak. Innvilgede dispensasjoner i saken er fortsatt
innenfor gyldighetstiden på tre år fra vedtaksdato.

Del 3 – Dispensasjon
Selv om SØK mener at en avstandserklæring ikke kan trekkes uten videre, så søkes det dispensasjon
i tilfelle kommunen er av annen oppfatning. Vi ønsker gjerne at kommunen vurdere forholdet.

Det fremmes søknad om dispensasjon for avstand til nabogrense mot Smedgårdsveien/bnr 11, 49.
Dispensasjonen er fremmet etter pbl § 29-4 og gjelder både mot vei og eiendommens øvrige
avgrensning.

Det fremmes dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk, og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer, da
det allerede er innvilget og påbegynt utbyggingsarbeid i området.

Kommunen har hjemmel til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene om
dispensasjon, som er nedfelt i plan- og bygningslovs § 19-2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsene 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.”

Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt langt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å gi dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
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interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må foreligge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det 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.

Ved en vurdering av hvorvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ulempene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følgende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og forhindre ukontrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det estetiske
inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er den presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Presedensvirkning vil imidlertid kun være mulig å
legge til grunn i saker som har lignende karakter og forhold – ikke gjennom en ukritisk påberopelse.

Tiltak opp mot nabogrense
Det skal utføres en vurdering av fordeler og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon bryte med den opprinnelige intensjonen med avstand til nabogrense. Dette er imidlertid
den eneste ulempen som regnes aktuell, da situasjonen blir bedre både med tanke på trafikksikkerhet
og veiutforming. Videre er det allerede godkjent et byggeprosjekt på bnr 22 og omsøkte dispensasjon
er kun en tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordelene med å innvilge dispensasjon er flere. Det godkjente prosjektet endres kun i mindre grad
mellom bnr 22 og 11, i tillegg til opp mot bnr 49. Terrenginngrepene vil samlet sett være mindre enn
tidligere omsøkt og gir bedre framkommelighet/ferdselsmuligheter for beboerne langs Smedgårdsveien.
UTF/grunnentreprenør vil sørge for tilstrekkelig utforming og utførelse av tiltaket etter vanlig
preaksepterte løsninger gjennom TEK17 og veinormaler, i den grad disse berøres.

Sammendrag av vurdering / konklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fordelen være større enn ulempene. Følgende regnes som
ulemper ved å dispensere fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjon kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.

- Enkeltstående dispensasjoner gir ikke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom en
planprosess

Som momenter som taler for å dispensere fra bestemmelsene nevnes blant annet:
- Det er allerede godkjent et boligprosjekt på bnr 22, i tillegg til en større utvidelse av

Smedgårdsveien (ved renovasjons-/postløsningen, som nå utgår og flyttes inn på bnr 22).
Omsøkte endring gir en oversiktlig situasjon langs veien og sikrer skråning med rekkverk.

- Veiføring, eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsatt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder. Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirkning.
- Terrengarbeidene kan utføres enda mer skånsomt enn tidligere godkjent
- Det er ikke behov for snuhammer i området (hvilket omsøkes utgått i denne søknaden), da

Smedgårdsveien blir bredere mellom nytt kryss og bnr 49. Det blir lettere for biler å passere
hverandre og rekkverksløsningen gir en trygghetsfølelse.

- Fjernvirkning av området vil forbedres

Hensynene bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene må sies å være større enn ulempene.

Konklusjon
Tiltaket gir en bedre løsning mellom bnr 22 og Smedgårdsveien, spesielt med tanke på sikringstiltak for
høydeforskjeller mellom veier. Smedgårdsveien vil også oppfattes bredere og bedre langs den endrede
delen. Utvidelsen kan defineres som en kurveutvidelse som bidrar til tryggere og enklere ferdsel.

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling og håper på snarlig tilbakemelding.
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Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg:
- Tegninger som viser endringer

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
- Grunnentreprenør
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt av reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i rosa

Fig 2 – Utsnitt av tidligere kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommuneplan (LNF-linjen er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon

Fig 5 – illustrasjoner (rekkverksløsning)



+1 39

+1 41

+1 43

+1 41

+1 43

TOMT 3
PH +1 41 ,00

TOMT 2
PH +1 40,70

TOMT 1
PH +1 42,40

Renovasjon

Post

10x2m

P

P

1,0m

0,7m

Basert på innmålingsdata og bestilt kartgrunnlag (Infoland).
All prosjektering må kontrolleres på stedet før utførelse.
Tilpasninger kan utføres på stedet.



Profil I-I Profil J-J



1 :1

1 :1

Autovern - 70 cm

Til 30A/30B

Smedgårdsveien
1,0m utv. mot venstre fra CL inkl. skulder,
0,7m til rekkverk, 0,6m effektiv utvidelse

Basert på innmålingsdata og bestilt kartgrunnlag (Infoland).
All prosjektering må kontrolleres på stedet før utførelse.







Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet for å si fra om du har merknader eller ikke. Den
som er ansvarlig for byggeprosjektet sender merknadene dine til kommunen
sammen med byggesøknaden.

Her er det planer om å bygge, rive, eller endre

Adresse: Smedgårdsveien - Ringerike, 169/22, 3534 SOKNA

Kommune: Ringerike

Gårdsnr.:
169
 

Bruksnr.:
22
 

Festenr.:
0
 

Seksjonsnr.:
0
 

Nabovarselet er mottatt av

Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN
 

Adresse: Tranbyveien 84, 3534 SOKNA
Gårdsnr.:
169

Bruksnr.:
11

Festenr.:
0

Seksjonsnr.:
0

 
    

Svar på nabovarselet (fylles ut av nabo/gjenboer):
 

Her kan du krysse av for om du har merknader eller ikke.

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i tekstboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Skjemaet kan kun sendes inn én gang.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader
 
Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges Ringerike kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
Jeg har etterspurt dokumentasjon fra utbygger om planlagt endring mot Smedgårdsveien er iht 
gjeldene lover og regler. Det er ikke fremsendt noe slik dokumentasjon, og det ligger ikke med 
endringssøknaden.

 
Det har som Ringerike Kommune er kjent med vært befaring på stedet, uten at utbygger har kommet 
med noe dokumentasjon. Det har kun vært noen løse forklaringer på hvordan dette skal utføres med 
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støttemuerer.
 Nå er støttemur fjernet i sin helhet i ny endringsmelding, noe som på befaringen ble nevnt som 

eneste løsning for å klare kravene til helning på skråninger mot Smedgårdsveien.
 

Coplan AS sendte ut nabovarsel pr e-post 21/11-2019 der Finn Langvandsbråten står oppført som 
eier. Følgebrevet til Ringerike Kommune er utformet som Kikut Utvikling AS som eier/utbygger. 
Grunnbok viser at det er Kikut Utvikling AS som er eier. Dette viser at søker/utbygger ikke har kontroll 
i denne saken.

 Dette nabovarselet ble besvart til Coplan AS (kopi til Ringerike kommune), men er ikke omtalt i 
denne søknaden av 5/12-2019.

 
Utbygger søker bare dispensasjon fra avstandserklæringer.

 For å gi dispensasjon så må fordelene være klart større en ulempene etter en samlet vurdering.
 Når tiltaket ikke er dokumentert at er iht gjeldene lover og regler kan en ikke si at fordelene er klart 

større en ulempene.
 

Det er fra utbygger ikke gjort noe forsøk på å komme til enighet om avstandserklæringer e.l.
 

Endring der snuhammer tas ut kan ikke godtas da dette har vært en forutsetning i hele prosjektet at 
snuhammer skulle bestå og utvides. Snuhammeren har ligget der helt siden boligfeltet var etablert, 
og benyttes av brukerne av Smedgårdsveien samt post, renovasjon og utrykningskjøretøyer.

 Ulempene er her helt klart større en fordelene.
 

Uavhengig hvor nøyaktig eiendomsgrense går mellom 169/11 og 169/22 i Smedgårdsveien så har 
Smedgårdsveien ligget slik siden boligfeltet ble etablert og akseptert av alle i området. 169/22 kan 
ikke nå redusere sikkerheten og fremkommeligheten på Smedgårdsveien.

 
Det gjøres nok en gang oppmerksom på at avstandserklæring mot 169/11 er trukket tilbake på 
området ved hus nr 30 og opprinnelig planlagt ny snuhammer.

 
Det gjøres også oppmerksom på at det ikke foreligger noen avstandserklæring på nordsiden av 
169/22 mot 169/11 der det er utført endringer på opprinnelig søknad av 19/9-2017som ikke er varslet 
169/11. Her har Ringerike Kommune tydelig vis godkjent en endring uten at berørt nabo har fått uttalt 
seg.

 

Jeg kan ikke godta endringsmeldingen.
 

Sokna 17/12-2019
 Egil Berg Bråtalien
  

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN på vegne av BRÅTALIEN EGIL BERG17.12.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Anette Bråstad
Tranbyveien 143
3534 SOKNA 1 7 . desember 201 9

COPLAN AS
Fagernes 4
5043 Bergen

Merknader v edr. søknad om endringer av 0 5.1 2 .19 , sak 17/2702
Kikut Utvikling AS, tomannsboliger - gnr 169 bnr 22 – Smedgårdsveien

Jeg har allerede i kommentar til siste endringssøknad stil t meg positiv til at det er gjort justeringer for å sikre
Smedgårdsveien med autovern og veiskulder . I min kommentar anmodet jeg også om at snuhammer skulle
beholdes, og at sikring av skråninger skulle utføres i henhold til gjeldende retningslinjer . Jeg ser av siste
nabovarsel at det te ikke er blitt tatt hensyn til. Det ser også ut til at snuhammer ønskes fjernet uten at det er
plan lagt sikring mot innkjøring til min eiendom.

Den opprinnelige s nuhammeren har , frem til deler av den ble fjernet i forbindelse med pågående utbygging,
vært en del av veiløsningen i Smedgårdsveien siden oppføring av byggefeltet . Den har hele tiden blitt be nyttet av
min eiendom s brukere , gnr 169 bnr 49 . B yggeår for min eiendom er 1962 ( vedlagt flyfoto fra 1966 ) . I utbyggers
første byggesøknad av 2017 (se vedlagt utdrag) skulle denne snuhammeren gjøres større , for at renovasjonsbiler
skulle få plass til å snu . At snuhammer utgår, som det er formulert i siste endringssøknad (se vedlagt utdrag) , ble
ved befaring i oktober presisert til å bety at det som er igjen av opprinnelig snuhammer ønskes fjerne t fra
utbyggers side. Formuleringen «utgår» blir upresis i denn e sammenhengen , ettersom snuhammeren allerede har
vært en del av Smedgårdsveien i lang tid. Snuhammer brukes i dag fremdeles som snuplass for min eiendom, og
som buffer/veiskulder mot det som nå har blitt en svært høy og bratt skråning mot gnr 169 bnr 22. Gårdsplass en
ved min eiendom er liten, og gir ikke mulighet for å snu en bil , så brukere av eiendommen er avhengig av
snuhammer til dette formål. B ygningenes plassering på tomt a , samt terrenghelningen i området begrenser
muligheten til å gjøre gårdsplassen større. I tillegg må nevnes funksjonen som snuplass generelt for andre
brukere av Smedgårdsveien, som for eksempel post, utrykningskjøretøy og andre kjørende. Det finnes ikke noe
alternativ snuplass langs Smedgårdsveien, annet enn private innkjøringer til eiendommene.

Da omtalte snuhammer har vært brukt i mer enn 50 år av eiendommen gnr 169 bnr 49, og ettersom ulempene
ved en fjerning av området vil være store for brukere av min eiendom , vil det her også være snakk om en
brukshevd til dette arealet.

Det er aldri gitt noe avstandserklæring for dette området fra eier av gnr 169 bnr 49, ut over godkjenning av den
opprinnelige byggesøknaden med plan om utvidet snuhammer. Slik avstandserklæring vil heller ikke bli gitt.

E n skråning med stigning 1/1 vil ikke v ære god nok sikring mot Smedgårdsveien og mot innkjøring til min
eiendom . V ed befaring i oktober 2019 var entreprenørens an befaling og kommunerepresentantens krav å følge
gjeldende regelverk og delvis bygge opp skråningen e mot Smedgårdsveien med mur , noe s om tilsynelatende
også ble lagt til grunn for utbyggers videre arbeid med planlegging av sikring. D ette er det likevel ikke tatt hensyn
til i siste endringssøknad. På bakgrunn av kommunens og entreprenørens anbefaling, og med tanke på
grunnforholdene i området , forventer jeg at bygging av mur i skråning mot Smedgårdsveien presiseres i
endringsplanene. Det må også opprettes forsvarlig sikring med mur og gjerde rundt snuhammer og ved
atkomsten til min eiendom . Her er opprinnelig terreng allerede gravd ut i forbindelse med pågående utbygging ,
og fremstår per i dag som svært bratt (se vedlagt bilde) .

Ta gjerne kontakt med meg dersom det er spørsmål knyttet til disse forholdene.

Mvh
Anette Bråsta d

Vedlegg: Utdrag og skisse fra opprinnelig byggesøknad, utdra g fra siste endringssøknad, flyfoto fra 1966 og fra
2008 , bilde av skråning ved gjenstående del av snuhammer .



Kopi: Ringerike kommune v. Ane Rydland

Utdrag fra opprinnelig byggesøknad:
Fra følgebrev med dispensasjonssøknad av 20.11.17.

Det søkes også om en mindre utvidelse av deler av Smedgårdsveien, slik at renovasjonsbiler kan avhente avfall og
beboerne kan hente post ved postkassestativet. Arealet er avgrenset til området som angitt med ‘Renovasjon/Post’ i
situasjonskartet. Utvidelsen gir god plass fo r passering av annen trafikk; 1,6 meters kjørebanebredde + 1,4 meters
sideareal ved renovasjonsanlegget, totalt 3,0 meter for den aktuelle kjørebanen. Større kjøretøy kan ha bredde opp
mot 2,0 meter, hvilket gir 1,0 meter igjen for den aktuelle kjørebanen (3,0 - 2,0) + den andre kjørebanen (1,6m).
Passeringsarealet blir dermed 2,6 meter. Det legges ikke opp til parkering langs veiutvidelsen .

Eksisterende snuhammer langs Smedgårdsveien flyttes som vist på situasjonskartet.

Utdrag fra siste endringssøknad:
Fra søknad om endringer av 15.11.2019:

Snuhammer mellom bnr 22 og 49 utgår , hvor renovasjons - og postløsning er trukket inn på bnr 22 (etter byggherren
dialog med aktuelle myndigheter). Avkjørselen mot bnr 49 tilstrebes utformet etter veinormal og tilpass es stedlige
forhold. Skråning mellom Smedgårdsveien og internvei mot nr 30A/30B vil utføres med skråningsforhold 1:1 (45gr) .

Skisse fra nabovarsel første byggesøknad.

F lyfoto gnr 169 bnr 49, fra 2008 og 1966

Bilde av skråning ved gjenstående del av snuhammer.



Egi l Ber g Bra ta l ie  n

I r a  n b y ve ie  n 8  6

353  4 S O K N  A Sokn  a 4 / 1 1 - 2 0 1  9

Ringer ik e K o m m u n  e

v /  A n  e M a r i  e Ryd lan  d

Ved r « Orienterin g o m klag e Gnr/bn r 169/2 2 - Smedgardsveie n

Dere s saksnr : 1 7/2702-5 8

V e d  r t i l sendt  e o r i en te r i n  g v i  l j e  g papek  e a t de  n f r e m s t a  r s o  m mange l fu l  l v e d  r hv a s o  m va  r

fo ru tse tn in  g fo  r be fa r ing  , o  g hv a s o  m egent l i  g k o  m f r a  m p a be fa r i ngene  .

Je g s a m e  g v i l l i  g t i  l a vaer e m e  d p a e  n be far ing  , m e  n d a sku l i  e T i l t akshave  r legg e f r a  m

tegn inge  r m e  d sn i t  t p a m ins  t t  o s tede  r ve  d hu s n r 3  0 m o  t S m e d g a r d s v e i e n  .

Befar in g 14 /10-1  9

Ti ls tede : R inger ik  e K o m m u n  e v / A n  e M a r i  e Ryd lan  d

Ringer ik  e K o m m u n  e v  / ?  ?

T i l t akshave  r Kiku t Utv ik l in  g A S v  / Re ida  r Engebre tse  n o  g Fin n Langvandsb ra te  n

U t f 0 r e n d  e M a s k i n e n t r e p r e n 0  r v  / A l e k s a n d e  r R ishov  d ?

N a b  o e i e n d o  m 1  6 9 / 1  1  V / Egi l Ber  g Bra ta l ie  n

N a b  o e i e n d o  m 169 /4  9 v  / A n e t t  e Bras ta  d

V e  d f r a m m 0 t  e l a t i l t akshave  r v  / Re ida r Engebre tse  n ikk e f r a  m n o e  n tegn inge r  . Ku n fo rk la r t  e

ve  d a pek e u t e  n a m e r k  e e t enes t  e punk  t i t e r renge t  .

o S t 0 t t e m u  r p a c a 1, 5 m e t e  r ned  e ve  d huse t

o V e i s k u l d e  r p a 5  0 c  m

o M e l l o  m d e  r skul i  e de  t vaer e sk ran in  g

o G je rd  e p a t o p  p a v s t 0 t t e m u  r

o S n u h a m m e  r u tga r

o N e d g r a v d  e av fa l l sdunke  r ska l e rs ta t te  s a v o v e r b y g  d avfa l lsp las s f r  a n e d s i d e  n

o Pos tkasse  r p a neds ide  n

o S t r 0 m s t o l p  e skul i  e f ly t te  s ne  d i sk ran in  g m o  t e i e n d o  m 1 6 9 / 4  9 o  g l it t m o  t e lv  a

o T i l t akshave  r pavist  e e i e n d o m s g r e n s e  r ve  d hjel  p a v Fin n Langvandsb ra ten  , m o  t

S m e d g a r d s v e i e  n bl  e de  t sak t a t d e  n ga r c a 4  0 c  m ned  e i s k r a n i n g e  n p a no rds ide  n a v

dagen  s ve isku lder  .

o B ruke rn  e a v S m e d g a r d s v e i e  n kunn  e f r i t  t b e n y t t  e d e  n ny e s n u h a m m e r e n / s n u p l a s s e  n

inn  e p a 169 /2  2

S o  m n a b  o papek t  e j e  g a t de t t  e ikk e va  r ihh  t e n d r i n g s m e l d i n  g

K o m m u n e  n bek re f te  t a t de  t va  r ikk e de t t  e s o  m va r s0k t o  m i e n d r i n g s m e l d i n  g

o De t e  r s0k t o  m

• Ve i sku lde  r 1, 4 m e t e  r m o  t S m e d g a r d s v e i e  n

• Pos tkasse  r U t e n f o  r Ve i sku lde  r m e  d a d k o m s  t f r  a S m e d g a r d s v e i e  n



• Av fa l lsp las  s u ten fo  r ve i sku lde  r

• S t 0 t t e m u r e  r t i lpasse s m e  d n 0 d v e n d i  g h0yd  e

K o m m u n e  n g jen to  k a t t i l ta  k naermer e nabogrens  e e  n 4 m e t e  r ma t t  e e n t e  n g j0re  s m e  d

d ispensas jonss0kna  d e l le  r avstandserk laer in  g f r  a nab  o

S o  m nab  o b e m e r k e  t j e  g a t t i l t akshave  r i augus t va r vars le  t o  m a t avs tandserk laer in  g f r  a m i  n

e i e n d o  m e r t rek  t t i l bak  e p a de t t  e punk te  t a v e i e n d o m m e  n d a je  g ikk e e  r nabovars le  t ve  d

e n d r i n g s m e l d i n  g de  r s n u h a m m e  r ga r ut . V i de r  e i n n e h o l d e  r de t t  e b reve  t ogs a a t

avs tandserk laer inge n ikk e g je lde r p a no rds ide  n a v e i e n d o m m e  n 169 /2  2 m o  t m i  n e i e n d o  m

de r de  t e  r g jor  t end r i nge  r u te  n a t je  g e  r vars le t  .

K o m m u n e  n si n rep resen tan  t ?  ? m e n t  e a t de t s o  m de t he  r bl  e o r i en te r  t o  m a t skul i  e bygge s

va r sapas s end r i nge  r a t de  t m a t t  e sende  s in n e  n n y s0kna  d hvi  s de  t sku l i  e g j0re  s s o  m

t i l takshave  r beskr iver  .

D a de  t ikk e fo re l  a noe  n tegn in  g o  g e n t r e p r e n 0  r si  n r ep resen tan  t ikk e kunn  e s i no  e mer  e bl  e

de t bes tem t a t de  t t i r sda  g 15 /10-1  9 skul i  e vaer e e  n n y be fa r in  g sli k a t u t f 0 rend  e

m a s k i n e n t r e p r e n 0  r Lar s Hag a kunn  e o r i en te r  e o  m hv a s o  m skul i  e g j0res .

Befar in  g 15 /10-1  9

Ti ls tede : T i l takshave  r Kiku t Utv ik l in  g A S v  / Reida r Engebre tse  n

U t f 0 r e n d  e M a s k i n e n t r e p r e n 0  r v  / Lar s Hag a

Ringer ik  s Kraf t v  / Helg e G r 0 n v o l  d

N a b  o e i e n d o  m 1 6 9 / 1  1 v / Egi l Ber  g Bra ta l ie  n

N a b  o e i e n d o  m 169 /4  9 v  / A n d e r  s Braa te  n

U t f0 rend  e m a s k i n e n t r e p r e n 0  r fo rk la re  r

o S t r 0 m s t o l p  e ska l f l y t te  s mo  t hu s n r 3  0 o  g m o  t nord-ves  t (al ts a ikk e de  r de  n bl e anvis t

a v t i l t akshave  r dage  n f0r)  . P a s t r 0ms to l pe  n skul i  e de  t ogs a se t te  s o p  p e t skras to ip  e

m o  t 0st  . De t bl  e lit t pra t o  m de t va r mu l i  g a f a al t de t  t ne  d i bakken  , m e  n

Ringer ikskraf  t ha r i e t te r t i  d me ld  t a t de t e  r uak tue l t  .

o Ve i sku l de  r skul i  e bygge s m e  d 1, 4 me te r  s b redde  . S t 0 t t e m u  r de  r d e  n va  r p lanlagt ,

m e  n d e  n v i l l  e bl i no  e h0yere  . For tsat  t g jerd  e p a t o p p e n  .

De t bl  e b e s t e m  t a t t i l t akshave r /u t f 0 rend  e e n t r e p r e n 0  r skul i  e f r a m s e n d  e tegn inge  r s o  m v ise r

diss e t i l t akene  .

Je g s a m e  g v i l l i  g t i  l a kunn  e s e pos i t iv  t p a e  n sli k l0sn in  g hvi  s

o Tegn inge  r v ise r a t d e n n  e l0sn inge n e r s o  m s 0 k n a d e  n v iser .

o N y avstandserk laer in  g f o  r e i e n d o m m e  n s o  m ogs a g je lde r m o  t no rd  , o  g s o  m

i n n e h o l d e  r re t t ighe te  r t i l bru k a v n y s n u h a m m e r  .

o V e i s k u l d e  r p a reste  n a v Smedga rdsve ie  n e t te  r g je lden  e regler  , m i n i m u  m 5 0 c m  .

TI f me  d A n  e M a r i  e Ryd lan  d 18 /10-1  9

Je g o r i en te r t  e o  m m i  n o p p f a t n i n  g a v m 0 t  e 15 /10-1  9

Hu n sie r a t T i l takshave r v /Re ida  r Engebre tse  n ha r o r i en te r  t k o m m u n e  n o  m a t ha  n vi  l send  e

in n n y end r i ngss0knad  , m e  d bl .a . ve i sku lde  r p a 5 0 c  m m o  t S m e d g a r d s v e i e  n v e  d hu s n r 30  .

Ringer ik e k o m m u n  e s in n «Orientering om klage Gnr/bnr 169/22 - Smedgardsveien» a v 24 /10-1  9

f remst i i l e  r sake n s o  m a t pa r ten  e bu rd  e h a k o m m e  t t i  l en ighe  t 1 4 e l le  r 15 /10 -19  .

K o m m u n e  n s o  m innka l t  e ti l be fa r inge  n va  r p a f o rhan  d gi t  t besk je d o  m a t de  t p a be far inge n

mat t  e f remlegge  s tegn inge  r f o  r a t e  n sli k be far in  g skul i  e h a no  e ve rd i  .

Na r de t s a k o m m e  r f r a  m a t d  e s o  m ska l bygge s ikk e e r i hh  t i nnsend t  e s 0 k n a  d s a e  r de  t

ufork lar l i  g a t k o m m u n e  n m e n e  r a t v i ska l k o m m  e t i  l en ighe  t p a no  e s o  m k o m m u n e  n sel v ikk e

e r kjen t m e d  . De t ka n d e r m e  d f rems t  a s o  m o  m a t k o m m u n e  n h e r t i l r e t t e l e g g e r f o  r

t i l takshave r bar  e n a b o e n  e god ta  r end r i nge  r s o  m de t ikk e e  r s0k t o m  .



Befar in  g 14 /1  0 -1  9 sl<ull e vaer e e  n befar in  g slil < a t k o m m  u n  e  n ogs a f ik k s e pros jektet  , o  g a t

ikk e al t f o rega  r e t t e  r tegn inge  r o.  l  . Det t  e k o  m j  o d a klar t f r e  m d a v i b l  e p resen te r  t e  n l0sn in  g

s o  m de  t ikk e va  r s0k t o m  .

Befar in  g 15 /1  0 -1  9 va  r ikk e e  n be fa r in  g o  m a k o m m  e ti l en ighet  , ku  n e  n o r i en te r i n  g m e  d

ansva rshavend  e u t f 0 r e n d  e e n t r e p r e n 0  r t i l s tede .

Uavheng i  g a v hvo  r n0yak t i  g g rens  e m e l l o  m 1 6 9 / 1  1 o  g 169 /2  2 ga r i S m e d g a r d s v e i e  n e  r m i  n hensik t a

f a t i  l e  n s ikke r o  g b ruke rvenn l i  g l0sn in  g fo  r al l  e b ruke rn  e a v S m e d g a r d s v e i e n  . Skul i  e de le  r a v

Smedgardsve ie  n i igg e p a 1  69 /2  2 s a gi r ikk e de  t 1  69 /2  2 ret  t t i  l a g j0r  e hv a s o  m heis t d  a

Smedgardsve ie  n ha r l igge t de  r bel  t s ide  n bo l ig fe l te t  s opp r i nne l s  e o  g dagen  s b ruke  r ha r p a li k l inj e

m e  d bo l igen e p a 1  69 /2  2 ret  t t i  l a b ruk  e ve ie  n o  g pl ik t t i  l a de l t  a i fe l le  s kos tnader  . Smedga rdsve ie  n

m a f remst  a s o  m e  n s ikke r ve  i o  g g je lden  e reg le r fo  r ve ib redde  , ve i sku lde  r o  g sk ran inge  r m  a g je ld e fo  r

V ider  e s a m  a t i l t akshave  r ho ld  e se g t i  l d  e avs tande  r s o  m g je lde r fo  r a rbe i de  r m o  t n a b o e i e n d o m m e r  .

Je g be r o  m a t de t t  e skr ive t ta  s m e  d i sake  n v e  d al l v i de r  e ordinaer - o  g k lagesaksgang .

al le .

M  v  h

Egi l Ber  g Brata l ie  n



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-58 47002/19 GNR 169/22  24.10.2019 

 
Orientering om klage 

Gnr/bnr 169/22 - Smedgårdsveien 

 

Det vises til vedtak om endring av gitt tillatelse i delegasjonssak 408/19, datert 

18.07.19 og klager fra naboer, Egil Berg Bråtalien og Anette Bråstad. Vi har tidligere 

gitt tilbakemelding om at klagesak vil bli lagt frem til politisk behandling i møte for 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.19 som er første politiske møte 

etter valget.  

 

Etter initiativ fra naboene ble det gjennomført befaring mandag 14.10.19 med sikte 

på å komme til enighet om punktene i klagen for å løse saken. Partene, utførende 

entreprenør for grunnarbeider og kommunen deltok på befaringen. Partene kom ikke 

til enighet om punktene i klagene og gjennomførte ny befaring uten kommunen 

tirsdag 15.10.19. Ny befaring førte heller ikke til enighet i saken. 

  

Klagene gjelder primært forhold på eiendommen gnr/bnr 169/22 mot 

Smedgårdsveien. Tiltakshaver har orientert kommunen om at det vil søkes om 

endring av gitt tillatelse for område mot Smedgårdsveien. Samlet ser vi det slik at 

den mest effektive saksbehandlingen i saken vil være å behandle klagene sammen 

med varslet søknad om endring av gitt tillatelse. Søknad om endring av gitt tillatelse 

skal nabovarsles i tråd med pbl § 21-3 og naboer har mulighet til å komme med 

merknader til søknaden. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert om eventuell utvikling i saken, og imøteser ny søknad 

om endring innen 12.12.19. Vi forutsetter at ingen arbeider knyttet til ny 

endringssøknad blir satt i gang før det er gitt tillatelse til endringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 11.10.2019 06:43:51 

Emne: 17046 - Smedgårdsveien: vedr klage 

Vedlegg:  

Hei, 

 

Viser til deres tidligere brev vedr klagebehandling i sak 17/2702. 

 

Vi har ingen vesentlige kommentarer ifm mottatte klager, utover det følgende: 

- prosjektet er bedre utformet i endringsvedtaket enn opprinnelig godkjent og forholder seg til 

tiltak på egen eiendom 

- tilpasninger mellom byggetomten og Smedgårdsveien vil løses iht gitte løyver/erklæringer 

- prosjektet er bedre tilpasset naboeiendommer enn opprinnelig prosjekt, da gangvei er flyttet 

på eiendommen og murer/skråninger er redusert i omfang. Evt behov for 

avstandserklæring/dispensasjon fra avstandskravet til naboer vil innsendes av tiltakshaver. 

 

Vi mener at det ikke er grunnlag for å omgjøre tidligere godkjenningsvedtak og at prosjektet 

kan utføres som godkjent. 

 

Med vennlig hilsen 

Raymond Fyllingen 

Coplan AS 

 

Tlf 97500700 / raymond@coplan.no 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-53 41845/19 GNR 169/22  18.09.2019 

 
Forberedelse behandling av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vi viser til tidligere brev, datert 09.08.19 og 07.08.19 hvor vi har oversendt klage på 

vedtak med delegasjonsnummer 408/19 fra naboer Egil Berg Bråtalien og Anette 

Bråstad. 

Klagesak vil bli lagt frem til politisk behandling i møte for Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning 11.11.19. Dette er første politiske møte etter valget. Vi har mottatt e-

post 20.08.19 med svar fra utbygger til naboer, og ber om at eventuelle ytterligere 

kommentarer til klagene sendes oss innen fredag 11.10.19. 

Naboer som har klaget er satt i kopi på dette brevet slik at de er orientert om status i 

saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

Anette Bråstad, Haukedalen, 3534 SOKNA 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-50 35133/19 GNR 169/22  09.08.2019 

 
Oversendelse av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

Vi mottok 08.08.2019 klage på vedtak med delegasjonssaksnummer 408/19 datert 

18.07.2019, se vedlegg. Vi viser også til tidligere oversendelse av klage fra Bråtalien 

07.08.2019. 

Saksbehandler Ane Marie Rydland er for tiden på ferie, og tilbake 19. august. Vi har 

ikke satt oss inn i saken eller tatt stilling til innholdet i klagen i hennes fravær, men 

oversender klagen slik at dere er kjent med at vi har mottatt en klage til. 

I Ringerike kommune fremmes alle klagesaker for forberedende politisk behandling, 

før de oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtakelse. På grunn 

av valget er neste ordinære møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11. 

november 2019. 

Saksbehandler vil kontakte dere for nærmere avklaring av frist for å komme med 

uttalelse til klagen. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Anette Bråstad   

 

Vedlegg: 

Bilde a.jpg 

Bilde b.jpg 

Kart sikring vei + snuhammer.png 

Klage Ringerike kommunes vedtak Smedgårdsveien, august 2019.docx 

 



Anette Bråstad 

Tranbyveien 143 

3534 SOKNA         7. august 2019 
 

Telefon: 97534490 
 
 
Ringerike kommune 
v/Ane Rydland 
 

 

 

Vedr. saksnummer 17/2702-40, endring av gitt tillatelse; Kikut Utvikling AS, tomannsboliger- gnr 169 

bnr 22 – Smedgårdsveien. 

 

Jeg viser til varselet om vedtak av Ringerike kommune, datert 18. juli 2019; endring av gitt tillatelse 

gnr 169 bnr 22 – Smedgårdsveien, saksnr 17/2702-40. 

Jeg vil med dette klage på ovennevnte vedtak.  

Formuleringer i vedtaket er til dels upresise og generelle, og kan åpne for at utgravde skråninger mot 

Smedgårdsveien og snuhammer (som grenser mot min eiendom gnr 169 bnr 49) blir betraktet som 

godkjent slik de nå er utformet. Et eksempel er punkt 2 under vilkår for tillatelsen, hvor det for øvrig 

synes som om noe mangler mellom ordene mot og skal: «Fyllinger mot skal etableres med rene 

masser og det skal gjøres tiltak for å forhindre avrenning av masser mot Verkselva».  

Smedgårdsveien er i daglig bruk av ti husstander (sett bort fra boligene som er under oppføring på 

gnr 169 bnr 22). Slik nevnte skråninger fremstår i dag er det fare for skråningsskader, erosjon, 

overflateglidning og personskader. Se vedlagte kartutsnitt, samt foto tatt av undertegnede 3. august 

2019 (jeg har ikke fått vedlagt terrengsnitt av denne skråningen ved tidligere nabovarslede søknader, 

dispensasjonssøknader og endringssøknader). 

Kommunen bør stille vilkår om at utgravde skråninger mot Smedgårdsveien og snuhammer blir 

ferdigstilt og sikret i henhold til gjeldende retningslinjer. Det må i tillegg settes en snarlig frist for 

ferdigstilling, da disse bratte skråningene allerede har stått usikret i over ett år og aktiviteten på 

området nå virker å ha stilnet av. Det bør også presiseres at eksisterende snuhammer skal beholdes, 

da behovet for snuplass i denne svingen i Smedgårdsveien ikke faller bort med byggeprosjektet på 

gnr 169 bnr 22. Jeg forventer at kommunen foretar en befaring av området i forkant av 

klagebehandlingen.  

 

Mvh 
Anette Bråstad 
 
 
 
Kopi:  
Coplan AS v. Raymond Fyllingen 
Reidar Engebretsen 
 
Vedlegg: 
Kartutsnitt 
Bilde a, utgravd skråning Smedgårdsveien 
Bilde b, utgravd skråning Smedgårdsveien 
 



 
 
 

 
 
 

 









 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Coplan AS       

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-48 34804/19 GNR 169/22  07.08.2019 

 
Oversendelse av klage 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

Vi mottok 06.08.2019 klage på vedtak med delegasjonssaksnummer 408/19 datert 

18.07.2019, se vedlegg. 

Saksbehandler Ane Marie Rydland er for tiden på ferie, og tilbake 19. august. Vi har 

ikke satt oss inn i saken eller tatt stilling til innholdet i klagen i hennes fravær, men 

oversender klagen slik at dere er kjent med at vi har mottatt en klage. 

I Ringerike kommune fremmes alle klagesaker for forberedende politisk behandling, 

før de oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtakelse. På grunn 

av valget er neste ordinære møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11. 

november 2019. 

Saksbehandler vil kontakte dere for nærmere avklaring av frist for å komme med 

uttalelse til klagen.  

 

Med hilsen 

 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

 

Vedlegg: 2019_08_06 Klage på Delegasjonssak.pdf 



Egi l Ber g Bratalie n
Tranbyveie n 8 6
353 4 S OKN A

Sokn a 06.08.201 9

Ringerik e Kommun e
Byggesakskontore t

Saksbehandler : An e Mari e Rydlan d

Klag e p a Delegasjonssa k nr : 408/1 9

Delegasjonssa k nr : 408/1 9

Saksnr Lapenr. Arkivkode Deres ref. Dato
17/2702-4 0 32940/1 9 GN R 169/2 2 18.0 7 201 9

Endrin g a v git t tillatels e
Gnr/bn r 169/22,169/1 0 - Smedgardsveie n

De t e r i saksfremstillinge n feilaktig e opplysninge r so m gi r e t fei l vedta k

Endrin g a v terren g mo t 169/1 1 p a nordside n a v 169/2 2
Saksbehandle r skriver :

Plassering :

De t foreligge r avstandserkl^rin g fo r terrengjusterin g innti l 0 m fr a nabogrense .

Vider e skrive r saksbehandle r i e-pos t ti l Copla n
De t e i ikkfc- * tegno t in n avstan d fyilingsfot ti l tom t ni . 2 mo t nabogrens e gnr/bn r 169/11. 1 niefknade n fr a gnr/bn r 169/1 1 vise s de t ti l avtal e o m
terrengforandrin g o g a t grunnlage t fo r undertegninge n ikk e ha r skjedd . Je g e r nsikke r p 5 o m naboe n me d forniuleringe n mene r a t avstandserklaerin g trekke s
tilbake . Derso m de t e r sli k a t fyliingsfote n liftpe r n .3ermer e nabop,rens e en n fir e meter , kreve s de t samtykk e fr a nabo . O m de t ikk e foreligge r gyldi g samtykke ,
ka n de t soke s o m dispensasjof i fo r avstandskra v ette r pb t § 19-1 .

Saksbehandle r skrive r a t tegninge r ikk e e r malsat t sli k a t de t ikk e e r muli g a vurder e o m fyllingsfo t
komme r nsermer e nabogrens e mo t 169/1 1 ve d tom t 2 e n fire meter . U t fr a tegninge r se r de t u t so m
fyllingsfo t komme r nsermer e e n fire meter .
Dett e bekrefte r utbygge r so m skrive r

Hvi s kommune n komme r li l a t de t e t nodvendi g a sok e drspensasjo n fo r avslandskravet , s a ka n je g utfomi e e n sli K sokna d omgaend e - rin g me g gjeme/ev t sen d e n
epos t

Je g gjo r oppmerkso m p a a t git t avstandserklaerin g ikk e omfatte r denn e grenselinie n mello m 169 /2 2 o g
169/11 .
Saksbehandler s fremstillin g a v sake n e r denne d fei l o g gi r derme d e t ugyldi g vedtak .

Snuhamme r mo t Smedgardsveie n ve d 169/22,169/11,169/4 9
De t e r ukjen t fo r me g a t denn e e r tat t u t a v prosjektet .
De n benytte s ikk e bar e a v renovasjonsbiler , me n benytte s a v postbiler , avisbu d m.m .
A v sikkerhetsmessig e grunne r ve d utrykningskjoretoye r o.l . ka n ikk e Ringerik e kommun e godkjenn e
a t denn e ta s u t a v prosjektet . Snuhammere n ha r ligge t de r i al l ti d o g va r inntegne t o g beskreve t p a
utbygger s forst e soknad .
Hvi s Ringerik e Kommun e allikeve l ti l late r a t denn e ta s u t a v prosjekte t s a e r mi n gitt e
avstandserklsrin g ikk e gyldi g p a dett e punkte t d a de t i de n erklaeringe n klar t fremga r o g beskrive s a t
snuhamme r e r med .
Kommune n m a d a b e utbygge r p a nyt t utform e terrenge t p a dett e punkte t sli k a t de t ikk e treng s
avstandserklaerin g ti l 169/11 .



Konklusjon :
P a bakgrun n a v overnevnt e punkte r s a m a kommune n behandl e sake n p a nyt t d a kommune n i forst e
behandlin g ha r lag t ti l grun n uriktig e opplysninger . Kommune n m a ogs a t a op p igje n sake n de r
snuhamme r e r fjernet .

Ferdigstillels e a v skranin g mo t Smedgardsveien/snuhamme r
Ringerik e kommun e m a s e p a forholden e p a byggepias s mo t Smedgardsveien/snuhamme r d a de t i
lengr e ti d ha r vaer t usikr a skraninger . De t m a fr a kommunen e sid e stille s kra v o m ferdigstillels e p a
denn e dele n a v prosjektet .

So m eie r a v 169/1 1 ka n je g vaer e villi g ti l a s e p a sake n i samme n me d utbygge r fo r a finne e n losnin g
me d bl. a n y avstandserklsring .
Me n innti l de t foreligge r n y avtal e m a denn e klagesake n behandies .
De t e r i tilfell e utbygger s oppgav e a t a kontakt .

Me d hilse n

Egi l Ber g Bratalie n

Kopi :
Kiku t Utviklin g A S v/Reida r Engebretse n
COPLA N A S v / Raymon d Fyllinge n



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Reidar Engebretsen' [re@suninvest.no] 

Sendt: 17.07.2019 16:50:29 

Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 

Vedlegg: image001.png; 190717_907_Sit.kart_Søknad_Alt.pdf; 190717_204_Terrengprofil C-C Endring.pdf; 190717_206_Terrengprofil E-E 

Endring.pdf; 190717_207_Terrengprofil F-F Endring.pdf; 130503573_Annet.pdf 

Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdaterte tegninger – takk for sjekken. Vi søker ikke endring i høydene for hus 2 og 3, de er bygget på tidligere godkjent høyde. Påført avstand til 
nabogrense er også påført. 
 
Vi har ikke oppfattet at avstandserklæringen fra bnr 11 er trukket i naboens merknader, det ville vært merkelig ettersom nærliggende bygning er godkjent og bygd. 
Merknaden oppfattes mer som at han ønsker at endringsmeldingen fra 2018 skal oppheves gr at gangveien flyttes, hvilket vi heller ikke finner grunnlag for. Brøytbar 
gangvei var ikke mulig da eiendommen var ubebygd og det var utbyggers intensjon at det skulle etableres en kvalitet i området. Kvaliteten med gangveien er ikke 
fjernet, men flyttet og endret. 
 
Alle naboer er varslet om den omsøkte endringen i 2019 og den samlede løsningen er vesentlig bedre enn opprinnelig omsøkt/godkjent. Det blir mindre 
terrengarbeider på eiendommen og omsøkte plassering gir mindre inngrep enn den opprinnelige godkjenningen (overfor bnr 11). 
 
Hvis kommunen kommer til at det er nødvendig å søke dispensasjon for avstandskravet, så kan jeg utforme en slik søknad omgående – ring meg gjerne/evt send en 
epost. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: onsdag 17. juli 2019 12:42 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Kopi: 'Reidar Engebretsen' <re@suninvest.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Raymond, 
 



Jeg sitter nå med saken om endring.  
 
Det er ikke tegnet inn avstand fyllingsfot til tomt nr. 2 mot nabogrense gnr/bnr 169/11. I merknaden fra gnr/bnr 169/11 vises det til avtale om 
terrengforandring og at grunnlaget for undertegningen ikke har skjedd. Jeg er usikker på om naboen med formuleringen mener at avstandserklæring trekkes 
tilbake. Dersom det er slik at fyllingsfoten ligger nærmere nabogrense enn fire meter, kreves det samtykke fra nabo. Om det ikke foreligger gyldig samtykke, 
kan det søkes om dispensasjon for avstandskrav etter pbl § 19-1. 
 
Videre ser jeg på tegninger av terrengsnitt at disse viser endret høyde for tomt 3 og tomt 2. Dette er ikke nevnt i søknaden, men jeg regner med tegningene 
som er sendt inn til endringssøknad er korrekt. 
 
 
Med hilsen 
 

Ane Marie Rydland 

---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 

Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41  

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

 
 

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og 
vedlegget er ikke tillatt. 

 

 

Fra: Raymond Fyllingen [mailto:raymond@coplan.no]  
Sendt: 8. juli 2019 09:10 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 



Kopi: 'Reidar Engebretsen' <re@suninvest.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Håper at saksbehandlingen går greit framover – hører gjerne fra deg dersom det er behov for ekstra informasjon (jf info om tilgjengelighet nedenfor). 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 10:31 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Glimrende, takk for det. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 10:27 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei,  
 
Takk for mottatt tilleggsdokumentasjon. Vi skal forsøke å behandle saken så raskt som mulig, jeg går ut i ferie i tre uker fra 26.07.19. Vi har så langt ikke tatt 
stilling til politisk behandling mm, men vil holde deg underrettet.  
 
 
Med hilsen 

 



Ane Marie Rydland 

---------------------------- 

Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 

Mobil (+47) 40 80 42 41  

Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 

 

 
 

Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og 
vedlegget er ikke tillatt. 

 

 

Fra: Raymond Fyllingen [mailto:raymond@coplan.no]  
Sendt: 27. juni 2019 09:59 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen Ane Marie, 
 
Sender en egen epost uten kopi til postmottak/postliste: jeg er tilgjengelig ila juli, men har ferie i begynnelsen av august. Er også helt utilgjengelig i september/oktober, 

så det er fantastisk om saken kan behandles innen den tid (så rekker jeg å svare på evt tilleggsspm). Ha en god dag 😊 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: torsdag 27. juni 2019 09:57 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 



Kopi: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Sak 17/2702 
 
Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdatert følgebrev til endringssøknad innsendt 31.05.19. Vedlegger også alle registrerte nabomerknader. Gi meg gjerne en tilbakemelding dersom noe er 
uklart eller dere trenger mer info. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: tirsdag 19. mars 2019 11:00 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Viser til tidligere korrespondering vedr møtet denne uken – beklager at dette ble flyttet enda en gang (fredag 22.mars kl.12). Var tidligere oversendt underlag forståelig 
eller ønsker dere tilsendt mer informasjon før møtet? 
 
Formålet med møtet vil være å gjennomgå tilpasninger og endringer ift siste godkjenningsvedtak;  

- terrengforskjeller er løst som skråninger i stedet for murer 
- størrelse på uteoppholdsarealer  
- vurdere flomsikring av lekearealet nord for boligene (mulighet for å heve terrenget?) – da dette vil ligge i LNF-område 
- endring av plassering av gangvei, jf illustrasjonsplan 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.37 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 



 
Endelig bekreftelse – ha en god dag videre 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.26 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen, 
 
Tusen takk – avventer endelig bekreftelse fra tiltakshaver, regner med at dette går fint. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.21 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei, 
  
Da har jeg satt av tid torsdag 21. mars klokken 14.15. 
  
  
Med hilsen 
  
Ane Marie Rydland 
---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 



Mobil (+47) 40 80 42 41  
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og 

eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og 

vedlegget er ikke tillatt. 
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Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Coplan AS          

Fagernes 4 

 

5043 BERGEN 

 

Delegasjonssak nr: 408/19 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/2702-40 32940/19 GNR 169/22  18.07.2019 

 

Endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22, 169/10 - Smedgårdsveien 

 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om endring av gitt tillatelse er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 

20-3. 

 

Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1, arealformål i 

LNF-område er godkjent, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Betingelser satt i tidligere vedtak i saken, delegasjonssak 716/17, datert 

02.01.2018 gjelder fortsatt. 

 

2. Fyllinger mot skal etableres med rene masser og det skal gjøres tiltak for å 

forhindre avrenning av masser mot Verkselva. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 

faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 

tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
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Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 
Beregning gebyr   
Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling, endret plassering 
gangvei, justering av trasé for 
internveier og justering av 
terrengløsning 

Kr 8 000,- 1 Kr   8 000,- 

Dispensasjon, LNF og 100-
meterssone 

Kr 8 000,- 1 Kr   8 000,- 

Totalt gebyr å betale  Kr 16 000,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Kikut Utvikling AS) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Det vises til søknad om endring, registrert mottatt 31.05.19 og tilleggsdokumentasjon 

som kompletterer søknaden 27.06.19, 17.07.19 og 18.07.19.  

 

Det er gitt ett-trinns tillatelse til oppføring av 6 tomannsboliger, opparbeiding av 

teknisk infrastruktur og terrengendringer, murer og sikring i delegasjonssak nr. 

716/17, datert 02.01.18. Videre er det i delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.18 

gitt godkjenning til heving av terreng for tomter 1, 4, 5 og 6, endring av 

høydeplassering for tilkomstvei og stikkveier, flytting av gang- og sykkelvei til trasé 

mellom tomt 3 og 4 og heving av stikkledninger. 

 

Tiltaket: 

Det søkes om endret plassering av gangvei, mindre justering av trasé for internveier 

og justering av terrengløsning fra mur/skråninger til bruk av kun skråninger. Gangvei 

planlegges lagt mellom tomt 4 og 5. Justert terrengløsning vil gjøre at tiltaket strekker 

seg lengre inn i område avsatt til LNF-formål og det er søkt dispensasjon for dette.  

 

Innsendte tegninger viser at krav til minste uteoppholdsareal i kommuneplanen § 

6.1.5 for tomannsboliger blir ivaretatt også ved endring av terrengutforming. 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 

 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

A501 Sit.kart med 
bygnings-/husnr 

1:500 19.02.19  

A505 Situasjonskart - 
endret utfylling 

1:500 16.05.19  

202 Terrengsnitt A-A 1:300 26.07.17 16.05.19 
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203 Terrengsnitt B-B 1:300 26.07.17 15.05.19 

204 Terrengsnitt C-C 1:400 17.07.19 16.05.19 

205 Terrengsnitt D-D 1:400 26.07.17 16.05.19 

206 Terrengsnitt E-E 1:400 17.07.19 16.05.19 

207 Terrengsnitt F-F 1:200 17.07.19 16.05.19 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 44-02 

Smedhaukedalen, vedtatt 10.02.71 som mindre endring av reguleringsplan nr. 44 for 

Sokna, vedtatt 16.04.64. Deler av eiendommen er i reguleringsplan angitt til 

boligformål og deler er avsatt til friområde. Gjeldende kommuneplan, vedtatt 

31.01.19 viser samme inndeling som reguleringsplan, friområde i reguleringsplan er i 

kommuneplan angitt som LNF-område. 

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra arealbruk i kommuneplanen, LNF-formål i 

kommuneplanbestemmelsen § 10.1 og dispensasjon fra byggeforbudet i 100-

meterssonen mot vann og vassdrag. 

 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Søknad om dispensasjon begrunnes blant annet med at tiltaket gir en bedre løsning 

for eiendommen og området generelt sett. Videre at det ikke foreligger 

nabomerknader til dispensasjonen og at justeringen har liten betydning for totalbildet 

i området. Det godkjente prosjektet endres bare i mindre grad og fjernvirkningen 

forbedres. Skråninger innbyr til annen bruk enn mur/skråning og tiltaket vil bli sikret 

etter vanlige krav i TEK. 

 

Byggeforbud i LNF-områder: 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1.  

 

Hensynene bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, samt 

å sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

 

Tiltaket går ut på å etablere skråninger, samt anlegge gangvei i område avsatt til 

LNF-formål. 

 

Det er ikke landbruksvirksomhet i området. Etablering av fyllinger fremfor murer 

vurderes å gi et bedre visuelt inntrykk ved at tiltaket vil fremstå som bedre 

terrengtilpasset enn ved bruk av mur. Området er videre tilstøtende boligområde og 

fyllinger legges i tilknytning til dette. Tiltaket vurderes videre å tilrettelegge for 

allmennhetens bruk av området ved å forbedre tilgjengeligheten til området.  

 

Vi vurderer at hensynene bak bygge- og anleggsforbudet i LNF-områder i 
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kommuneplanen § 10.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

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

vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at tiltaket kan gi presedens i sammenlignbare 

saker. En utstrakt bruk av dispensasjoner vil bidra til å undergrave reguleringsplanen 

som beslutningsgrunnlag. En bit-for-bit utbygging gjennom bruk av dispensasjon vil 

kunne gi området en uheldig virkning ved å ikke se området i sammenheng. 

 

Det vurderes som en fordel at fyllingene er tilknyttet tilgrensende boligområde slik at 

det ikke etableres fyllinger i LNF-området alene. Videre vil bruk av fyllinger gi en mer 

naturlig terrengtilpasning og gi mindre fjernvirkning enn bruk av murer og fyllinger. 

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet i LNF-

områder i kommuneplanen § 10.1 er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Forbud mot tiltak i 100-meterssonen: 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak forbudet mot tiltak i 100-meterssonen langs vann og vassdrag er å 

sikre allmennhetens tilgang til vannet, samt å ivareta områdenes unike kvaliteter som 

leveområde for plante- og dyreliv. 

 

Tiltaket går ut på å etablere skråninger istedenfor kombinasjon av mur og skråninger. 

 

Det vurderes at bruk av fyllinger fremfor mur vil fremstå som en bedre 

terrengtilpasning enn bruk av mur. Skråninger vurderes også å virke mindre 

privatiserende enn bruk av mur og vil åpne tilgjengeligheten til området.  

 

Vi vurderer at hensynene bak forbudet mot tiltak i 100-meterssonen langs vann og 

vassdrag i kommuneplanbestemmelsene § 11.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 
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vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Ulempene ved å gi dispensasjon generelt er at utbygging gir økt privatisering av 

området og dispensasjon vil kunne skape presedens i lignende saker. 

 

I denne saken vil bruk av skråninger gi en mer naturlig terrengtilpasning som gir 

mindre fjernvirkning enn bruk av murer og fyllinger. Bruk av skråninger gjør også at 

området fremstår mindre privatisert enn ved bruk av murer og letter tilgjengeligheten 

til området for dyr, samt muliggjør etablering av stedegen vegetasjon. 

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-

meterssonen langs vann og vassdrag i kommuneplanbestemmelsene § 11.1 er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Naturmangfoldloven: 

Det er i artsdatabankens artskart vist at Verkenselva er tilholdssted for den 

rødlistede arten elvemusling. Tiltaket går ut på etablering av skråninger, disse 

berører ikke elven direkte, men saken må vurderes etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8-12 jf. naturmangfoldloven § 7. 

 

Kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vedtaket er sikret gjennom 

registreringer i artsdatabankens artskart. Som trusselfaktor for funnet oppgis 

jordbruksforurensning. Forholdene for elvemusling og utbredelsen er kartlagt i NINA 

Rapport 114 i forbindelse med utbygging av Rv. 7 Sokna-Ørgenvika elvestrekning 

forbi eiendommen ikke er kartlagt. Verkenselva er imidlertid kartlagt frem til ca. 150 

m ovenfor eiendommen og kunnskapsgrunnlaget vurderes etter dette å være 

tilstrekkelig. Det oppsummeres i rapporten at Verkenselva er stilleflytende, dyp og 

har en frodig vegetasjon på hele strekningen fra samløpet med Sogna og 1,5 km 

oppover. Videre at de stilleflytende partiene av Verkenselva har bunnforhold som 

ikke gir grunnlag for noen fast etablering av elvemusling. Det er også gjort funn av 

elvemusling lengre ned i Sognavassdraget. 

 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt nok og føre-var-prinsippet i 

naturmangfoldloven § 9 kommer ikke til anvendelse. 

 

Arealer langs Sognavassdraget er i hovedsak LNF-områder og det er vurderes ikke 

at vassdraget vil bli utsatt for fremtidige belatsninger jf. naturmangfoldloven § 10. 

 

Etter naturmangfoldloven § 11 skal eventuelle avbøtende tiltak bekostes av 

tiltakshaver. Aktuelle tiltak i denne saken er at fyllinger skal etableres med rene 

masser og at avrenning fra fyllinger forhindres slik at vassdraget ikke blir ytterligere 

belastet ved avrenning av løsmasser under f.eks. flom. 
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Det forutsettes at tiltakshaver tar utgangspunkt i miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder for gjennomføring av tiltak jf. naturmangfoldloven § 12. 

 

Nabovarsling: 

Det er gjennomført nabovarsling og registrert merknader fra eier av naboeiendom 

gnr/bnr 169/11, eier av naboeiendom gnr/bnr 169/65, fra eier av naboeiendom 

gnr/bnr 169/10 og fra eier av eiendom gnr/bnr 169/49.  

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/11: 

Merknadene fra eier av gnr/bnr 169/11 går i hovedsak ut på at det ønskes brøytbar 

gangvei fra eiendommen gnr/bnr 169/22 til gangbro over Verkenselva. Videre bes det 

om at godkjent vedtak om endring av 04.06.19 trekkes tilbake fordi nabovarsling av 

endringssøknad ikke er utført korrekt. Det godtas likevel at godkjent endringssøknad 

ikke trekkes tilbake dersom det stilles krav om brøytbar gangvei frem til gangbro over 

Verkenselva og at snuhammer opprettholdes.  

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene og viser blant annet til at endring som 

ble nabovarslet i april 2018 medførte at gangvei ble flyttet bort fra gnr/bnr 169/11 og 

at grunneier dermed ikke lenger var berørt på samme måte som opprinnelig 

utforming tilsa. Når det gjelder ny søknad om endring vises det til at alle 

naboeiendommer er varslet på grunn av interesse om dispensasjonsspørsmålet. Det 

vises til at gangvei flyttes til plassering opprinnelig foreslått av PRO og vil gi enklere 

gangmønster med gangmulighet over eiendommen og at det fortsatt vil være mulig å 

brøyte traséen. Videre at gangtraséen tilrettelegges for mulig videreføring mot 

eiendomsgrense som tidligere vist. For snuhammer vises det til at denne er tatt ut av 

prosjektet da renovasjonsverket ikke finner behov for snuhammer.  

 

Ringerike kommune vurderer at merknadene knytter seg til privatrettslige forhold som 

ikke kan løses i byggesak. Kommunen kan ikke stille krav om at det skal etableres 

brøytbar gangvei over eiendom som ikke er omfattet av byggesøknad og vil ikke stille 

krav om snuhammer dersom dette ikke er nødvendig for å løse blant annet 

renovasjonsforhold. Når det gjelder nabovarsling av endringssøknad godkjent i 

delegasjonssak nr. 210/18, datert 04.06.19, er det i første omgang opp til tiltakshaver 

å vurdere om nabovarsling kan unnlates. Ringerike kommune så ikke grunn til å 

kreve ytterligere nabovarsling.  

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/65: 

Merknaden går ut på skråning og hekk er tatt vekk og har medført at naboens plen 

har rast ut fordi det ikke er satt opp mur og gjerde. Det godtas ny skråning mot at det 

settes opp gjerde i nabogrensen. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene og beskriver at det er aktiv dialog, samt 

at terrenget må justeres og støttes opp, samt sikres mot utglidning. 

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er imøtegått. 

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/10: 
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I merknaden vises det til at nabovarselet synes å være vanskelig å forstå og det 

stilles spørsmål om det er planlagt gangvei over eiendommen gnr/bnr 169/10. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene med at det ikke er store endringer 

sammenlignet med tidligere godkjenninger hvor det søkes å få en bedre løsning for 

nær-/fjernvirkninger. Spørsmålet om gangvei kommenteres med at gangveien 

omlegges internt på eiendommen og at det ikke er planlagt å legge gangvei inn på 

naboeiendom. 

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er besvart gjennom ansvarlig 

søkers svar. 

 

Nabomerknad fra gnr/bnr 169/49: 

Eier av gnr/bnr 169/49 anmoder i merknader om at det brukes mur eller tilsvarende 

mot Smedgårdsveien hvor det i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot 

vei. 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene med at det i det nevnte området vil 

utføres terrengmessige tiltak som kombinasjon av mur og skråning og at dette ikke 

utgjør noen reell endring mot tidligere godkjenning, samt heller ikke søkes endret.  

 

Ringerike kommune ser det slik at naboens merknader er besvart gjennom ansvarlig 

søkers svar. 

 

Samlet vurdering av nabomerknader: 

Ringerike kommune har vurdert nabomerknadene hver for seg og finner ikke grunn til 

å tillegge en eller flere av nabomerknader vekt på en måte som gjør at tiltaket må 

endres eller ikke kan gis godkjenning. Vi setter naboer med merknad på kopi av dette 

vedtaket til orientering. 

 

Plassering: 

Det foreligger avstandserklæring for terrengjustering inntil 0 m fra nabogrense. 

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 

horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 

 

Ansvarsforhold: 

Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 

vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 

tiltakshaver, jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12.  

 

Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 

31.05.19. Slik vi forstår er det ingen endringer av ansvarsforholdene i tiltaket. 

 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 

Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  

 



 

 

8 

Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 

gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 

sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 

 

Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 

for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester v/Vidar Moholdt 

Kikut Utvikling AS, Holeveien 1473, 3531 KROKKLEIVA 

Egil Berg Bråtalien, Tranbyveien 86, 3534 SOKNA 

Marit Hauglum Myge, Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA 

Siv Solheim, Tranbyveien 42, 3534 SOKNA 

Anette Bråstad, Haukedalen, 3534 SOKNA 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013. 
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Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: B yggesak

Vår ref.: 190527_17046_følgebrev - endringssøknad Hønefoss, 13 . 06 . 19

KI KU T U TVIKLIN G AS
TOM AN N SBOLIGER – GN R 169/22 , SM EDGÅRDSVEIEN
SØKN AD OM EN DRIN G ER

Det vises til sak 17 /2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 04 . 06 .18.

Det er planlagt sø knad om endring i forbindelse med terr engavslutning mot nord og vest. Som det går
fram av vedlegg nr 4 til nabovarslingen er det godkjent utfyllingsarbeid som en kom binasjon av murer
og sk råninger. T errengarbeidene er nå godt i gang , men det virker hensikt smessig å avslutte
arbei dene ved bruk av kun sk råninger. Dette vil gi bedre terrengovergangen og et visuelt bedre
prosjekt både når man ferd es i prosjektet og med tanke på fjernvirkni ng.

Del 1 – I nformasjon om endring
E i endommen er regulert til boligformål, men defineres gjennom kommuneplanen ( KPA ) som både
bolig og LNF - formål . Prosjekte t er allerede godkjent med delvis ut fylling innover LNF - området og det
sø kes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre in n i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedlegg 3 og 4 er det tydelig at konsekve nsen er liten .

I tillegg oppnår man en bedre lø sning med tanke på ga ngveien som kopler Smed gårdsvei en m ed
leke areal og yt terligere gangtrasé videre mot Sok na sentrum. Løsningen krever mindre terrengarbeid
og vil være med på å dempe utfyllingen ved bol ig 4 (nr 26 A / 26B på illustrasjonsplanet ) .
Boligplasseringer er uendret og krav til 150 kvm M UA pr en he t tilfre dsstilles.

Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digit ale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www. coplan.no/varslinger , i t illegg til denne varslingen .

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og faktu ramottaker.

Nabovarsling
I henhol d til pbl er det utført nabovarsling. Var slingen er begrenset til utvalgte og nærliggende naboer,
da endrin gene i all hovedsak kun har betydning for de varslede naboene. Det søkes således fritak for
full nabovarsling iht pb l § 21 - 3 2.ledd . Vi ber om tilbak emelding dersom kommunen er av den
oppfat ning at varslingen burde omfattet flere naboer i forhold til tidli gere varslingsliste (opprinnelig
byggesøknad).

Det er utført digital nabovarsling og kvitteringslisten er v edlagt sø knaden.

Det er kommet fire nabomerknad

B nr 65 : « Min skråning og hekk er t att vekk, dette har ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt
opp mur og gjerde. Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom »

o  S ØK har følgende kom me ntar til merknade n: tiltakshaver har e n ak tiv dialog med n aboen.
D et er tidligere utfø rt et mindre terrengjusteringsarbe id me llom bnr ’ ene 22 og 65 for å
sikre en god overgang. Tiltakshaver o ppgir at  t errenget må justeres der hvor det har rast
ut fra plen en og resten må støttes opp med masser unde r fr a. Det blir ikke murer, men
terrenget  [ selvsagt ]  sikres mot utgliding . Videre vil berørt veiareal justeres for å sikre god
utforming.

o  Tiltakshaver har aktiv kontakt med na boen og vi ber om at merknaden ikke til le gges
vesentlig vekt .
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Bnr 11: « Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel. I
nabovarsel til meg datert 19/9 - 2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og
gangbro i nord ska l oppgraderes til brøytbar gang vei iht trase på sit.kart. Som grunneier i område
med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers eiendom var det for meg
avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den nye gangbroe n over
Verkenselva. Tilsendte n abovarsel 16/5 - 2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne
oppgraderingen av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor. Etter å ha undersøkt
saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, iføl ge kommunenen sin behandling av
saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med nabo. Grunnlaget
for nabovarselet 19/9 - 2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert. Det ble 1/11 - 2017 fra
min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring innti l min eiendom. Grunnlaget for denne
undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste kjent opplysninger i saken
til meg. Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4 - 2018. Denne er
ikke nabovarslet til meg. H er fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro stopper i
eiendomsgrensen til utbygger. Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) v edr avkjøring
fra Tranbyveien. Jeg er grunneier på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller o m
det skal gjøres noe her. Nabovarsel 16/5 - 2019 viser på kartskisser at den opprinnelige
nabovarslede brøytbare gangvei til bro nå i sin helhet e r fjernet og kun fremstår som en intern
gangvei til egen lekeplass Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr vi ser heller ikke snuhammer
fra Smedgårdsveien som har vært med i alle tidligere dokumenter. På bakgrunn av den noe
uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike Kommune trekke tilbake
godkjent endring av 4/6 - 2018 da den ikke er korrekt nabo varslet. Dog kan jeg godta at den ikke
trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar gangvei fram til gangbro
innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5 - 2019 slik som opprinnelig nabovarsel av 19/9 -
2017 er utformet. Kommunen må også innarbeid e at denne gangveien må ferdigstilles i rekkefølge
bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis. Videre må kommunen stille krav om
at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på snuhammer som utbygger tidligere har
beskrevet. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: Grunneier er opprinnelig varslet til tiltaket og
har samtykket til dette. Da prosjektet ble varslet endring meldt i april 2018 ble det kun
utført en beg renset nabovarsling, og samtidig søkt om fritak for full varsli ng (se tidligere
følgebrev). Det har ikke vært SØKs eller tiltakshavers hensikt å holde informasjon tilbake ,
grunneier ble ikke varslet da tidligere endring ikke berører grunneier. Gangveien ble flyttet
bort fra bnr 11s nærhet og grunneier var ik ke lengre berørt på den samme måten som
prosjektets opprinnelige utforming tilsa. SØK forespurte også kommunens vurdering av
behovet fo r full var sling ved behandling av tidligere endringssøk nad .

o  All e grunneier/naboer er nå varslet for å informere om endringen e, som er av mindre art,
men likevel av interesse grunnet dispensasjonss pørsmålet. Gangveien er på nytt fl yttet og
nå til den plasseringen som PRO opprinnelige foreslo, da dette g ir mindre terrenginngrep,
et enk lere gangmønster og i tillegg vil b idra til å dempe inntrykket av ter rengarbeidet. Det
e r fortsatt gangmuligheter over eiendommen og det e r fortsatt mulig å brøyte traséen, dog
ikke på samme måte som tiltakshavers opprinnelige inte nsjon i prosjektet.

Det er verdt å merke se g a t gangsituasjonen vil bli vese ntlig bedre ved utbyggi ng
enn dagens situ asjon tilsier, da gangmønsteret vil være t ydeligere og større deler
av gangtraséen vil bli holdt snøfri ift tidligere situasjon.

Gangtraséen er inntegnet som vist i søknadsdokumentasjonen og vil tilrettelegges
for m ulig videreføring mot eiendomsgren sen som tidligere vist. Traséen er stoppet
på tegningsunderlaget da den enkelte kan v idereføres uten ytterligere
terrenginngrep (s o m ikke er søknadspliktige).

o  Snu hammer mm er tatt ut av prosjekt et som en aktiv del, da reno vasjonsvese t ikke finner
behov for snuhammeren på det aktuelle stedet. Det har ikke vært et krav fra kommunen
eller ved tidligere nabovarsling at snu hammer , gangvei eller an net skulle opparbei des
langs eller i Smedgårdsv eien , me d unntak av oppgradering av krysset Tranbyveien -
S medgårdsveien.

o  D e omsøkte endringene be rører ikke bnr 11 verken direkte eller indirekte. Bnr 11 gr enser
kun i nordøst og be røres ikke verken av denne søknade n eller d e tidl igere søknadene .



Side 3 av 7

Anita Solheim – bnr 10 (ku n ut drag): synes det er vanskelig å f orstå hva varselet gjelder og om det
er planlagt en gangvei over Siv Solheims eiendom.

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: endringene er forsøkt forklart i følgebrev og
v ist på situas jonskart, supplert med terrengprofiler. Omsøkte endringer er i realiteten ikke
de store endringene ift tidligere godkjenning, da plassering av boliger, ter re ngarbeider,
VA - ledninger , lekeareal osv vil vær e uendret. F o rmålet med endringen er å oppnå en
bedre løsning både for nær - / fjernvi rkning , samtidig som man oppnå r en økonomisk
gunstig løsning fram for dyre murer. Murer vil gi en forverret f jernvirkn ing enn omsø kte
endring, dvs at det ikke v il være like p ent som det nå omsøkes.

Gangveien er omlagt internt på eiendommen og er ment å videreføre
gangmuligheten over eiendommen. Flyfo to viser en enkel sti over eiendommen,
som verken blir brøytet eller på annen måte vedlikeholdt. Tiltakshaver ønsker å
videreføre gang m uligheten , samtidig som gangveien gir tilkomst til lekearealet. A t
gang veien nå utgjør et mindre terrenginngrep og reduserer behovet for murer
sees på som et positivt tiltak. Det er ikke planlagt å legge gangveien inn på an nen
manns eiendom ; gangveien sluttf øres i området der dagens sti vises i flyfoto.
Gående har da mul igheten til å ferdes som tidligere, uten at tiltakshaver verken
oppfordrer eller for hindrer gang trafikken.

o  Overstående kommentar er er sendt til nabo som et forsøk på å tydeliggjøre
nabovarslingen.

Anette Bråstad – bnr 49 : « Angående nabovarsel Smedgårdsveien. Det er litt u klart i nabovarselet
om bruk av mur i skråninger utgår for prosjektet som helhet. Jeg vil derfor anmode om at det som
planlagt brukes mur eller tilsvarende mot Smedgårdsveien, og mot snuhammer ved
Smedgårdsveien 34, hvor det pr. i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot vei. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: etter konferering med Lars Haga, som er
utførende entreprenør, vil det i det nevnte området utføre s terrengmessige tiltak mellom
Smedgårdsveien og eiendommen . Disse tiltakene vil utføres som en kom binasjon av m ur
og skråni ng . Muren e vil forsøkes redusert til maksimalt 2m høyde, hvor resten utføres
som sk råning. Dette utgjør ingen reell endring ift tidligere godkjenning og er ikke omsøkt
endr et.

S e også kopi av merknade n e som egne vedlegg til søk naden .

D el 2 – Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i et omr åde som er definert av «Reguleringsplanen Nr 44 for Sokna i Norderhov
kommune», se utsnitt av planen i fig.1 , utsnitt av tidligere kommuneplan som fig.2 og gjeldende
kommuneplan som fig. 3 (KPA ) – jf vedlegg.

Den nye arealdel en av kommuneplan en (KPA) viser eiendommen som boligformål med uen dret
avgrensni ng me llom bolig - og LNF - formål.

Det er tidligere innvilget dispensasjonssøknad for tiltak på eiendommen i vedtak av 02.01.18 .

Plankrav
Det still es krav til plan i KPAs § 2 . Formålet med plankravet, planprogra m og konsekvensutredning er
å sikre godt utformede områder og løsninger. P lankravet regnes allerede som tilfredsstilt da
eiendommen er regulert.

Del 3 – D ispensasjon
Det vil søkes di spensasjon fra arealbruken i KPA i h t plan - og bygningslovens §19.

Det søk es dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk , og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer , da
det a llerede er lagt ledningsnett på eiendommen.

Kommunen har hjemme l til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene
om dispensasjon, som er nedfelt i plan - og bygningslovs § 19 - 2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak beste mmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbe stemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispen sasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.”
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Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt lan gt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å g i dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
beste mmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
interesseavvein ing, der f ordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må forel igge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer a t det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispen sasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.

Ved en vurdering av hvo rvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ule mpene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra for tsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følg ende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og for hindre uko ntrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det
estetiske inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er d en presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Pre s edensvirkn ing vil imidlerti d ku n være mulig
å legge til grunn i saker som har lig nende karakter og forhold – ik ke en ukritisk på ber opelse.

Det skal utføres en vurde ring a v fordel er og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon br yte med de n opprinnelige intensjonen med arealbruken i området. Dette er
i midlertid den eneste ulempen som regnes aktuell, da det allerede er g odkjent e t pros jekt i området.
V idere er det allerede godkjent et byggeprosjekt på eiendommen og omsøkte dispensa sjon er ku n en
tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordele ne med å inn vilge dispensa sjon er flere . Det godkjente prosjektet endres kun i mindre g rad,
man unngår en lang prosess i omregulering og naboer vil ikke berøres. Fjern virkningen vil fo r bedres
og den generelle oppfatningen av p rosjektet vil styrkes. S kråninger innbyr til annen bruk enn
kom binasjon av mur/skråning. Tiltaket vil selvsagt sikres iht vanlige krav i TEK.

Sammendrag av vurdering / k onklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fo rdel en være større enn ulempene. Følgende regnes som
u lemper ved å d ispensere  fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjo n kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.

- Enkeltstående dispensasj oner gir i kke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom e n
planprosess

Som  momenter som taler for å dispensere  fra bestemme lsene nevnes blant annet:
- De fleste naboer har samtykket i tiltaket. Det foreligger ikke nabomerknader til den omsø kte

terren gløsn ingen .
- Veiføring , eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsa tt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder . Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirknin g.
- Avstand til nabogrenser og byggegrense mot elv blir overholdt.

Hensyne ne bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene ved å innvilge dispe nsasjon med tettere boligstruktur og nye miljøvennlige boli ger, i en
prisklasse og struktur som er attraktiv, er vesentlig større enn ulempene. Det foreligger ikke
merkna der til omsøkte terreng justering.

Konklus jon
Tiltaket gir en bedre løsning for eiendommen og området generelt sett. Da det ikke foreligger
nabo me rknader ti l dispensasjonen og justeringen er av lit en betydni ng for totalb ildet i området (kun
positiv ) , håper vi at kommunen kan behandle dispensasjonss pørsmålet ra skt og administrativt. P å
denne måten kan terrengarbeidet utføres i inneværende sesong og a rbeidet ka n avsluttes i år . Å
innvilge dispensasjon har flere fordeler enn ulemper .

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling o g håper på snarlig tilbakemelding.
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Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg :
- Tegning er som vi ser endrin ger

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt a v reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i ros a

Fig 2 – Utsnitt av tidliger e kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommunep lan (LNF - l inj en er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon



Fra: Raymond Fyllingen [raymond@coplan.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 27.06.2019 09:57:03 

Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 

Vedlegg: image001.png; 190531_17046_følgebrev-endringssøknad_3.pdf; 190606_Nabomerknad Anita Solheim.pdf; 

190516_SvarNabovarsling.pdf; 190522_SvarPaaNabovarsel.pdf; 190528_SvarPaaNabovarsel.pdf; 190531_Merknad_Bråstad.pdf 

Sak 17/2702 
 
Hei Ane Marie, 
 
Vedlegger oppdatert følgebrev til endringssøknad innsendt 31.05.19. Vedlegger også alle registrerte nabomerknader. Gi meg gjerne en tilbakemelding 
dersom noe er uklart eller dere trenger mer info. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS  
 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: tirsdag 19. mars 2019 11:00 
Til: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei Ane Marie, 
 
Viser til tidligere korrespondering vedr møtet denne uken – beklager at dette ble flyttet enda en gang (fredag 22.mars kl.12). Var tidligere oversendt 
underlag forståelig eller ønsker dere tilsendt mer informasjon før møtet? 
 
Formålet med møtet vil være å gjennomgå tilpasninger og endringer ift siste godkjenningsvedtak;  

- terrengforskjeller er løst som skråninger i stedet for murer 
- størrelse på uteoppholdsarealer  
- vurdere flomsikring av lekearealet nord for boligene (mulighet for å heve terrenget?) – da dette vil ligge i LNF-område 
- endring av plassering av gangvei, jf illustrasjonsplan 

 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 



Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.37 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Endelig bekreftelse – ha en god dag videre 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Raymond Fyllingen  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.26 
Til: 'Ane Marie Rydland' <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei igjen, 
 
Tusen takk – avventer endelig bekreftelse fra tiltakshaver, regner med at dette går fint. 
 
Med vennlig hilsen 
Raymond Fyllingen 
Coplan AS 

 

Fra: Ane Marie Rydland <Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no>  
Sendt: mandag 4. mars 2019 15.21 
Til: Raymond Fyllingen <raymond@coplan.no> 
Emne: SV: 17046 VS: Smedgårdsveien - reguleringsplan nr 44 - utbygging med div. søknader 
 
Hei, 
  
Da har jeg satt av tid torsdag 21. mars klokken 14.15. 
  
  
Med hilsen 
  



Ane Marie Rydland 
---------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 40 80 42 41  
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
  

 
  
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-

posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av 

feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
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Raymond Fyllingen

Fra: Anita Solheim < Anita.Solheim@udir.no>
Sendt: torsdag 6. juni 2019 11:40
Til: Raymond Fyllingen
Kopi: Finn Gjetanger; postmottak@ringerike.kommune.no
Emne: Spørsmål til nabovarsel

Hei
Vi har lest gjennom nabovarselet og vedleggene. Det er veldig vanskelig å forstå hva dette varselet
egentlig innebærer.
Det er derfor fint om dere kan gi oss en forklaring på det.
Dersom det er noen andre som skal svare på dette, ber vi dere om å videresende det til riktig person.

Dere skriver i brevet til Ringerike kommune (vår markering i gult);

Informasjon om endring
Eiendommen er regulert til boligformål, men defineres gjenno m kommuneplanen (KPA) som både
bolig og LNF - formål. Prosjektet er allerede godkjent med delvis utfylling innover LNF - området og det
søkes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre inn i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedl egg 3 og 4 er det tydelig at konsekvensen er liten.
I tillegg oppnår man en bedre løsning med tanke på gangveien som kopler Smedgårdsveien med
lekeareal og ytterligere gangtrasé videre mot Sokna sentrum. Løsningen krever ikke så mye
terrengarbeid og vil væ re med på å dempe utfyllingen ved bolig 4 (nr 26A / 26B på illustrasjonsplanet).
Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digitale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www.coplan.no/varslinger, i tillegg til denne varslingen.

Og dette kommer frem av nabovarselet;

BESKRIV NÆRMERE HVA NABOVARSELET GJELDER
Nabovarselet gjelder endring av terrengarbeider og plassering av gangveier, i _llegg _l plassering/trasé
av internveier. Det er kun mindre justeringer i den alle rede godkjente situasjonen. Se vedlagte
følgebrev for mer informasjon. Ved spørsmål, ta kontakt via oppgi_ informasjon.

Hva betyr dette, er det planlagt en gangvei over Siv Solheims sin tomt?
Av kartet som er vedlagt er det tegnet inn en gangvei, men den stopper ved Siv sin tomt, hva betyr det?
Fint om dere kan gi oss en avklaring på dette så raskt som mulig.

Vennlig hilsen
på vegne av Siv solheim
Anita Solheim



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 65 0 0
Adresse Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Viser til mottatt nabovarsel og har følgende merknader: Min skråning og hekk er tatt vekk, dette har 
ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt opp mur og gjerde.

 Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom

SIGNERT AV

MARIT HAUGLUM MYGE 22.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 11 0 0
Adresse Tranbyveien 86, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
I nabovarsel til meg datert 19/9-2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og

 gangbro i nord skal oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. 
 Som grunneier i område med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers 

 eiendom var det for meg avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den
 nye gangbroen over Verkenselva.

 
Tilsendte nabovarsel 16/5-2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne oppgraderingen

 av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor.
 Etter å ha undersøkt saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, ifølge kommunenen

 sin behandling av saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med
 nabo.

 Grunnlaget for nabovarselet 19/9-2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert.
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Det ble 1/11-2017 fra min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom.
 Grunnlaget for denne undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste

 kjent opplysninger i saken til meg. 
 

Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4-2018.
 Denne er ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro

 stopper i eiendomsgrensen til utbygger.
 

Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) vedr avkjøring fra Tranbyveien. Jeg er grunneier
 på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om det skal gjøres noe her.

 
Nabovarsel 16/5-2019 viser på kartskisser at den opprinnelige nabovarslede brøytbare gangvei

 til bro nå i sin helhet er fjernet og kun fremstår som en intern gangvei til egen lekeplass
 Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer fra Smedgårdsveien

 som har vært med i alle tidligere dokumenter.
 

På bakgrunn av den noe uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike
 Kommune trekke tilbake godkjent endring av 4/6-2018 da den ikke er korrekt nabovarslet.

 Dog kan jeg godta at den ikke trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar
 gangvei fram til gangbro innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5-2019 slik som opprinnelig

 nabovarsel av 19/9-2017 er utformet. Kommunen må også innarbeide at denne gangveien må
 ferdigstilles i rekkefølge bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis.

 Videre må kommunen stille krav om at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på
 snuhammer som utbygger tidligere har beskrevet.

 

Sokna 28/5-2019
 Egil Berg Bråtalien

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN 28.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Raymond Fyllingen

Fra: Anette Bråstad <anette.brastad@live.no>
Sendt: fredag 31 . mai 2019 00:04
Til: Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no
Kopi: Post - Coplan AS
Emne: Nabovarsel

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Kategorier: Raymond

Angående nabovarsel Smedgårdsveien. Det er litt uklart i nabovarselet om bruk av mur i skråninger utgår for prosjektet som
helhet. Jeg vil derfor anmode om at det som planlagt brukes mur eller tilsvarende mot Smedgå rdsveien, og mot snuhammer
ved Smedgårdsveien 34, hvor det pr. i dag er skråning som ikke oppfyller krav til sikring mot vei.

Mvh Anette Bråstad
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Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested
Kommunens saksnummer

17/2702
Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Adresse

3534 SOKNA

Arbeidstilsynet

Endringen av tiltaket berører ikke eksisterende eller fremtidige arbeidsplasser.

Følgebrev

Se vedlagt følgebrev

Beskrivelse av endring(er)

Endring av tiltak som krever dispensasjon
Annen endring av tiltaket

Beskrivelse av endring
Endring av plassering av gangvei, mindre justering av trasé for internveier og justering av terrengløsning (fra
kombinasjon mur/skråning til bare skråninger). Sistnevnte endring medfører at tiltaket strekker seg lengre innover
LNF-området enn opprinnelig godkjent. Se vedlagte følgebrev for mer informasjon.

Varsling
Tiltaket krever nabovarsling
Det foreligger merknader fra naboer eller gjenboere

Antall

1
Søkers vurdering av merknader

Se følgebrev - merknaden har ingen betydning for det omsøkte tiltaket

Dispensasjonsøknad

Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon:
Det søkes dispensasjon fra arealbruken i området (LNF-formål), hovedsakelig mellom tiltaket og elven i nord. Se
følgebrev for forklaring.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Type plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Reguleringsformål

Bolig

Beregningsregel angitt i gjeldende plan

%BYA
Grad av utnytting iht. gjeldende plan1

25%
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Tomtearealet

Byggeområde/grunneiendom 10808,30 m²
- Ev. areal som trekkes fra iht. beregningsregler 2700,00 m²
= Beregnet tomteareal 8108,30 m²

Bebyggelsen

Beregnet maksimalt byggeareal iht. plan 2027,08 m²
Areal eksisterende bebyggelse 0,00 m²
+ Areal ny bebyggelse 2235,60 m²
- Areal som skal rives 0,00 m²
+ Parkeringsareal 216,00 m²
= Sum areal 2451,60 m²

Grad av utnytting

Beregnet grad av utnytting 30,24

Plassering av tiltaket
Det er høyspentlinje/kabel eller nettstasjon/transformator i, over eller i nærheten av tiltaket.
Vann og avløpsledninger er ikke i konflikt med tiltaket.

Bygningsopplysninger

m² BYA

Bolig Annet I alt Bolig Annet I alt

Antall bruksenheter m² BRA

Eksisterende 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Ny 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Åpne arealer/Enheter som
fjernes

0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0

Sum 2235,60 1942,92 0,00 1942,92 12 0 12

Antall etasjer etter at tiltaket er gjennomført: 1

Krav til byggegrunn

Flom
Byggverket skal plasseres i flomutsatt område, se vedlegg.
Sikkerhetsklasse: F1 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

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.

Tilknytning til veg og ledningsnett

Adkomst
Tiltaket gir ikke ny/endret atkomst.
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Løfteinnretninger

Det er IKKE løfteinnretninger som omfattes av TEK i bygningen
Det planlegges IKKE en slik innretning

Vedlegg

Vedleggstype Gruppe Beskrivelse av vedlegget Hvordan oversendes
vedlegget?

Kvittering for nabovarsel C Varslingsfront og kvitteringsliste elektronisk

Nabomerknader C Bnr 65 elektronisk

Kommentarer til
nabomerknader

C Se følgebrev vedlegges som
papir

Nabomerknader C Bnr 11 elektronisk

Tegning ny snitt E Nytt tegningssett (sit.kart, snitt mm) elektronisk

Redegjørelse - ras- og flomfare F Inngår i tidligere godkjenning - berøres
ikke av dette tiltaket. Endringer er planlagt
iht standard opparbeidelse av terreng,
veier og bygninger (pre-aksepterte
løsninger)

vedlegges som
papir

Annet Q Følgebrev med dispensasjon elektronisk

Signering

(tiltakshaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 31.05.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, plan- og bygningsloven § 21-3

Tiltak på eiendommen

Kommune

Ringerike
Gnr.

169
Bnr.

22
Andre Gnr./Bnr.

10
Adresse

3534 SOKNA
Eier/fester

Finn Langvandsbråten

Det varsles herved om

Søknadstype

søknad om endring av gitt tillatelse
Tiltakstype

Nytt bygg - Boligformål
Næringsgruppekode

X Bolig
Bygningstypekode

121 Tomannsbolig, vertikaldelt

Formål

bolig annet
Beskrivelse av bruk

6 stk boligbygg med tilhørende carport i bygningskroppen

Dispensasjonsøknad etter Plan-og bygningsloven Kapittel 19
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i:Arealplaner
Begrunnelse for dispensasjon: Det søkes dispensasjon fra arealbruken i området (LNF-formål), hovedsakelig
mellom tiltaket og elven i nord. Se følgebrev for forklaring.

Arealdisponering

Planstatus mv.
Gjeldende plan

Reguleringsplan
Navn på plan

REGULERINGSPLANEN NR 44 FOR SOKNA I NORDERHOV KOMMUNE.

Nabovarselet gjelder

Se vedlagt følgebrev

Spørsmål og merknader vedrørende nabovarsel

Ansvarlig søker
navn

COPLAN AS

Kontaktperson
navn

Raymond Fyllingen
e-postadresse

raymond@coplan.no
Telefon

97500700
Mobiltelefon

97500700

Søknaden kan ses på hjemmeside:
coplan.no/varslinger

Merknadene sendes:
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt. Ansvarlig søker/tiltakshaver
skal sammen med søknad sende innkomne merknader og redegjøre for eventuelle endringer.

Navn

COPLAN AS
Postadresse

Fagernes 4, 5043 BERGEN
e-postadresse

raymond@coplan.no
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Signering

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

Ansvarlig søker

Dato 31.05.2019 .

Signatur Søknaden er elektronisk signert .
COPLAN AS
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Ringerike kommune
Pb 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Att: B yggesak

Vår ref.: 190527_17046_følgebrev - endringssøknad Hønefoss, 31 . 05 . 19

KI KU T U TVIKLIN G AS
TOM AN N SBOLIGER – GN R 169/22 , SM EDGÅRDSVEIEN
SØKN AD OM EN DRIN G ER

Det vises til sak 17 /2702 – Smedgårdsveien, Sokna. Det søkes herved endring på vedtak av 04 . 06 .18.

Det er planlagt sø knad om endring i forbindelse med terr engavslutning mot nord og vest. Som det går
fram av vedlegg nr 4 til nabovarslingen er det godkjent utfyllingsarbeid som en kom binasjon av murer
og sk råninger. T errengarbeidene er nå godt i gang , men det virker hensikt smessig å avslutte
arbei dene ved bruk av kun sk råninger. Dette vil gi bedre terrengovergangen og et visuelt bedre
prosjekt både når man ferd es i prosjektet og med tanke på fjernvirkni ng.

Del 1 – I nformasjon om endring
E i endommen er regulert til boligformål, men defineres gjennom kommuneplanen ( KPA ) som både
bolig og LNF - formål . Prosjekte t er allerede godkjent med delvis ut fylling innover LNF - området og det
sø kes nå om en justering av fyllingsfoten – som vil strekke seg litt lengre in n i LNF - området. Ved
sammenligning mellom vedlegg 3 og 4 er det tydelig at konsekve nsen er liten .

I tillegg oppnår man en bedre lø sning med tanke på ga ngveien som kopler Smed gårdsvei en m ed
leke areal og yt terligere gangtrasé videre mot Sok na sentrum. Løsningen krever mindre terrengarbeid
og vil være med på å dempe utfyllingen ved bol ig 4 (nr 26 A / 26B på illustrasjonsplanet ) .
Boligplasseringer er uendret og krav til 150 kvm M UA pr en he t tilfre dsstilles.

Alle endringer utføres innenfor eiendomsgrensene. Digit ale utgaver av tegningene ved varsel av
endring ble gjort tilgjengelig på www. coplan.no/varslinger , i t illegg til denne varslingen .

Parter
Kikut Utvikling AS er tiltakshaver og faktu ramottaker.

Nabovarsling
I henhol d til pbl er det utført nabovarsling. Var slingen er begrenset til utvalgte og nærliggende naboer,
da endrin gene i all hovedsak kun har betydning for de varslede naboene. Det søkes således fritak for
full nabovarsling iht pb l § 21 - 3 2.ledd . Vi ber om tilbak emelding dersom kommunen er av den
oppfat ning at varslingen burde omfattet flere naboer i forhold til tidli gere varslingsliste (opprinnelig
byggesøknad).

Det er utført digital nabovarsling og kvitteringslisten er v edlagt sø knaden.

Det er kommet to nabomerknad

B nr 65 : « Min skråning og hekk er t att vekk, dette har ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt
opp mur og gjerde. Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: tiltakshaver har e n ak tiv dialog med n aboen.
D et er tidligere utfø rt et mindre terrengjusteringsarbe id me llom bnr ’ ene 22 og 65 for å
sikre en god overgang. Tiltakshaver o ppgir at  t errenget må justeres der hvor det har rast
ut fra plen en og resten må støttes opp med masser unde r fr a. Det blir ikke murer, men
terrenget  [ selvsagt ]  sikres mot utgliding . Videre vil berørt veiareal justeres for å sikre god
utforming.

o  Tiltakshaver har aktiv kontakt med na boen og vi ber om at merknaden ikke til legges
vesentlig vekt .
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Bnr 11: « Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel. I
nabovarsel til meg datert 19/9 - 2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og
gangbro i nord ska l oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. Som grunneier i område
med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers eiendom var det for meg
avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den nye gangbroe n over
Verkenselva. Tilsendte nabovarsel 16/5 - 2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne
oppgraderingen av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor. Etter å ha undersøkt
saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, iføl ge kommunenen sin behandling av
saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med nabo. Grunnlaget
for nabovarselet 19/9 - 2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert. Det ble 1/11 - 2017 fra
min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom. Grunnlaget for denne
undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste kjent opplysninger i saken
til meg. Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4 - 2018. Denne er
ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro stopper i
eiendomsgrensen til utbygger. Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) v edr avkjøring
fra Tranbyveien. Jeg er grunneier på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om
det skal gjøres noe her. Nabovarsel 16/5 - 2019 viser på kartskisser at den opprinnelige
nabovarslede brøytbare gangvei til bro nå i sin helhet e r fjernet og kun fremstår som en intern
gangvei til egen lekeplass Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer
fra Smedgårdsveien som har vært med i alle tidligere dokumenter. På bakgrunn av den noe
uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike Kommune trekke tilbake
godkjent endring av 4/6 - 2018 da den ikke er korrekt nabovarslet. Dog kan jeg godta at den ikke
trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar gangvei fram til gangbro
innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5 - 2019 slik som opprinnelig nabovarsel av 19/9 -
2017 er utformet. Kommunen må også innarbeid e at denne gangveien må ferdigstilles i rekkefølge
bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis. Videre må kommunen stille krav om
at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på snuhammer som utbygger tidligere har
beskrevet. »

o  S ØK har følgende kom mentar til merknade n: Grunneier er opprinnelig varslet til tiltaket og
har samtykket til dette. Da prosjektet ble varslet endring meldt i april 2018 ble det kun
utført en beg renset nabovarsling, og samtidig søkt om fritak for full varsling (se tidligere
følgebrev). Det har ikke vært SØKs eller tiltakshavers hensikt å holde informasjon tilbake ,
grunneier ble ikke varslet da tidligere endring ikke berører grunneier. Gangveien ble flyttet
bort fra bnr 11s nærhet og grunneier var ik ke lengre berørt på den samme måten som
prosjektets opprinnelige utforming tilsa. SØK forespurte også kommunens vurdering av
behovet fo r full var sling ved behandling av tidligere endringssøk nad .

o  All e grunneier/naboer er nå varslet for å informere om endringen e, som er av mindre art,
men likevel av interesse grunnet dispensasjonss pørsmålet. Gangveien er på nytt fl yttet og
nå til den plasseringen som PRO opprinnelige foreslo, da dette g ir mindre terrenginngrep,
et enk lere gangmønster og i tillegg vil b idra til å dempe inntrykket av ter rengarbeidet. Det
e r fortsatt gangmuligheter over eiendommen og det e r fortsatt mulig å brøyte traséen, dog
ikke på samme måte som tiltakshavers opprinnelige inte nsjon i prosjektet.

Det er verdt å merke se g a t gangsituasjonen vil bli vesentlig bedre ved utbyggi ng
enn dagens situ asjon tilsier, da gangmønsteret vil være t ydeligere og større deler
av gangtraséen vil bli holdt snøfri ift tidligere situasjon.

Gangtraséen er inntegnet som vist i søknadsdokumentasjonen og vil tilrettelegges
for mulig videreføring mot eiendomsgren sen som tidligere vist. Traséen er stoppet
på tegningsunderlaget da den enkelte kan v idereføres uten ytterligere
terrenginngrep (s o m ikke er søknadspliktige).

o  Snu hammer mm er tatt ut av prosjekt et som en aktiv del, da renovasjonsvese t ikke finner
behov for snuhammeren på det aktuelle stedet. Det har ikke vært et krav fra kommunen
eller ved tidligere nabovarsling at snu hammer , gangvei eller an net skulle opparbei des
langs eller i Smedgårdsv eien , me d unntak av oppgradering av krysset Tranbyveien -
S medgårdsveien.

o  D e omsøkte endringene be rører ikke bnr 11 verken direkte eller indirekte. Bnr 11 gr enser
kun i nordøst og be røres ikke verken av denne søknade n eller d e tidl igere søknadene .

S e også kopi av merknade n e som egne vedlegg til søk naden .
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D el 2 – Plangrunnlaget
Eiendommen ligger i et omr åde som er definert av «Reguleringsplanen Nr 44 for Sokna i Norderhov
kommune», se utsnitt av planen i fig.1 , utsnitt av tidligere kommuneplan som fig.2 og gjeldende
kommuneplan som fig. 3 (KPA) – jf vedlegg.

Den nye arealdel en av kommuneplan en (KPA) viser eiendommen som boligformål med uen dret
avgrensni ng me llom bolig - og LNF - formål.

Det er tidligere innvilget dispensasjonssøknad for tiltak på eiendommen i vedtak av 02.01.18 .

Plankrav
Det stilles krav til plan i KPAs § 2 . Formålet med plankravet, planprogra m og konsekvensutredning er
å sikre godt utformede områder og løsninger. P lankravet regnes allerede som tilfredsstilt da
eiendommen er regulert.

Del 3 – D ispensasjon
Det vil søkes di spensasjon fra arealbruken i KPA i h t plan - og bygningslovens §19.

Det søk es dispensasjon da en planprosess er omfattende, både tidsmessig og økonomisk , og bør
omfatte et større samlet areal enn det omsøkte. Videre berører ikke tiltaket ubebygde eiendommer , da
det allerede er lagt ledningsnett på eiendommen.

Kommunen har hjemme l til å dispensere fra plankravet/reguleringsendring gjennom bestemmelsene
om dispensasjon, som er nedfelt i plan - og bygningslovs § 19 - 2: ”Dispensasjon kan ikke gis dersom
hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbe stemmelse,
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispen sasjon være klart større enn ulempene
etter en samlet vurdering.”

Dispensasjonsmuligheten i lovverket er brukt langt mer enn ordlyden kan gi inntrykk av.

Kommunens adgang til å g i dispensasjon er angitt i lovverket. Det kreves at hensynene bak den
beste mmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt, og det må i tillegg foretas en
interesseavvein ing, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det må forel igge en klar
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer a t det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispen sasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke.

Ved en vurdering av hvo rvidt det skal gis dispensasjon fra bestemmelsene i arealplaner bør man stille
seg spørsmålet om hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, om fordelene er større enn
ule mpene samt om hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra for tsatt gjør seg
gjeldende med styrke. I den forbindelse anføres følg ende:

Hensynet bak formålet i reguleringsplanen er å sikre en helhetlig og harmonisk bygningsmasse i
området og for hindre ukontrollert oppføring av boliger og annen bebyggelse som forringer det
estetiske inntrykket.

Felles ulempe for dispensasjoner er d en presedensvirkning som dispensasjoner medfører i forhold til
framtidige byggesaker i dette området av kommunen. Pre s edensvirkning vil imidlerti d ku n være mulig
å legge til grunn i saker som har lig nende karakter og forhold – ik ke en ukritisk på ber opelse.

Det skal utføres en vurde ring a v fordel er og ulemper ved dispensasjonssøknader. Som en ulempe vil
en dispensasjon br yte med den opprinnelige intensjonen med arealbruken i området. Dette er
i midlertid den eneste ulempen som regnes aktuell, da det allerede er g odkjent e t pros jekt i området.
V idere er det allerede godkjent et byggeprosjekt på eiendommen og omsøkte dispensa sjon er kun en
tilpasning av det allerede godkjente prosjektet.

Fordele ne med å inn vilge dispensa sjon er flere . Det godkjente prosjektet endres kun i mindre g rad,
man unngår en lang prosess i omregulering og naboer vil ikke berøres. Fjern virkningen vil fo r bedres
og den generelle oppfatningen av p rosjektet vil styrkes. S kråninger innbyr til annen bruk enn
kom binasjon av mur/skråning. Tiltaket vil selvsagt sikres iht vanlige krav i TEK.

Sammendrag av vurdering / k onklusjon
For at en dispensasjon kan innvilges må fo rdelen være større enn ulempene. Følgende regnes som
u lemper ved å d ispensere  fra bestemmelsene:

- Det kan skape presedens i området, da en godkjent dispensasjo n kan åpne opp for flere
lignende saker i etterkant av godkjenningsvedtaket.
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- Enkeltstående dispensasjoner gir i kke et så komplett bilde som man kan få fram gjennom e n
planprosess

Som  momenter som taler for å dispensere  fra bestemme lsene nevnes blant annet:
- De fleste naboer har samtykket i tiltaket. Det foreligger ikke nabomerknader til den omsø kte

terrengløsn ingen .
- Veiføring , eiendomsinndeling og bebyggelse er fortsa tt i tråd med tidligere byggeprosjekt
- Området er av eldre karakter med få lignende boliger og tomteområder . Det er liten

sannsynlighet for at tiltaket vil gi rom for presedensvirknin g.
- Avstand til nabogrenser og byggegrense mot elv blir overholdt.

Hensyne ne bak bestemmelsene kan ikke sies å bli vesentlig tilsidesatt selv om det gis dispensasjon.
Fordelene ved å innvilge dispe nsasjon med tettere boligstruktur og nye miljøvennlige boli ger, i en
prisklasse og struktur som er attraktiv, er vesentlig større enn ulempene. Det foreligger ikke
merkna der til omsøkte terreng justering.

Konklus jon
Tiltaket gir en bedre løsning for eiendommen og området generelt sett. Da det ikke foreligger
nabo me rknader til dispensasjonen og justeringen er av lit en betydni ng for totalb ildet i området (kun
positiv ) , håper vi at kommunen kan behandle dispensasjonss pørsmålet ra skt og administrativt. P å
denne måten kan terrengarbeidet utføres i inneværende sesong og a rbeidet kan avsluttes i år . Å
innvilge dispensasjon har flere fordeler enn ulemper .

Vi håper dere finner redegjørelsen tilfredsstillende for behandling o g håper på snarlig tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Raymond Fyllingen

Vedlegg :
- Tegning er som vi ser endringer

Kopi til:
- Kikut Utvikling AS
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VEDLEGG

Fig 1 – Utsnitt a v reguleringsplanens avgrensning – eiendomsgrenser markert i ros a

Fig 2 – Utsnitt av tidliger e kommuneplan (arealberegning påført av SØK)
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Fig 3 – Utsnitt av gjeldende kommunep lan (LNF - l inj en er uendret)

Fig 4 – utsnitt av omsøkt situasjon
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Kvittering for nabovarsel
EI EN DOM/BYGGESTED
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0
Kommune: Ringerike
Adresse: Ringerike, 169/22 ,

FØLGENDE NABOER H AR FÅTT SENDING AV NABOVARSEL M ED TILHØRENDE VEDLEGG

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
148 1 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ANDRES LUNDESGAARD

Adresse: LUNDEALLEEN 6 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.14

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
148 2 0 0
Eier/fester av naboeiendom: TORUNN HOVDE
Adresse: LUNDEALLEEN 19 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.18

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
167 10 0 0
Eier/fester av naboeiendom: SIV SOLHEIM
Adresse: TRANBYVEIEN 42 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.22

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
167 25 0 0
Eier/fester av naboeiendom: RINGERIKE KOMMUNE

Adresse: Postboks 123 Sentrum , 3502 HØNEFOSS
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.26

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 11 0 0
Eier/fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN
Adresse: TRANBYVEIEN 86 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.31



Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 27 0 0
Eier/fester av naboeiendom: OLE JOHNNY BRÅTEN
Adresse: KITTELSBYKROKEN 10 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.35

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 49 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ANETTE BRÅSTAD

Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 34 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.40

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 57 0 0
Eier/fester av naboeiendom: KNUT-ANDRE VASSDAL ODDA
Adresse: TVERRVEIEN 3 , 3515 HØNEFOSS

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.44

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 62 0 0
Eier/fester av naboeiendom: JØRGEN SKOLLERUD HEEN
Adresse: TRANBYVEIEN 66 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.48

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 62 0 0
Eier/fester av naboeiendom: IDA MARIE LØBBEN

Adresse: TRANBYVEIEN 66 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.52

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 64 0 0
Eier/fester av naboeiendom: ELISABETH VOLDEN
Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 21 , 3534 SOKNA

Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.55.57

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 64 0 0
Eier/fester av naboeiendom: TOMMY THORSEN
Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 21 , 3534 SOKNA



Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg
Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.56.01

Nabo/gjenboereiendom
Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 65 0 0
Eier/fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Adresse: SMEDGÅRDSVEIEN 18 , 3534 SOKNA
Nabovarsel sendt via: Fellestjenester Bygg

Nabovarsel sendt: 16.05.2019 19.56.05



Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: MARIT HAUGLUM MYGE

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 65 0 0
Adresse Smedgårdsveien 18, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Viser til mottatt nabovarsel og har følgende merknader: Min skråning og hekk er tatt vekk, dette har 
ført til at plenen har rast ut da det ikke er satt opp mur og gjerde.

 Jeg godtar ny skråning og det må komme gjerde i grensa mot min eiendom

SIGNERT AV

MARIT HAUGLUM MYGE 22.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Svar på nabovarsel
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn ditt svar på mottatt nabovarsel

Nabovarselet gjelder:
EIENDOM/BYGGESTED

Gnr Bnr Festenr Seksjonsnr
169 22 0 0

Kommune Ringerike

Adresse Ringerike, 169/22,

NABOVARSELET ER MOTTATT AV
Eier/ fester av naboeiendom: EGIL BERG BRÅTALIEN

Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.
169 11 0 0
Adresse Tranbyveien 86, 3534 SOKNA
    

Fylles ut av nabo/gjenboer:
 

Dersom du har merknader, kan du skrive disse i svarboksen under. Du kan også laste opp
et vedlegg ved å trykke på "Oversikt - skjema og vedlegg" øverst til venstre.

Dersom du ikke har merknader, er det til stor hjelp for søker om du krysser av for dette under. Det er
frivillig å svare.

Jeg har ingen merknader

Jeg har merknader

Merknad til nabovarselet:
Dette skrivet skal fremlegges kommunen i sin helhet vedr kommentarer til nabovarsel.

 
I nabovarsel til meg datert 19/9-2017 står det at eksisterende sti mellom Smedgårdsveien og

 gangbro i nord skal oppgraderes til brøytbar gangvei iht trase på sit.kart. 
 Som grunneier i område med bl.a. grunnrettigheten til Smedgårdsveien fram t.o.m. utbyggers 

 eiendom var det for meg avgjørende at det ble en løsning for gangtrafikk fra område og til den
 nye gangbroen over Verkenselva.

 
Tilsendte nabovarsel 16/5-2019 med kartskisser inneholder ikke noe om denne oppgraderingen

 av brøytbar gangvei til bro lenger uten at det nevnes hvorfor.
 Etter å ha undersøkt saken litt så har utbygger allerede i sin første søknad, ifølge kommunenen

 sin behandling av saken, utelatt dette med begrunnelse i at det ikke foreligger endelig avtale med
 nabo.

 Grunnlaget for nabovarselet 19/9-2017 er da vesentlig endret uten at jeg er informert.
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Det ble 1/11-2017 fra min side undertegnet en avtale vedr terrengforandring inntil min eiendom.
 Grunnlaget for denne undertegnelsen er således ikke skjedd med at utbygger har brukt siste

 kjent opplysninger i saken til meg. 
 

Har også klart å finne ut at det er en endringssøknad fra utbygger 13/4-2018.
 Denne er ikke nabovarslet til meg. Her fremkommer det på kart at brøytbar gangvei til bro

 stopper i eiendomsgrensen til utbygger.
 

Det er også stilt krav fra Statens Vegvesen (SVV) vedr avkjøring fra Tranbyveien. Jeg er grunneier
 på stedet og er ikke informert om det er gjort noe her, eller om det skal gjøres noe her.

 
Nabovarsel 16/5-2019 viser på kartskisser at den opprinnelige nabovarslede brøytbare gangvei

 til bro nå i sin helhet er fjernet og kun fremstår som en intern gangvei til egen lekeplass
 Nabovarselets sit.kart med bygnings/husnr viser heller ikke snuhammer fra Smedgårdsveien

 som har vært med i alle tidligere dokumenter.
 

På bakgrunn av den noe uryddige papirgangen/saksgangen fra utbygger ber jeg Ringerike
 Kommune trekke tilbake godkjent endring av 4/6-2018 da den ikke er korrekt nabovarslet.

 Dog kan jeg godta at den ikke trekkes tilbake hvis Ringerike Kommune stiller krav om at brøytbar
 gangvei fram til gangbro innarbeides i denne endringssøknaden av 16/5-2019 slik som opprinnelig

 nabovarsel av 19/9-2017 er utformet. Kommunen må også innarbeide at denne gangveien må
 ferdigstilles i rekkefølge bestemmelsene før ferdiggodkjennelse for hus/leiligheter gis.

 Videre må kommunen stille krav om at renovasjonsbiler, post o.l. har snumulighet på
 snuhammer som utbygger tidligere har beskrevet.

 

Sokna 28/5-2019
 Egil Berg Bråtalien

 
SIGNERT AV

EGIL BERG BRÅTALIEN 28.05.2019

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/456-12   Arkiv: GNR 61/16  

 

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - Fredheim 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyr i delegert sak 60/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i delegert sak 60/20 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-område 

for oppføring av garasje/uthus i delegert sak 60/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter 

satser fastsatt i forskrift, og det er derfor ikke klagerett på gebyret. Klagen må derfor avvises. 

Rådmannen kan heller ikke se at det er grunnlag for å nedsette dispensasjonsgebyret, og 

mener at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 11.02.2020 gitt tillatelse til oppføring av garasje/uthus og dispensasjon fra forbud mot 

tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1, delegasjonssaksnummer 60/20. 

Garasjen/uthuset får et bebygd areal på 63 m². I vedtaket er det tatt gebyr på 9 300,- for 

behandling av dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 12.03.2020 klage på gebyr for dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

område fra søker og hjemmelshaver Elling Christian Heggen. 

 

Byggesaksavdelingen sendte en tilbakemelding på klagen 24.03.2020, hvor det ble gitt en 

forklaring på fastsettelse av gebyr på dispensasjoner i LNF-områder, og kommuneplanens 

arealdel. 

 

25.03.2020 mottok vi ytterliggere kommentarer til klagen fra klager. Byggesaksavdelingen 

sendte 01.04.2020 forespørsel om klager ønsket at saken skulle bli behandlet som en klage 

eller om han ønsket at brevet skulle bli behandlet som en søknad om nedsettelse av gebyr. 

 



- 

Klager sendte 15.04.2020 en tilbakemelding på at han opprettholder klagen, og at dersom 

kommunen ønsker det, kan saken behandles som en søknad om nedsettelse av gebyr. Det ble 

også sendt tilleggskommentarer til klagen. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Kommuneplanens arealdel er diskriminerende med hensyn til at eiendommen ligger i 

et LNF-område og at det tas ekstra gebyr for dispensasjon 

- Norske myndigheter har klare bestemmelser på at det skal tilrettelegges for at alle skal 

kunne tilpasse egen bolig og eiendom, for å kunne bo der lengst mulig 

- Husbanken gir støtte til tilrettelegging av bolig 

- Dersom kommuneplanen skulle vært fulgt, måtte boligen vært bygd i høyden, fått en 

annnen planløsning og ikke vært tilrettelagt 

- Det strider mot viktige og riktige rettsprinsipper at det er forbudt å bygge 

inngangsparti for å utbedre adkomst til bolig, og at dersom du betaler for det kan du i 

enkelte tilfeller få lov 

- Andre kommuner har ikke slike bestemmelser om forbud mot bygging i LNF-områder 

eller gebyr for behandling av dispensasjoner 

- Det er lite realistisk med tanke på tid og kostnader at man skal søke om å få endret 

planstatus for enkeltboliger i LNF-område dersom man for eksempel skal utbedre 

tilgjenglighet på egen bolig 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det foreligger ingen reguleringsplan på eiendommen. Eiendommen er avsatt til landbruk-, 

natur-, og friluftsområde i kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og revidert 13.09.2019. Etter 

kommuneplanen er det forbudt med bygge- og anleggstiltak som ikke er nødvendige for 

landbruks-, natur- og friluftsformål i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Gjeldende betalingsreglement ble vedtatt 12.12.2019 av kommunestyret, sak 192/2019. For 

dispensasjoner etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellen nedenfor. 

 

 
 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. 

 



- 

Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om 

tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for annet arbeid som kommunen skal utføre etter 

plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrift, jf. plan- og bygningsloven § 33-1. 

 

Økonomiske forhold 

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

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 

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

vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det foreligger alternative vedtak, da nedsettelse av gebyr vil 

medføre usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 

 

Dersom HMA ønsker å ta klagers synspunkter til følge, kan HMA be om at rådmannen legger 

fram et saksframlegg med endring av gebyr for dispensasjoner i LNF-områder med tanke på å 

endre satsene i betalingsreglementet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken er av prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. Et stort antall eiendommer i Ringerike 

kommune ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med 

dispensasjon for å bygge på eiendommene når det ikke gjelder tiltak som er nødvendig for 

lanbruks-, natur- og friluftsformål. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling av 

dispensasjoner. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i 

tilsvarende saker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Etter forvaltningsloven er det kun enkeltvedtak som kan påklages, jf. fvl. § 28. Det vil si at 

det ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

Det blir tatt gebyr for behandling av dispensasjoner etter gebyrsatser fastsatt i 

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

Siden gebyrfastsettelsen ikke er et enkeltvedtak, er det ikke klagerett. Klagen må derfor 

avvises. 

 

Rådmannen viser for øvrig til at flere av argumentene til klager omhandler bolig i LNF-

området, mens vedtaket gitt 06.03.2020 omhandler tillatelse til oppføring av garasje/uthus. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 



- 

Det er Ringerike kommunes betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr i 

byggesaker. For dispensasjoner er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret 

kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader 

beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader krever mer arbeid, er det fastsatt et 

eget gebyr for dette. Det er politisk vedtatt at gebyrsatsene skal ligge på 100 % 

selvkostdekning. Rådmannen viser til at det blir tatt en vurdering av gebyrsatsene hvert år.  

 

Det er to alternative arealformål som kan tillate boligbygging uten dispensasjon på 

eiendommen. Det første er å sette av eiendommen til boligbebyggelse, og det andre er å sette 

av eiendommen til LNF med spredt boligbebyggelse.  

 

Hvis eiendommen blir avsatt til bolig, vil det være mulig å bygge på eiendommen i fremtiden 

uten å søke om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt 

til bolig i kommuneplanen, er det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på 

blant annet teknisk og sosial infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området 

skal bli avsatt til bolig i kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med 

revidering av kommuneplanens arealdel. Rådmannen viser til at henvendelsen fra klager er 

registrert, og at den vil bli vurdert i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.  

 

LNF med spredt boligbebyggelse er et arealformål hvor det gjennom kommuneplanen kan 

åpnes for noen former for byggetiltak. Det kan da knyttes egne bestemmelser til disse 

områdene, som kan medføre at det ikke er nødvendig med dispensasjon og 

dispensasjonsgebyr. Dette er noe rådmannnen må undersøke konkret og i en større prosess. 

Mulighetene for å opprette arealformålet LNF med spredt boligbebyggelse vil bli sett på i 

forbindelse med revidering av kommuneplanen. Innspillet til klager vil da bli tatt med i denne 

vurderingen. 

 

Rådmannen kan ikke se at det i denne saken foreligger særlige grunner for å sette ned gebyret 

for behandling av dispensasjonen. Det er et stort antall eiendommer i Ringerike kommune 

som ligger i områder avsatt til LNF i kommuneplanen, og det er da nødvendig med 

dispensasjon for å bygge på disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil 

det kunne bli usakelig forskjellsbehandling av alle andre som må ha dispensasjon fra forbud 

mot tiltak i LNF-områder og må betale dispensasjonsgebyr. 

 

Klager skriver at det ikke er vanlig å ha byggeforbud i LNF-områder. Rådmannen viser til at 

det ikke er tillatt å åpne for generell utbygging av boligbebyggelse i LNF-områder gjennom 

kommuneplaner, jf. pbl. § 11-11. 

 

Rådmannen har undersøkt med nærliggende kommune, Jevnaker og Hole, som også tar eget 

gebyr for behandling av dispensasjonssøknader. For øvrig har rådmannen inntrykk av at dette 

er normalt i de fleste kommuner.  

 

Rådmannen mener derfor at søknad om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at fastsettelsen av gebyr for dispensasjonen er gitt i forskrift, og det er 

ikke et enkeltvedtak. Det er kun enkeltvedtak som gir klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å innvilge søknad om nedsettelse av gebyr for 

dispensasjonen. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling. Søknaden må derfor avslås. 



- 

 

Utskrift sendes 

Elling Christian Heggen, Heggenveien 17, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Tilbakemelding- klage på gebyr 2 

Tilbakemelding gebyr 

Tilbakemelding – klage på gebyr 

Tilbakemelding – Klage på gebyr 

Klage på gebyr 

Søknad uten ansvar (vedtak) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen  

enhetsleder: Heidi Skagnæs  

avdelingsleder: Arne Hellum  

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Ringerike kommune 13.04 .2020
Bygge sakskontoret
v/ Elisabeth Skaret Lund
E .post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no

Vedrørende Gnr.61 B nr. 16.

Klage på g ebyr i forbindelse med søknad om bygging av garasje / uthus i LNF område.

Som tidligere nevnt så er jeg av den oppfatning at Ringerike kommunes arealplan strider mot
Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings - og diskrimineringsloven) .

Bor du i et LNF område i Ringerike kommune forbyr i prinsippet kommunen tiltak på egen
eiendom, til tross for at sentrale myndigheter f. eks oppfordrer til at du skal utbedre
tilgjengelighet på egen bolig, bl. annet gjennom Husbanken. Myndighetene sentralt er
op ptatt at vi går mot en eldrebølge, dess flere som har en bolig tilrett e lagt med
tilgjengelighet, så letter dette trykket på kommunal tilrettelegging både med boliger og
helsetjeneste r for aldrende mennesker. Dette håper jeg også Ringerike kommune forstår,
både de som jobber med byggesak, plandokumenter, samt politikere som vedtar arealplaner
etc. . Ut fra mitt synspunkt så burde det fra kommunalt hold applauderes og berømmes alle
de som på egen hånd tar initiativ til å utbedre boligen sin me d bedre tilgjengelighet, dette
gjelder alt fra borettslag og leiligheter til ene boliger b åde i regulerte str øk og i LNF område r .
Dette vil kunne bidra til avlaste kommu nene i den kommende eldrebølgen, i forhold til de
helsetjenester kommunen er pålagt.

Med gjeldene arealplan stiller ikke Ringerike kommune seg bak denne strategien , for boliger
i et LNF område. Dette mener jeg er beklagelig.

Som nevnt innledningsvis så er jeg ogs å av den oppfatning at Ringerike kommune
diskriminerer de som har en bolig i et LNF område , i forhold til de som ha r en bolig i
reguler te områder . Ringerike kommune har i sin ar ealplan vedt ak for eksisterende boliger i
LNF områder som er særeg n e for Ringerike kommune . Disse vedtektene , sammen med
betalingsreglem entet for dispensasjonssøknader er sterkt diskriminerende og til hinder for
at f. eks boliger skal få bedre tilgjengelighet, slik at flest mulig skal kunne bli boende hjemme
i alderdommen, slik sen trale myndigheter oppfordrer til.

Viser ti l tidligere mottatt svar , der det oppfordres til at eiendommen meldes inn til
revidering av planstatus ved rullering av kommuneplanen. Slik jeg ser det , er det lite
realistisk å f orlange at man skal søke om å få endre t plansta tus for enkeltboliger i LNF
område, dersom en f . eks skal utbedre dette med tilgjengelighe t på egen bolig . Det håper og
tror jeg Ringerike kommune forstår at er et urealistisk forlangende, både med hensyn på tid
og ko stnader.



På bakgrunn av dette opprettholder jeg min klage. Det er viktig å få bekreftet fra Ringerike
kommune sin side , at de står fast ved den diskrimineringslinje som jeg mener de t her er lagt
opp til i gjeldene arealplan, og som en følge av dette beta lingsreglement for
dispensasjonssøknader. Dette for å ta saken videre. Hvis R ingerike kommune vil behandle
redusert dispensasjonsgebyr så er dette greit, men det viktigs te er at Ringerike kommune
bekrefter at de fortsatt stå r bak de vedtakene som er gjort i gjeldene planverk. Eventuelt at
de innser at det vil være fornuftig å revurdere de vedtakene i planbestemmelsene som ligger
til grunn , og som er særegne for Ringerike kommune.

Vennlig hilsen Elling Chr. Heggen

Kopi: postmottak@ringerike.kom mune.no



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Elling Christian Heggen       

Heggenveien 17 

 

3518 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/456-9 15563/20 GNR 61/16  01.04.2020 

 

Tilbakemelding gebyr, gnr/bnr 61/16 - Fredheim 
 

Vi bekrefter å ha mottatt ditt brev 25.03.2020. 

 

Vi ber om en tilbakemelding på om du ønsker å: 

1. Opprettholde ditt innsendte brev som en klage 

Klagen vil bli avvist fordi det ikke er klagerett på gebyr vedtatt i forskrift. 

 

2. Søke om redusert gebyr 

Vi vil da fatte et vedtak om gebyr, som du vil ha klagerett på. 

 

Vi ber om en tilbakemelding på hva du ønsker innen 3. mai 2020. 

 

 

 

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 



Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123
3502 Hønefoss

Takker for svar på min klage vedrørende gebyr for dispensasjon g.nr.61/16 Fredheim.

For å begrunne min klage så ønsker jeg å tilføye følgende:
I tilsvaret står det: Eiendommen ligger i et uregulert område, angitt som LNF område. I slike
områder det kun tillatt å gjennomføre bygge - og anleggstiltak som er nødvendige for
landbruks - , nat ur - og friluftsformål, samt for gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på
gården s ressursgrunnlag og stedbunden næring. Forhold beskrevet i § 5.14 skal hensynstas.

I innledningen til arealplan for Ringerike kommune står det at det er en rettslig bindende plan
for hvordan et område skal brukes.

Videre står det i arealplan:

§ 10.1 Bygg e - og anleggstiltak i LNF (§ 11 - 7, nr. 5)

Oppføring av ny bolig - eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av
slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.

Dersom det gis dispensasjon for utvidelse og ombygging av eksiste rende boliger i LNF -
områder (gjelder ikke boliger tilknyttet gårdstun), er det en forutsetning at samlet areal ikke
overstiger 200 m2 BYA, og at utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 15 %
BYA.

Jeg må si jeg trodde ikke mine egne øyne , da jeg ble gjort oppmerksom på dette i
forbindelse med min søknad om bygging av garasje.

Ringerike k ommune har mange boliger som er lite tilrettelagt for eldre og for så vidt
funksjonshemme de, det være seg f. eks adkomsten i forbindelse med inngangspartiet, eller
der de forskjellige funksjonene i boligen ligger på forskjellige etasje plan. Dette gjelder både i
regulerte områder og i LNF områder. Det kan derfor være aktuelt for mange å gjøre
utbedringer på egen bolig for å høyne bokvaliteten.

De sentrale po liti ske føringene tilsier at alle skal ha mulighet for å bli gamle i egen bolig .
D ette innebærer at de må ha mulighet til å bygge om boligen sin, forutsatt at dette er et
behov for å kunne få en bolig med tilnærmet livsløpsstandard. Dette må også gjelde i LNF
områder. Alle må derfor ha mulighet for å foreta tilpa sninger , og foreta utbygging /
ombygging av egen bolig til dette formålet.

Her et utdrag av en rapport som regjeringen står bak.

« Plan - og bygningsloven setter sammen med Diskriminerings - og tilgjengeli ghetsloven,
strengere krav til virksomheter, byggverk og uteområder i forhold til universell utforming og
tilgjengelighet for alle.



Universell utforming bygger på prinsippet om at alle mennesker, så langt det lar seg gjøre,
skal ha like muligheter til å be nytte seg av produkter, bygg og uteområder. Målet er å fjerne
funksjonshemmede barrierer og gjøre samfunnets fysiske utforming tilpasset og tilgjengelig
for alle innbyggere. Dette vil gi større trygghet og frihet for den enkelte, gjøre flere
mennesker mer selvhjulpne og redusere behovet for assistanse fra andre. Utfordringen ligger
i implementering av god praksis i langsiktig planarbeid på alle samfunnsnivå » .

Dette at alle skal ha rett til å tilpasse sin egen bolig , må også gjelde for de planføringene
Ringerike kommune gjør på dette område. Ringerike kommune må derfor i sin kommuneplan
tilrettelegge for at alle har muligheter for å tilpasse sin egen bolig til alderdommen, og
implementere dette i sine planbestemmelser.
Dagens arealplan i Ringerike kommune er direkte diskriminerende i så hensende . Tiltak på
egen bolig i et LNF område er direkte forbudt. Det samme med det å kreve at de som bor i et
LN F område skal søke dispensasjon. Dette innebærer økte kostnader for å tilrettelegge egen
bolig, sett i forhold til boliger utenfor LNF område, som ikke er berørt av denne paragrafen.

Her et utdrag fra det hva regjeringsop pnevnte utvalget skriver om saken.
«For offentlig planlegging innebærer det å ha forståelse for at menneskers liv består av ulike
faser og overganger som påvirker behov og muligheter. Planlegging i livsløpsperspektiv
fordrer samhandling på tvers av sektorer og mellom mennesker med ulik faglig bakgrunn og
kompetanse. Befolkningens behov endrer seg i takt med livets faser, men også som følge av
den tida vi lever i, og hvor vi befinner oss. Livsløpsperspektivet i samfunn svitenskapen
fokuserer på kompleksiteten i samspillet mellom samfunnsutvikling og individuell utvikling og
retning i folks liv, og hvordan alle enkeltelementene i livet til sammen skaper helhetlige
livsløp. Livsløpet må forstås i relasjon til tid og sted, og at dette sammen med livets ulike
faser eller livsbaner, utgjør sammenvevde livsløp (Frønes m fl 1997). Helhetlig planlegging,
basert på tverrsektorielt samarbeid, skal tilrettelegge for menneskers vekslende behov
gjennom livets ulike faser, bidra til å skape trivsel og livskvalitet, og legge grunnlaget for
bedre og mer rasjonell ressursutnytting.»

Husbanken yter f. eks tilskudd og lån til tilpasning av egen bolig

Forvalter av ordningen:
Ordningen forvaltes av kommunene på vegne av Husbanken. Fra 2020 blir tilskuddet
overført innenfor rammetilskuddet og videreført i form av kommunale ordninger. En
direkte rammeoverføring vil sette større krav til kommunal budsjettering og
planlegging. Kommunene må ha et bevisst forhold til nytten av å avsette midler til
ordningen i kommunens økonomi - og budsjettplan. God bruk av tilskudd kan gjøre at
folk kan bli boende lengre hjemme, og gi et mindre behov for de dyreste kommunale
tjenestene. Økt tilgjengelighet gir også bedre tilrettelegging for tjenesteyting i
hjemmet

Hva kan dekkes av ordningen?

enkle tiltak for å bedre adkomsten til boligen
større ombygginger for å tilrettelegge boligen

Ringerike kommune fastslår at bor du i et LNF område av kommunen så har du ingen
rettigheter til f. eks å tilrettelegge din egen bokv alitet med hensyn på tilpasning til fremtidig
alderdom. Myndighetene gir både tilskudd og lån, men hva gjør Ringerike kommune som
forvalter og veileder av ordningen. Dette bør det redegjøres for.



Ringerike kommune oppfordrer nå videre direkte i sine planbestemmelser for LNF områder,
til å bygge i høyden, og ikke med de retningslinjene som sentrale myndigheter gir. Gjeldene
arealplan i 2005 , mener jeg ikke hadde tilsvarende bestemmelser , da boligen som vi nå har
ble ombygd, og som var fø rende for hvordan den da ble utviklet. Boligen måtte med
någjeldende arealplan ha fått en helt annen planløsning , og en derav redusert bokvalitet for
eldre mennesker, hvis e n skulle lagt denne til grunn.

Som et eksempel, hvis du i dag vil bygge om et innga ngsparti for å forbedre adkoms ten til
boligen din , så er dette direkte forbudt i Ringerike kommune. . Hvis du imidlertid betaler
kommunen litt ekstra så kan du aller nødigst få lov. I mine øyne så strider dette mot viktige
og riktige rettsprinsipper. J eg kan ikke se at andre kommune r har tilsvarende rigide
bestemmelser i sin e arealplan er , snarere tvert i mot.

Ut fra min oppfatning så forvalter ikke Ringerike kommune dette på en god måte.

Synes det derfor er riktig å utfordre Ringerike kommune på dette. Ikke for å kver ulere, eller
først og fremst tale ege n sak, men for at vi alle skal k unne ha mulighet for å gjøre tiltak på
eksisterende boli ger , for å forbedre bokvalitet en. Dette må også gjelde f or de s om bor på
bygda i et LNF område, og som setter pris på hva e t slikt område gir av livs kvaliteter , uten å
bli fo rskjellsbehandle t fra kommunens side. Ber derfor om at saken blir videre behandlet.

Ser fram til svar på hvilken holdning Ringerike kommune har til dette.

Vennlig hilsen

Elling Chr. Heggen

Mobb . 954 61 522



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Elling Christian Heggen       

Heggenveien 17 

 

3518 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/456-7 13944/20 GNR 61/16  24.03.2020 

 
Tilbakemelding - Klage på gebyr, gnr/bnr 61/16 - Fredheim 

 

Vi viser til ditt brev mottatt 12.03.2020. Du skriver at du klager på gebyr for 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for bygging av garasje/uthus på 

eiendommen din. 

 

Plangrunnlag for din eiendom 

Eiendommen din ligger i et uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel 

angitt som LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde). I slike områder er det 

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

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

ressursgrunnlag og stedbunden næring, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

Det er dermed i utgangspunktet ikke tillatt med byggetiltak på eiendommen din. For å 

likevel få lov til å bygge, må du derfor søke om dispensasjon fra forbud mot bygging i 

LNF-områder. 

 

Dersom du ønsker at eiendommen/området skal bli avsatt til bolig i kommuneplanen, 

må du komme med innspill i forbindelse med revidering av kommuneplanens 

arealdel. Hvis eiendommen din da blir avsatt til bolig, vil det være mulig å bygge på 

eiendommen din i fremtiden uten å søke om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder. 

 

Gebyr for dispensasjoner 

Det er Ringerike kommunes betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av 

gebyr i byggesaker. For dispensasjoner er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. 

Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for 

behandling av søknader beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader 

krever mer arbeid, er det fastsatt et eget gebyr for dette, se oversikten nedenfor. 
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Videre behandling 

Det er i utgangspunktet ikke klagerett på gebyret fordi gebyret er fastsatt gjennom 

forskrift. Dersom du ønsker å opprettholde ditt innsendte brev som en klage, vil vi 

avvise denne klagen fordi det ikke er klagerett på gebyr vedtatt i forskrift. 

 

Du kan alternativt søke om redusert gebyr. Vi vil da fatte et vedtak om gebyr, som du 

vil ha klagerett på. 

 

Vi ber om en tilbakemelding på om du ønsker å få saken videre behandlet innen 3. 

mai 2020. 

 

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 



Ringerike kommune

Byggesakskontoret

v/ Berit leine

Postboks 123

3502 Hønefoss

03.03.2020

Vedrørende Gnr.61 B nr. 16.

Klage på gebyr i forbindelse med sØknad og bygging av garasje / uthus i INF område.

Klager med dette på vedtak om gebyr for dispensasjonssøknad om bygging av garasje uthus på

eiendommen gnr.61 b. nr. 16.

Jeg mener vedtakene i Ringerike kommunes arealplan er diskriminerende med hensyn til at
eiendommen ligger i et LNF område.

Norske myndigheter har klare bestemmelser på at fra offentlige myndigheters side, skal det
tilrettelegges for at alle skal kunne tilpasse egen bolig og eiendom, for å kunne bo der lengst mulig
inn ialderdommen.

Ringerike kommune motarbeider mulighetene for dette med sine vedtak i arealplan.

Det er diskriminerende å kreve ekstra dispensasjonsgebyr for dette i et LNF område i forhold til
øvrige deler av kommunen.

lig h
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Elling Christian Heggen          

Heggenveien 17 

 

3518 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 60/20 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/456-5 6292/20 GNR 61/16  11.02.2020 

Godkjenning - Søknad uten ansvar   

Gnr/bnr 61/16 - Fredheim - Garasje-uthus 

 
Vedtak: 
Søknaden om garasje/uthus er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4.  

Søknaden om dispensasjon fra byggeforbud og utnyttingsgrad er godkjent, jf. pbl. § 

19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

 

1. Når tiltaket er ferdig, må det søkes om ferdigattest. Det er ikke tillatt å bruke noen 

deler av tiltaket før kommunen har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, 

jf. pbl. § 21-10. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 

faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 

tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 
Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 

Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 
Varekode Beskrivelse Pris Antall Beløp 

  Saksbehandling 6 950,- 1 Kr 6 950,- 
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  Dispensasjon 9 300,- 1 Kr 9 300,- 

  Totalt gebyr å betale   Kr 16 250,- 

Faktura (til tiltakshaver, Elling Christian Heggen) blir ettersendt.  

 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Det søkes om oppføring av garasje/uthus på 7m x 9m nord på eiendommen. 

Det står i dag et mindre uthus på eiendommen som vil bli revet. 

 

Tiltaket: 

Tomtens størrelse er 882 m². 

 Bygningsspesifikasjoner BYA (bebygd areal) ifølge søknaden: 

 Eksisterende 126 m2 

 Ny 63 m2 

 Totalt 189 m² 

 Grad av utnytting: 21 % 

 

Innsendt tegning og situasjonskart er lagt til grunn for vedtaket. 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNF-område. Total utnyttelse skal her ikke overstige 15 % BYA i LNF område. 

Bebyggelse tillates med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter. 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, da maksimal tillatt 

utnyttingsgrad vil overstiges med 6 %. 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nytt uthus ønskes for å lette tilværelsene i pensjonsalderen med å kunne oppbevare 

sykler, ved, ski, gressklipper, hageredskap etc. i umiddelbar nærhet av boligen. 

Tiltakshaver er også snekkerinteressert, og har en del redskap det ønskes plass til. 

 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1, og vurderer at hensynene bak kommuneplanens arealdel ikke blir 

vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

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

vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

 Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  
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Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nabovarsling: 

Tiltaket er nabovarslet, og det er ingen merknader til tiltaket. 

 

Plassering: 

Tiltaket er plassert i tråd med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4. 

Det er tiltakshavers ansvar at byggets plassering blir som vist på innsendte 

situasjonskart.  

 

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 

private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 

horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 

 

Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 

Når tiltaket er ferdig, må du søke om ferdigattest.  

 

Dersom du ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 

gjenstå mindre vesentlig arbeid. Du må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 

sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 

 

Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 

for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Eventuell klage må være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker fra dere mottar 

dette vedtaket. Se mer på våre nettsider www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Berit Leine 

berit.leine@ringerike.kommune.no 

telefon: 40900136 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Henviser til: Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013. 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/958-9   Arkiv: GNR 92/1  

Søknad om dispensasjon fra plankrav for terrengplanering Gnr/bnr 92/1 - 

Hensmoen 
 

Forslag til vedtak: 

Søknaden om dispensajson fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 godkjennes på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2. 

1. Det skal dokumenteres at massene som brukes til planering ikke er forurenset. Det skal 

tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene ikke er forurenset.  

2. Det skal i størst mulig grad benyttes masser fra omkringliggende områder, som 

beskrevet i brev fra Feste Nordøst, mottatt 16.04.2020. 

3. Innkjøring av masser utenfra området skal begrenses til maksimalt to lastebillass med 

masser inn per virkedag, og innkjøringen skal bare skje i perioden 09.00-14.00. 

a. Med innkjøring utenfra området, menes innkjøring hvor det er nødvendig å 

krysse jernbanen. 

4. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for planeringen før nødvendige tillatelser etter 

forurensningsloven foreligger. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensajon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 for planering av 

et område på gnr/bnr 92/1 nordøst for Spenncon Rail på Hensmoen. Formålet med planeringen 

er å tilrettelegge slik at området kan brukes til mellomlagring av brukte, utskiftede 

betongsviller. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon 

fra plankravet. Rådmannnen mener likevel at vilkårene for å gi dispensasjon er oppfylt, og 

anbefaler at dispensasjonssøknaden innvilges. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for planering av et område på totalt 35,6 daa med fremtidig kote 

200 moh. Dispensasjonssøknaden er begrunnet i følgende: 

- Arealbruken er i tråd med kommuneplanen. 

- Dispensasjonen vil føre til at man unngår en kostnads- og transportkrevende 

mellomlagring av retursviller, ved at disse kan transporteres direkte inn til området hvor 

de etter hvert skal gjenvinnes. 

- Dispensasjonen vil gjøre at en type næringsvirksomhet som er knyttet til eksisterende 

næringsvirksomhet, basert på områdets fortrinn med nærhet til jernbane, og som bygger 



- 

opp under samfunnsmål om bærekraftig utvikling, kan gjennomføres raskere enn angitt 

i kommuneplanen. 

- En ulempe ved dispensasjonen vil være at også atkomst og planering av tomtene ideelt 

sett burde ha vært vurdert gjennom reguleringsplan. Søker vurderer imidlertid at 

potensialet for feil eller skadevirkninger ved å forsere tomteplanering og atkomst er 

lite, da disse forholdene i stor grad gir seg selv. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er avsatt til fremtidig næringsvirksomhet i kommuneplanen vedtatt 31.01.2019, sist 

revidert 13.09.2019. 

 

Etter kommuneplanbestemmelsene § 2 er det krav om reguleringsplan før det kan 

gjennomføres tiltak på området. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

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

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

bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. For øvrig kan ikke rådmannen se at 

saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Søknaden ble sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken og Bane NOR for uttalelse. I tillegg er 

saken sendt på intern høring til planavdelingen i kommunen for uttalelse. 

 

Planavdelingens uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Beliggenheten inntil jernbanen gjør arealene gunstige for opplagring med direkte 

avlessing. 

- Omsøkte bruk er reversibel, da det ikke innebærer oppføring av permanente bygg eller 

konstruksjoner. 

- Det er planer om å utarbeide en helhetlig reguleringsplan for området. 

- Fra et næringsperspektiv er det ønskelig at eksisterende næringsområder utvides ut i fra 

der de er etablerte i dag, med tilsvarende type næring. 

- Miljømessige faktorer ved å åpne opp for gjenvinning av brukte sviller er positivt. 

 

Bane NOR sin uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Bane NOR har ingen innvendinger til at det gis dispensasjon fra plankravet. 

- Tiltaket krever dispensasjon fra jernbaneloven § 10. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken sin uttalelse gikk i hovedsak ut på følgende: 

- Volumet er for stort til å kunne behandles som en dispensasjon. 
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- Massedeponier større enn 50 000 m3 skal konsekvensutredes. I dette tilfellet dreier det 

seg om et volum på over 50 000 m3, og tiltakets omfang taler dermed mot 

dispensasjon. 

- Fylkesmannen er ikke kjent med nasjonale eller viktige regionale interesser de er satt til 

å ivareta som blir negativt berørt av tiltaket. 

- Tungtransport inn til området må vurderes med hensyn til støy og trafikksikkerhet. 

- Det er vanlig å vurdere parkbelte/vegetasjonsskjerm og bevisst bruke grøntarealer for å 

skjerme området og omgivelsene, og å ivareta viktige landskapsverdier. 

- Fylkesmannen redegjør for reglene i forurensningsloven knyttet til massedeponering. 

Det er fylkesmannen som er myndighet for dette, og det er tiltakshaver som søker om 

nødvendige tillatelser hos fylkesmannen. 

 

Søker har fått oversendt de innkomne uttalelsene, og kommet med sine kommentarer til disse. 

Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Fylkesmannen har benyttet bruttotallet på oppfyllingsmasser. Tiltakshaver mener 

nettoarealet (42 100 m3) gir et riktigere bilde av tiltaket. Massene fra terreng som 

ligger over planeringshøyden på kote 200 moh. vil bli brukt til å fylle opp tilgrensende 

terreng. Tiltaket vil derfor ikke være av et slikt omfang at det er omfattet av kravet til 

konsekvensutredning. 

- Nettoarealet kan reduseres ytterligere ved å senke planeringshøyden til kote 199 moh. 

Tiltakshaver vurderer ikke dette som en god løsning. 

- Mye av massene som vil bli benyttet til planering befinner seg allerede i nordre del av 

Hensmoen industriområde, på naboeiendommene. Det er planlagt å bruke 

overskuddsmasser fra etableringen av Vågård skytebane og knuste betongsviller som 

allerede er fraktet inn på området og nå ligger lagret på tomten til Spenncon Rail AS. 

Det må i tillegg fraktes inn noe masser, men søker mener dette er marginalt 

sammenlignet med massene som allerede finnes på området.  

- Tiltaket er i tråd med overordnet plan, og det følger opp kommunens næringspolitiske 

strategi. 

- Tiltaket passer godt sammen med eksisterende næringsvirksomhet i området, og fører 

til økt materialgjenvinning. 

- Videreutvikling av betonggjenvinning er positivt for næringsområdet, som er bygget på 

grus- og pukkressurser. Ringerike har noen av de viktigste grus- og pukkressursene på 

nasjonalt nivå, og tiltaket vil bidra i klyngedannelsen rundt denne næringen. 

- Annen virksomhet enn lagring, vil måtte avklares gjennom reguleringsplan. 

- Et positivt vedtak om dispensasjon vil gi fleksibilitet i forhold til å kunne løse nært 

forestående behov, i et næringsmesig perspektiv så vel som i et samfunnsmessig 

perspektiv, og vil bidra positivt til etablering av en type næringsvirksomhet som er 

ønsket og i samsvar med kommunens overordnede planer. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Konsekvens: Saken var komplett for behandling da kommunen mottok dokumentasjon på 

nabovarsling 16.04.2020. Det er 12 uker saksbehandlingsfrist på dispensasjonssøknader. 

Saksbehandlingsfristen for saken er 9. juli. 

 

Alternativ 2 



- 

1. HMA avslår søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 

2. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Mål 13 – Stoppe klimaendringene: Det planerte området skal brukes til å lagre betongsviller 

for gjenvinning. Økt gjenvinning av betong, er et positivt tiltak i et miljøperspektiv. 

 

Rådmannens vurdering 

 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

i særlige tilfeller. 

 

Vilkår 1 

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

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

tilsidesatt. 

 

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

vesentlig tilsidesatt som følge av en dispensasjon. 

 

Hensynet bak plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2, er å sikre at tiltak blir vurdert 

gjennom en helhetlig reguleringsplanprosess, hvor det blant annet er mer omfattende 

medvirkning enn i en dispensasjonssak. En reguleringsplanprosess skal sikre at større bygge- 

og anleggstiltak, og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, blir 

utredet på en tilstrekkelig måte. 

 

Rådmannen viser til at området er satt av til fremtidig næringsbebyggelse i gjeldende 

kommuneplan. Det er dermed allerede avklart hva slags type bebyggelse/virksomhet 

eiendommen skal brukes til i fremtiden. I en reguleringsplan vil det avklares nærmere hva slags 

type næringsvirksomhet det skal åpnes for innenfor området, hvilket omfang bebyggelse og 

anlegg skal ha, særlige vilkår for drift, spørsmål knyttet til teknisk infrastruktur og 

utbyggingsrekkefølge mm. Rådmannen mener at planering av området skiller seg fra alle disse 
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spørsmålene, og at dette allerede er tilstrekkelig avklart ved at området er satt av til 

næringsbebyggelse i kommuneplanen. At området må planeres for å kunne brukes til 

næringsformål, er helt klart. Riktig planeringshøyde blir i stor grad bestemt av omkringliggende 

terreng og høyden på jernbanen.  

 

Videre viser rådmannen til at store deler av massen som skal brukes til planering, planlegges 

hentet fra omkringliggende eiendommer. Dette gjør trafikkbelastningen ved planeringen 

mindre. I tillegg viser rådmanen til at forurensningsloven med tilhørende forskrifter har 

regelverk som regulerer spørsmål knyttet til massenes renhet og andre forurensningsspørsmål. 

Tiltakshaver er bundet av forurensningslovens regler uavhengig av om det er en 

reguleringsplan på området eller ikke, så de sidene av saken som berøres av forurensningsloven 

vil være tilstrekkelig ivaretatt uavhengig av om tiltaket gjennomføres som en dispensasjonssak 

eller først gjennom en planprosess. Videre viser rådmannen til sitt forslag til vedtak, hvor det er 

satt vilkår for å avhjelpe de negative sidene ved tiltaket.  

 

Bakgrunnen for vilkåret knyttet til tid og mende for innkjøring, er å sikre at trafikkbelastningen 

ikke blir for stor per dag, og at trafikken styres til tidspunkt hvor det ikke er transport til og fra 

skole. Dette for å ivareta trafikksikkerheten for barn og unge i området. 

 

Rådmannen kan derfor ikke se at det er forhold ved planeringstiltaket som isolert sett bør 

utredes gjennom en reguleringsplanprosess. Rådmannen viser til at når planeringshøyden i stor 

grad bestemmes av omkringliggende terreng og jernbane, er det liten risiko for at 

terrenghøyden blir feil. Dersom det gjennom en reguleringsplanprosess skulle vise seg at 

terrenget må endres, vil heller ikke planeringen det her er søkt om dispensasjon for, hindre at 

terrenget igjen endres på et senere tidspunkt. 

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak bestemmelsen om plankrav ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 

Det andre vilkåret for å gi dispensasjon er at fordelene må være klart større enn ulempene etter 

en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at man planerer et område uten først å lage reguleringsplan. 

En reguleringsplan vil være en grundigere vurderingsprosess enn en dispensasjonssak. 

Rådmannen mener imidlertid at det er en ulempe av mindre betydning, da området er avsatt til 

næringsområde i kommuneplanen, og det er en klar forutsetning for bruk som næringsområde 

at det må planeres.  

 

Rådmannen mener også at det er naturlig å sammenligne med andre næringsplaner i 

kommunen. Områdeplanen for Eggemoen ble vedtatt 22.04.2020, og innenfor dette området er 

det blant annet enkelte dødisgroper. Også her vil derfor utvikling av næringsbebyggelse kreve 

noe planeringsarbeider. I denne planen er det ikke gitt spesielle bestemmelser knyttet til 

planering av området, utover bestemmelsen om at dersom det oppdages automatisk fredede 

kulturminner, må arbeidene stanses umiddelbart, og fylkeskommunen varsles. Dette følger av 

kulturminneloven, og er derfor gjeldende for enhver som setter i gang et tiltak, uavhengig av 

om det er en reguleringsplan for området eller ikke. Hensynet til eventuelle kulturminner som 

kan oppdages under arbeidene, ivaretas dermed av kulturminneloven. Siden det ikke er gitt 

andre særlige bestemmelser knyttet til planering innenfor planen på Eggemoen, vurderer 
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rådmannen det som mindre sannsynlig at det vil bli gitt egne bestemmelser knyttet til 

planeringsarbeidene i en fremtidig reguleringsplan for dette området. Rådmannen kan derfor 

ikke se at det er en særlig tungtveiende ulempe at området planeres uten at det er vedtatt 

reguleringsplan. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon vil være at eiendommen kan tas i bruk til lagring av brukte 

sviller i påvente av at området blir ferdigregulert og kan tas i bruk til andre næringsformål. I 

dag lagres retursvillene på eiendommen til Spenncon Rail, gnr/bnr 92/17. På dette arealet 

planlegges det en ny produksjonshall for Spenncon Rail, slik at svillene må flyttes til et annet 

areal. Planeringen vil derfor gjøre det mulig å flytte svillene til et nærliggende areal, noe som er 

viktig for videreutvikling av det regulerte området rundt Spenncon Rail. Det at området senere 

skal brukes til næringsbebyggelse, gjør også at tiltakshaver må bruke masser av en kvalitet som 

er tillatt i byggeområder og egnet til å bygge på. 

 

Videre ser rådmannen det som positivt at en ferdig planert tomt vil være klar for utbygging så 

fort reguleringsplanen er vedtatt. Dette vil legge til rette for rask utvikling av eiendommen, noe 

som er viktig for næringsutviklingen i området.  

 

Rådmannen legger også vekt på at bakgrunnen for planeringen er at området skal brukes til å 

lagre betongsviller for gjenvinning. Rådmannen vurderer derfor prosjektet som positivt for 

miljøet, ved at det legger til rette for gjenvinning av materialer. Videre vil områdets plassering 

rett ved jernbanen, gjøre det mulig å frakte svillene inn på jernbane, noe som reduserer 

transportbehvoet på vei sammenlignet med om svillene skulle vært lagret i et annet område. 

Rådmannen ser det som positivt at områdets nærhet til jernbanen vil utnyttes på denne måten. 

Prosjektet passer godt sammen med øvrig næringsvirksomhet i området, og bygger dermed 

opp under den klyngestrategien det er lagt opp til i kommunens næringspolitiske plan. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene knyttet til utnyttelsen av området og fordelene knyttet til 

næringsutvikling, samlet sett vil være klart større enn ulempene knyttet til at området planeres 

uten at det er vedtatt en reguleringsplan. 

 

Oppsummering 

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

dispensasjonen innvilges på nærmere vilkår. 

 

Utskrift sendes 

Feste Nordøst AS, Postboks 33, 2541 TOLGA 

Svillegjenvinning AS, Nymobakken 34, 3516 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Oppsummering og vurdering av uttalelser 200416.pdf 

Oversendelse av uttalelser 

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankravet for planering av terreng ved to 

næringstomter 

Randsfjordbanen - Km134,426 - Hensmoen - Gnr-bnr 92-1 - Ringerike kommune - Viken - 

Uttalelse til dispensasjon fra plankrav 

Uttalelse næring - dispensasjon fra plankrav for planering Hensmoen (Spenncon rail AS og 
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Nortømmer AS) 

Søknadsbrev_dispensasjon_200220.pdf 

Nr1-KP-arealdel-200220.pdf 

Nr2-Dagens situasjon-200220.pdf 

Nr3-Tomt Svillegjenvinning-200220.pdf 

Nr4-Profiler Svillegjenvinning-200220.pdf 

Nr5-Tomt Nortømmer-200220.pdf 

Nr6-Profiler Nortømmer-200220.pdf 

Meldingstekst.html 

Meldingstekst.html 

Massetransport_boliger.jpg 

Parkbelte i industri.jpg 

 

 

 Ringerike kommune, 27.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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R I NGERIKE KOMMUN E:
- Søknad om planering av næringstomter , Hensmoen nord . Oppsummering og vurdering av

høringsuttalelser.

Det vises til søknad om planering av næringstomter, datert 20.02.2020. Søknaden medfører dispensasjon fra
plankravet i gjeldende kommuneplan og er sendt på høring av Ringerike kommune slik det framgår av plan - og
bygningslovens § 19 - 1. Innen høringsfristen er det mottatt tre uttalelser:

• Ringerike kommune, Stab – Strategi og utvikling, datert 19.03.2020.
• Bane Nor SF, datert 20.03.2020.
• Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 24.03.2020.

Uttale l sene er oppsummert og kommentert av tiltakshaver nedenfor:

Ringerike kommune, Stab – Strategi og utvikling, datert 19.03.2020:
Arealene for de omsøkte tomtene er avsatt til næring i kommuneplanen s arealdel, ligger i direkte tilknytning til
virksomheten Spenncon Rail (produsent av sviller), og i tilknytning til jernbane. Nærmeste boliger ligger på
andre siden av fabrikken til Spenncon Rail.

Ut fra et næringsperspektiv er det ønskelig at eksistere nde næringsområder utvides med tilsvarende type
næring. Det er positivt at området på sikt skal inngå i en større reguleringsplan . D et er miljømessige faktorer
knyttet til gjenbruk av utskiftede sviller.

Tiltak shavers kommentar:
Uttalelsen fremhever de lokaliseringsmessige fordelene ved næringsområdet, at omsøkte tomter er
avsatt til næringsformål i gjeldende kommuneplan og at typen næring som er omsøkt passer godt inn
på området ut fra den virksomhet som er etablert fra før.

Bane Nor SF, datert 20.03.2020 :
Bane Nor har ingen innvendinger til at det dispenseres fra plankravet for det omsøkte tiltaket. Tiltaket berører
avstandsbestemmelsen i jernbanelovens § 10, og det må søkes om tillatelse etter nevnte paragraf.

Tiltakshavers kommen tar:
Det vil bli søkt om tillatelse etter jernbanelovens § 10 i etterkant av dispensasjonsbehandlingen,
dersom dispensasjon blir innvilget.

Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 24.03.2020 :
Fylkesmannen mener de omsøkte planeringsarbeidene er så omfattende at arbeidet vil få konsekvenser for vei -
og trafikkforhold, samt støy - og støvproblematikk for området. Den omsøkte planeringen medfører deponering
av over 50.000 m3 masse, og er dermed et tiltak som er omfattet av vedlegg II i forskrift om
konsekvensutredning (pkt. 11. k – deponier for masse på land eller i sjø større enn 50 dekar eller 50.000 m3).
Dette innebærer at tiltaket skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning, jf. forskriftens § 8. Dette
taler igjen for at tiltaket er så omfattende at det faller inn under krav et om utarbeidelse av reguleringsplan.
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Fylkesmannen gjør videre rede for regelverket etter forurensningsloven , og forutsetter at kommunen setter
krav o m at behovet for tillatelse etter forurensningsloven blir vurdert dersom det innvilges dispensasjon.
Eventuell tillatelse etter forurensningsregelverket må være på plass før arbeidet kan settes i gang.

Fylk esmannen ber om å bli orientert om kommunens videre behandling av saken og vil vurdere å benytte sin
adgang til å på klage et eventuelt dispensasjonsvedtak.

Tiltakshavers kommentar:
Fylkesmannen har benyttet bruttotall et vedrørende behov for fyllmasse (52.000 m3) . Tiltakshaver
mener nettotall et (42.100 m3) gir et langt riktigere bilde av det omsøkte tiltaket . Å transportere masse
er forbundet med kostnader . Derfor vil massene fra terreng som ligger over planeringshøyden på kote
200 m.o.h. bli brukt til å fylle opp tilgrensende terreng, forutsatt at massene har tilstrekkelige
egenskaper som tomtegrunn. I dette tilfellet består delen av terreng over kote 200 m.o.h for en stor del
av fjell i dagen (se foto nedenfor ), som er godt egnet som fyllmasse på t omteområdet. Tiltaket vil
derfor ikke være av et slikt omfang at det er omfattet av pkt. 11 k i vedlegg II til forskrift om
konsekvensutredning.

Foto fra befaring 14.februar 2020 . Fjellkoller i de høyeste delene av tomteområdet. Tomten til
Bildemontering Ringerike a/s skimtes i bakgrunnen til høyre.

Nettotallet for planeringsmasser kan enkelt reduseres ytterligere ved å redusere planeringshøyden i
tomteområdet . Dersom man for eksempel velger for eløpig (midlertidig) å planere tomten til Nor -
tømmer på kote 199 , vil det samlede nettotallet for massebehov bli redusert fra 42.100 m3 til
17.000 m3. Konsekvensen av dette kan imidlertid bli økte terrenginngrep og økte kostnader. Dette fordi
andelen opprinnelig , uberørt terreng som må planeres ned vil øke. Videre vil en tomtehøyde på kote
199 kun være midlertidig, fordi den er kunstig lav og ikke gir god overgang mot tilgrensende terreng.
Kote 200 gir den naturlige og riktige høyde n i forhold til omkringliggende terren g, og det vil være
rasjonelt og hensiktsmessig å ha mulighet for å legge denne høyden til grunn allerede når man starter
planeringsarbeidene . For øvrig legges det opp til at plan eringen av tomtene skjer gradvis, etter hvert
som det blir frigjort masser på naboeiendommene, og at lagring av sviller iverksettes løpende og i takt
med planeringsarbeidene. Lagring er som kjent ikke et søknadspliktig tiltak.

E t viktig forhold er videre at massene som vil bli benyttet til planering av tomtene allerede befinner seg
i nordre del av Hensmoen næringsområde, på naboeiendommene. Det er i hovedsak forutsatt benyttet
overskuddsmasser fra arbeidene med å etablere nye Vågård skytebane, kombinert med knuste
betongsviller som allerede er fraktet inn til området og nå ligger lagret på tomte n til Spenncon Rail as.
Dette er illustrert på kartskisse på neste side.
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I tillegg må det være mulighet for i noen grad å kunne frakte inn masser fra eksisterende
betonggjenvinningsvirksomhet sør for jernbanen . Disse massene må fraktes rundt Spenncon sin fabrikk
og inn til området via Hensmoveien. Likeledes må masser til toppdekke og finplanering også fraktes
inn. Andelen av planeringsmasser som må fraktes inn til området er imidlertid marginal i forhold til
andelen av masser som allerede finnes på nabotomtene.

På strekningen av Hensm oveien like nord for planovergangen med Randsfjordbanen ligger det boliger
og kontorvirksomhet tett opp mot atkomst vei og industrivirksomhet. Denne strekningen er mest sårbar
når det gjelder økt trafikkbelastning, samt støy - og støvbelastning . Siden massene allerede i hovedsak
befinner seg nordøst for dette området, vil det omsøkte tiltaket ikke i nevneverdig grad medføre økt
trafikk på den nevnte veistrekningen.

F orholde ne beskrevet over er beklageligvis mangelfullt beskrevet i dispensasjonssøknaden av 20.02.20 .
Etter tiltakshavers vurdering vil det være naturlig at benyttelse av masser som beskrevet over blir sikret
gjennom vilkår for dispensasjon.

Dagens bruk av området, samt kj øreatkomst. Røde sirkler viser beliggenhet for masser forutsatt
benyttet til tomteplanering.

Mer om forholdet til overordnede planer :
Vi vil igjen gjøre oppmerksom på at tiltaket er i tråd med arealbruk fastsatt i gjeldend e og nylig revidert
kommunepla n .

Videre kan vi føye til at tiltaket også synes å følge opp kommunens næringspolitiske strategi . Det vises i den
forbindelse til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen av 5.desember 2018 , der både « Proaktiv
arealforvaltning og optimal bruk av tilgjengelige arealer » og «Klynger og nettverk» er to strategiske
satsingsområder.

Optimal bruk av arealer i nn ebærer blant annet at arealene disponeres effektivt i forhold til ønsket
næringsutvikling. I den sammenheng er det et viktig moment at det omsøkte tiltaket er ledd i å klargjøre for en
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type næringsvirksomhet som er nært knyttet til og som passer godt sammen med e ksisterende
næringsvirksomhet på området . Videre er dette en type virksomhet som u tnytter områdets gunstige
beliggenhet når det gjelder tilgjengelighet til jernbane , og som bygger opp under viktige samfunnsmål knyttet
til økt materialgjenvinning og dermed bærekraftig utvikling.

D et går videre fram at regionen har flere næringsområder som i større eller mindre grad har kjennetegn på
klyngedannelser. Næring basert på utnyttelse av regionens naturressurser, herunder grus og stein, er nevnt
som eksempel på ett slikt område. Av nasjonale baser for grus - og pukkforekomster framgår det at Ringerike
har noen av de viktigste forekomstene på nasjonalt nivå. Fl ere e ksisterende virksomheter på nordre del av
Hensmoen næringsområde driver produksjon på basis av grus - og pukkressurser . Betonggjenvinning har
kommet inn som ny virksomhet i senere år, og drives ennå i liten skala. Å t i llate videreutvikling av denne type
virksomhet vil føre til økt bredde i kompetanse og erfaringsgrunnlag og være positivt for næringsområd et.

Konklusjon:
Etter tiltakshavers vurdering har det gjennom høringen ikke framkommet synspunkter som gir grunnlag for å
endre dispensasjonsvurderingene i den opprinnelige søknaden av 20.02.20. Fylkesmannens uttalelse er i noen
grad basert på forutsetninger som tiltakshaver mener ikke er reelle.

På bakgrun n av dette henstille s Ringerike kommune om å gjøre vedtak om dispensasjon for omsøkt
tomteplanering . Mulige ulemper og risiko ved å unnta tomteplaneringen fra reguleringskravet vurderes i denne
aktuelle situasjonen for å være liten.

Et positivt vedtak om dispensasjon vil gi fleksibilitet i forhold til å kunne løse nært forestående behov , i et
næringsmes sig perspektiv så vel som i et samfunnsmessig perspektiv, og vil bidra positivt til etablering av en
type næringsvirksomhet som er ønsket og i samsvar med kommunens overordnede pl aner.

Annen virksomhet på de omsøkte tomtene enn lagring vil ikke være till att, og må avklares gjennom en
reguleringsplanprosess slik det er stilt krav om i bestemmelsene til kommuneplanen. Tiltakshaver vil bidra
positivt til gjennomføring av en slik reguleringsplanprosess.

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Feste Nordøst AS       

Postboks 33 

 

2541 TOLGA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/958-7 15119/20 GNR 92/1  30.03.2020 

 

Oversendelse av uttalelser – Gnr/bnr 92/1 - Hensmoen 

Vi har mottatt uttalelser til dispensasjonssøknaden deres fra myndighetene som fikk 

saken på høring. Se vedlegg. 

Som dere ser av uttalelsen, er fylkesmannen negative til at tiltaket gjennomføres som 

dispensasjon. Dersom dere ønsker å opprettholde dispensasjonssøknaden, ber vi 

om at dere sender inn deres kommentarer til uttalelsene. I tillegg avventer vi 

dokumentasjon på nabovarling. 

Dersom dere ønsker å opprettholde søknaden, vil vi legge saken fram for politisk 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Vi har foreløpig ikke 

undersøkt hva rådmannen vil innstille på i denne saken. Dersom dere ønsker å få 

behandlet søknaden i HMA-møtet 11. mai, må vi ha deres kommentarer og 

dokumentasjon på nabovarsling senest 19. april. 

 

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 

 

Kopi: 

Svillegjenvinning AS, Nymobakken 34, 3516 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankravet for planering av terreng ved to 

næringstomter 

Randsfjordbanen - Km134,426 - Hensmoen - Gnr-bnr 92-1 - Ringerike kommune - 

Viken - Uttalelse til dispensasjon fra plankrav 

Uttalelse næring - dispensasjon fra plankrav for planering Hensmoen (Spenncon rail 

AS og Nortømmer AS) 

 



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
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www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Stensberggata 27 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  24.03.2020  2020/9364 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  02.03.2020  20/958 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til søknad om dispensasjon fra plankravet 
for planering av terreng ved to næringstomter ved Hensmoen 
 
Vi viser til brev 2. mars 2020 med søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav for 
planering av terreng ved to næringstomter ved Hensmoen, gnr. 92/1. 
 
Det er søkt om dispensasjon fra plankravet for opparbeidelse av to næringstomter ved 
Hensmoen. Det går frem av oversendelsen at det er behov for over 50 000 m3 med masser for 
å planere arealet som har en størrelse på ca. 40 daa. Vi mener volumet er for stort til å 
behandle det som en dispensasjon og fraråder at søknaden innvilges. Vi viser til kravene i 
plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredning.  
 
Saken gjelder 
Det aktuelle området omfatter et areal på 40 daa som i gjeldende kommuneplan er avsatt til 
næringsbebyggelse. Det er ønske om å planere området og dele området i to tomter til fremtidig 
næringsområde. For å planere området ut vil det være behov for ca. 52 000 m3 med masser. 
 
Lovverk og Fylkesmannens rolle 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen 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. 
 
Det må også redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 
8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp i denne saken. 
 
Fylkesmannen skal påse at dispensasjoner ikke gis i strid med nasjonale og viktige regionale 
interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. Vi 
skal følge opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innenfor våre 
ansvarsområder. Dette skjer ved at vi avgir uttalelser i saken før kommunen fatter vedtak. Vi har 
også klagerett på kommunens vedtak. 
 
Vurdering 
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Vi viser til § 12-1 i plan- og bygningsloven som slår fast at gjennomføring av bygge- og anleggstiltak 
og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. I § 
4.2 fremgår det at i reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning – av planens 
virkninger for miljø og samfunn.  
 
Forskrift om konsekvensutredninger (2017) beskriver hvilke planer som utløser krav til 
konsekvensutredning. Formålet med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres. Forskriftens § 8 sier at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II 
skal konsekvensutredes. Vedlegg II punkt 11k omhandler deponier for masse på land eller i sjø 
større enn 50 dekar eller 50 000 m³.  
 
Det fremkommer av oversendelsen at det i denne saken er snakk om et volum på over 50 000 m3. 
Dette taler for at tiltaket er av et slikt omfang at det faller innenfor både krav til reguleringsplan og 
tiltak som skal vurderes i forhold til krav om konsekvensutredning. 
 
Vi kjenner ikke til nasjonale eller viktig regionale interesser som vi er satt til å ivareta som bli negativt 
berørt av det omsøkte tiltaket. Tungtransport til området i forbindelse med planeringen av området 
må vurderes med hensyn til støy og trafikksikkerhet for de som er brukere av veien. Det ser 
imidlertid ut som at store deler av adkomstveien vil gå innenfor eksisterende industriarealer ved 
Hensmoen. Vi ber likevel kommune om å nøye vurdere trafikksikkheten som lokal vegmyndighet før 
det fattes et endelig vedtak i saken. Støy- og støvproblemtikk må også ivaretas for nærområdet. 
 
Videre vil vi vise til at det ved utarbeidelse av reguleringsplan for industri og næringsområder er det 
vanlig å regulere inn et parkbelte/vegetasjonsskjerm og bevisst bruke grøntområder for å bryte opp 
og skjerme området for omgivelsene og for å ivareta viktige landskapaverdier. Vi ber derfor 
kommunen om å vurdere dette før endelig vedtak. 
 
Alle overskuddsmasser, uavhengig av om massene er å anse som forurenset eller ikke, defineres 
som næringsavfall og forurensningsloven stiller krav til håndtering av slike masser.  

Fylkesmannen viser til faktaark fra Miljødirektoratet M1243/2018 – «Mellomlagring og 
sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset».  
 
Gjenvinning av næringsavfall som kan medføre forurensning eller virke skjemmende krever tillatelse 
etter § 11, jf. § 29. Selv om overskuddsmasser i en utfylling betraktes som gjenvinning, og selv om 
massene ikke er forurenset med helse- eller miljøfarlige stoffer, så kan likevel tiltaket føre til en 
annen form for skade eller ulempe på miljøet, og kreve en særskilt tillatelse fra Fylkesmannen eller 
Miljødirektoratet. For eksempel kan spredning av partikler og organisk stoff føre til nedslamming og 
tap av oksygen i nærliggende vannresipienter. Ved mottak av sprengsteinsmasser bør man være 
oppmerksom på innhold av nitrogen og eventuell avrenning. Mottak eller permanent disponering vil 
medføre fare for avrenning av partikler, støy og støv. Utfyllinger vil også gi økt trafikkbelastning 
mens massemottaket er i drift.  
  
Fylkesmannen ønsker også å opplyse om at ved opprettelse av et mottak og permanent lagringssted 
for ikke-forurensede masser fra flere avfallsaktører vil dette i prinsippet være et avfallsanlegg, da 
gravemasser som avhendes utenfor tiltaksområde vil være definert som næringsavfall. Denne typen 
massedeponi må søkes Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven § 11 jf. § 29. Det er 
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tiltakshaver som skal søke. Det må være innhentet eventuelle nødvendige tillatelser etter plan- og 
bygningslovens bestemmelser.  

 
Fylkesmannen minner om at for all massehåndtering skal ressurspyramidens prinsipper om å 
prioritere reduksjon, gjenbruk og gjenvinning følges. Deponering forbeholdes masser uten 
gjenbruks- eller gjenvinningspotensiale. 

 
Vi vil også vise til at flytting av løsmasser er en av de hyppigste årsakene til spredning av fremmede 
organismer. Fylkesmannen minner derfor om Forskrift om fremmede organismer § 24. 
 
Vi minner om at det kan knyttes vilkår til en eventuell dispensasjon og at det i denne forbindelse 
også kan vurderes å stille krav for å oppnå fordeler som kan veie opp for eventuelle 
ulemper, jf. krav til dispensasjon i plan- og bygningsloven.  
 
Vi legger til grunn at kommunen nøye vurderer søknaden etter reglene i plan- og bygningsloven 
kapittel 19. Vi viser også til dispensasjonsveilederene utarbeidet av Fylkesmannen som ligger på vår 
hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/.  
 
Videre gjør vi oppmerksom på andre aktuelle overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens 
vurdering av dispensasjonen, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 
29.01.2020 og Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-
2020 av 14.11.2019.  
 
Konklusjon  
Vi mener tiltakene slik de er omsøkt er uheldige av hensyn til størrelsen på tiltaket. Planering og 
tilrettelegging for to næringstomter høres enkelt ut, men når det er snakk om over 50 000 m3 med 
masser vil dette anleggsarbeidet ha konsekvenser for vei og trafikk i tillegg til støy- og 
støvproblematikk for nærområdet.  På bakgrunn av dette fraråder vi at søknaden imøtekommes. 
Konsekvenser av tiltaket og rammer for virksomheten bør utredes og fastsettes i en reguleringsplan.  
 
Dersom det likevel gis dispensasjon, anbefales vi at kommunen setter klare vilkår som styrer driften 
av det omfattende planeringsarbeidet. Videre må det settes krav til at tiltaket blir vurdert i forhold til 
behov for egen tillatelse etter forurensningsregelverket. En eventuell tillatelse etter 
forurensningsregelverket må være på plass før arbeidet kan igangsettes. 
 
Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens videre behandling av saken slik at vi kan vurdere om 
vi skal benytte oss av vår adgang til å klage på vedtaket. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen 
seniorrådgiver 
 
Klima- og miljøvernavdelingen 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 



  Side: 4/4 

 
Kopi til: 
Statens vegvesen region sør Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 



Bane NOR SF
Postboks 4350, NO - 2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 91 7 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN - nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

D ato: 20.03.2020
Saksref : 202002459 - 2
Deres ref . : 9965/20
Side: 1 / 1

Vår saksbehandler: Mari Nedrehagen
Mobil: +47 46664532
E - post: Mari.Nedrehagen@banenor.no

Randsfjordbanen - Km134,426 - Hensmoen - Gnr/bnr 92/1 - Ringerike kommune - Viken -
Uttalelse til dispensasjon fra plankrav

Vi viser til henvendelse av 02.03.20.

Bakgrunn
Ringerike kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1
om utarbeidelse av re guleringsplan . Kommunen ber i denne henseende om en uttalelse fra Bane
NOR .

Søknaden gjelder dispensasjon for å planere området som er avsatt til næringsbebyggelse i
gjeldende kommuneplan. T omtene skal benyttes til lagring av sviller inntil det er utarb eidet og
vedtatt ny reguleringsplan for området.

Uttalelse fra Bane NOR
Vi har ingen innvendinger til at det dispenseres fra plankravet for dette tiltaket. Som ansvarlig søker
skriver så blir t iltaket berørt av avstandsbestemmelsen i jernbaneloven § 10 , og er avhengig av en
egen tillatelse. I følgende link finner søker mer informasjon om hva som kreves i en søknad:
https://www.banenor.no/Marked /Leverandorinfo/Soknad - om - tiltak - naer - jernbane/ .

Med vennlig hilsen

Bjørn Skauge Mari Nedrehagen
Banesjef Vestlandet Rådgiver Vestlandet
Område Sør - Vest Område Sør - Vest

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Stab - Strategi og utvikling 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Byggesaksavdeling ved Kristine Grønlund 
  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/958-4 13523/20 GNR 92/1  19.03.2020 

 

Uttalelse næring - dispensasjon fra plankrav for planering Hensmoen 

(Spenncon rail AS og Nortømmer AS) 
Gnr/bnr 92/1 - Hensmoen 

 
Det vises til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav for terrengendringer, for 
å tilrettelegge for; svillegjenvinning ved opplagring av sviller, og mobilt knuseverk for sviller 
for Svillegjenvinning AS, i tillegg et område for tømmeropplagring for Nortømmer AS.  

 
Omsøkte arealer ligger tilgrensende fabrikken til Spenncon Rail, arealene ligger i direkte 
tilknytning til jernbane. Det er ingen boliger i direkte tilknytning til knuseverket. Boliger i 
området ligger på andre siden av området for fabrikklokalene til Spenncon rail.  

Beliggenheten inntil jernbanen gjør arealene gunstige for opplagring med direkte avlessing. 

 
Arealene er i dag avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. Det er derfor å anta at 
arealene vil bli bebygd med lager/industri eller annen næringsbebyggelse i fremtida. 
Omsøkte bruk er reversibel, da det ikke innebærer oppføring av permanente bygg eller 
konstruksjoner.   
Grunneier har informert om at arealene vil inngå i en fremtidig helhetlig reguleringsplan for 
området.  

Fra et næringsperspektiv er det ønskelig at eksisterende næringsområder utvides ut i fra der 
de er etablerte i dag, med tilsvarende type næring. Det synes positivt at området skal inngå i 
en større reguleringsplan på sikt.  
Miljømessige faktorer ved å åpne opp for gjenvinning av brukte sviller er positivt.  

 
Næringsteamet har ingen motsetninger for at arealene godkjennes for lagring, forutsatt at 
arealene vil reguleres i en større helhetlig plan for området på sikt.  

 

Med hilsen 

 

Åshild Lie 

arealplanlegger 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 
Harriet Slaaen, 

 



R ingerike kommune
postmottak@ringerike.kommune.no

Dato: 2 0 . 0 2 .20 20
Vår ref.: 40850 /ph
Deres ref.:

R INGERIKE KOMMUNE:
- Søknad om planering av næringstomter , Hensmoen nord .

Det vises til møte fredag 14.02.2020 i Spenncon Rail sine lokaler, Hensmoveien 101. På bakgrunn av dette søkes
det om dispensasjon for planering av to næringstomter avsatt til næringsformål i kommuneplanens arealdel.

Tiltakshaver:
- Svillegjenvinning as , Nymobakken 34 , 3516 HØNEFOSS.
- Nortømmer as, avdeling Hønefoss, Vestre Ådal, 3516 HØNEFOSS.

Kontaktperson: John Edvard Myrvang. E - post : post@myrvang.no , tlf. 3218 1800 / 9572 0991.

S øker:
Feste Nordøst as, postboks 33, 2541 TOLGA.
Kontaktinformasjon: Petter Hermansen. E - post : ph@feste.no, tlf. 90 729347.

Planstatus:
De omsøkte tomtene er uregulerte, men avsatt som framtidig næringsområde i gjeldende areal del.

Oversiktskart . Rød sirkel markerer beliggenheten til det aktuelle næringsområdet og de omsøkte tomtene.
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Det er særlig to bestemmelser til arealdelen som har relev ans for søknaden:

§ 6.8  «Formålet omfatter industri - , håndverks - og lagervirksomhet og øvrig næringsvirksomhet som ikke er
angitt som eget formål ».

§ 2.1  « Innenfor områder avsatt til utbyggingsformål kan det ikke utføres arbeider eller tiltak som nevnt i pbl .
§ 20 - 1 før området inngår i reguleringsplan ».

§ 2.1.1  « Innenfor kommuneplanens arealdel er følgende tiltak unn tatt fra krav om reguleringsplan:
-  Tiltak uten krav til ansvarlig søker
-  Tiltak unntatt søknadsplikt (pbl § 20 - 5)
-  Installasjoner og bygninger som er del av kommunalteknisk anlegg
-  Riving etter p bl § 20 - 1 , bokstav a, med mindre det er del av kulturminner / de l av kulturmiljø, eller

har verneverdi
-  Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner
-  Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg

Planering av næringstomter er et søknadspliktig tiltak etter plan - og bygningslovens § 20 - 1 første ledd pkt. k)
(vesentlig terrenginngrep ), og er ikke omfattet av unntakene for reguleringsplankrav som er nevnt i
kommuneplanbestemmelse § 2.1.1 .

Omsøkt p lanering utløser krav om reg uleringsplan , og det må derfor søkes om dispens asjon fra plankravet.

Inntil det er utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for tomtene, vil de kun benyttes til lagring av brukte ,
utskiftede betongsviller. Slik lagring er ikke søknadspliktig og vil ikke omfattes av reguleringsplankravet.

Utsnitt av
kommuneplanens
arealdel 2019 - 2030 ,
v edtatt 0 5. 09 .20 19 .
Beliggenhet for
omsøkte tomter er vist
med rød ellipse .
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Figuren under viser regulert situasjon i nærområdet for de omsøkte tomtene. Det finnes to gjeldende
reguleringsplaner i området:

- Reguleringsplan for Spenncon Rail og Vågård skytebane, vedtatt 26.11. 20 15.
- Reguleringsplan for Hensmoen, stadfestet 26.10.1 970.

Reguleringsplanen fra 2015 tillater kontor - og industrivirk s omhet i s øndre del , inntil maksimal t 40 % BYA og
mak simal byggehøyde 12 meter. Spenncon Rail a/s er lokalisert innenfor området. Reguleringsplanen tillater
videre skytebane i nordre del . Skytebanen er under etablering.

Reguleringsplanen fra 1970 omfatter hele Hensmoen næringsområde, både nord og sør for E16. Planen tillater
industrivirksomhet med tilhørende lager og kontor . På delen nord for E16 er Spenncon a/s , produsent av
prefabrikerte be tongelementer, lokalisert .

Beskrivelse av området :
Av el dre f lybilder framgår at det har vært virk somhet på området nord for Randsfjordbanen i lang tid,
antageligvis virksomhet knyttet til omlasting til jernbanen (tømmer, etc.).

Fors pent Beton g as (nå Spenncon as) ble etablert på om r ådet nord for Randsfjordbanen og vest for
Hensmoveien i 1961 . Spenn co ns fabrikkanlegg sør for Ran dsfjordbane n ble etablert i løpet av 70 - tallet. Bil -
demonteringsvirksomhet har vært i området fra sent 90 - tall , mens Spenncon Rail ̀s fabr ikk er etablert for kun få
år siden . Vågård sk ytebane var tidligere lokalisert på det som i dag er Sp enncom Rail si n tomt . Skytebanen er nå
under reetablering lenger nord som vist p å reguleringsplan.

På to mtene vest for Spennco n og sør for Randsfjordbanen drives det betonggjenvinning i begrenset omfang.

Atkomsten til området er Hensmoveien , som krysser Randsfjordbanen i plan. Det er halvbomanlegg på
planovergangen.

Utsnitt fra
kommunens
kartløsning –
gjeldende
reguleringsplaner.
Reguleringsplanen fra
2015 i nord re del,
framstilt med farger.
Reguleringsplanen fra
1970 i søndre del,
framstilt kun med
planomriss.
Beliggenhet for
omsøkte tomter er vist
med rød ellipse.
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Da gens b ruk av området, samt kjøre atkomst . Bel iggenhet for o msøkte tomter er vist med rød ellipse.

Da gens b ruk av området . Bel iggenhet for o msøkte tomter er vist med rød ellipse.
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Beskrivelse av t iltaket:
Det søkes om dispensasjon fra kravet om utarb eidelse av reguleringsplan i kommuneplanbestemmelse § 2.1 for
planering av to næringstomter , hvilket er et søk nadspliktig tiltak etter p lan - og bygningslovens § 20 - 1 første
ledd pkt. k) (vesentlig terrenginngrep ) .

Dersom det b lir innvilge t dispensasjon, vil det i etterkant bl i søkt om tillatelse til tiltak etter § 20 - 1 første ledd
pkt. k ) , eventue lt søk nad om dispensasjon fra jer nbanelovens § 10 om avstandsk rav.

Søknad om tillatelse til deling av grunneiendom vil bli sendt inn som separat søknad fra gru nneier.

Situasjonsplan M=1:1000 – dagens situasjon. Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .

Situasjonsplan M=1:1000 – arealformål i kommuneplanens arealdel . Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .
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Tomt en for Svillegjenvinning a s er på ca. 13 da a. D et søkes om å etablere et flatt tomteareal på kote 200 m.o.h.
Dette medfører oppfylling av terreng på ca. 24.200 m3 masse , o g fjer ning av masse på ca. 1.100 m3. Netto
oppfyl ling av tomtearealet blir d a på 23.100 m3. Området vil bli fyl t opp med godt dren erende og ikke
forurensede masser . Massene vil være egnet som byggegrunn.

Situasjonsplan M=1:1000 – to mt for Svilleg jenvinning as, med atkomstvei . Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .

Tverrprofil er M=1:1000 – to mt for Svilleg jenvinning as . Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .
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Tomt en for Nortømmer a s , avd. Hønefoss er på 22,6 da a. På samme måte som for den andre tomten, søkes det
om å etablere et flatt tomteareal på kote 200 m.o.h. Dette medfører oppfylling av terreng på ca. 2 8.0 00 m3

masse , o g fjer ning av masse på ca. 9 . 0 00 m3. Netto oppfyl ling av tomtearealet blir d a på 19 . 0 00 m3. Området vil
bli fyl t opp med godt dren erende og ikke forurensede masser . Massene vil være egnet som byggegrunn.

Situasjonsplan M=1:1000 – to mt for Nortømmer as, med atkomstvei . Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .

Tverrprofil er M=1:1000 – to mt for Nortømmer as . Feste Nordøst datert 2 0 .0 2 . 20 .
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Dispensasjonsvurderinger :

Tiltaket medfører at det må søkes om dispensasjon fra følgende forhold:
• K ommuneplanbestemmelse § 2.1 om k rav til utarbeidelse av regule ringsplan.

Dispensa sj onen er begrunnet med et snarlig behov for å motta og mellomlagr e et stort antall jernbanesviller i
området . Spennco n Rail as er gjennom avtaler om pr oduksjon av nye sviller for pliktet til å ta i m ot brukte
sviller.

De brukte svillene blir fraktet til området delvis med tog, delvis med bil. Det er et mål at transportandelen med
tog skal økes. Nortømmer as, avd . Hønefoss har planer om å etablere en ny tømmerterminal i området , der
transporten baseres på jern bane. Det er ønskelig å se tomtearealene for svi lleg jenvinning og tømmertermin al ,
samt muligheten for l asting på / lossing fra jernbane, i sammenheng . Derf or søkes det om planering av begge
tomter.

Tomtene vil kun bli benyttet til ikke søkna dspliktig lagringsvirksomhe t inn til det er utarbeidet og vedtatt ny
reguleringsplan for området.

Det iverksettes parallel t et arbeid med utarbeidelse av reguler ingsplan. Planavgrensningene er pr. nå ikke
avklart, me n det jobbes med å få til en helhe tlig plan for hele nordre del av industriområdet på H ensmoen, dv s.
både eksisterende og nye næringsarealer nordøst for E16.

Det vil ikke bli iverksatt pro d uksjon som knusing o.l. før tomtene er regulert . Det s amme gjelder oppføring av
bygninger og anlegg.

Dispensasjonsvilkår:
I plan - og bygningslovens § 19 - 2 stilles det opp to vilkår for at dispensasjon k an innvilges:

- Hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i plan - og bygningslovens
formålsbestemmelse, kan ikke bli vesentlig tilsidesatt.

- Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Hensynet bak bestemmelsen e det dispenseres fra :
Arealbruken er avklart gjennom o verordnet plan, kommuneplanens arealdel. Reguleringsplan er en mer
det aljert plan som blant an net skal gi føringer for høyde, omfang og utforming av bebyggelse, samt mer
detaljerte føringer for den virksomhet som kan tillates på område t . Disse forho ldene vil fremdel es blir avklart
gjennom en kommende regulering splanprosess. Hv ordan tomtene bør planeres er i stor grad styrt av høyden
på tilg rensende næringsområder i sør vest , terre nghøyder mot sko gsområdet i nord øst, og gir seg i stor grad
selv. Det samme gjelder hvordan atkomst til tomtene bør legges opp. Disse forholdene vil det i dette tilfellet
være forsvarlig å kunne avkl are i forkant av en reguleringspl anprosess . Dette vil ikke van skeliggjøre
reguler ingsplanarbeidet. Med bakgrunn i disse momentene er vår vurdering a t d ispensasjonsforholdet ikke
medføre r vesentlig tilsidesettelse av bestemmelsen om reguleringsplankr av .

Hensynet bak lovens formålsbestemmelse:
Formålet med plan - og bygningsloven er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner, samordning, samt å gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser. Omsøkte
dispensasjon gjelder kun kommuneplanens bestemmelser om framgangsmåte, m e n v i l e l l e r s v æ r e e t tilta k s o m
e r i samsvar med fastsatt arealbruk kommuneplanen. Næringsvirksomheten på He nsmoen er både knyttet til
muligheter for tran s po rt på j ernbane, samt til materialgjenvi nning. Dette er e n type virksomhet som b idrar til
oppnåelse av samfunnsmål om b ærekrafti g utvikling. Om v idereutvikling av denne ty pe næringsvirksomhet
skjer med en noe annen framgangsmåte enn angitt i kommuneplanbestemmelsene, vil ikke dette tilsidesette
lovens formålsbestemmelse.
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Klar overvekt av fordeler:
Fordelene med tiltaket er at det bidrar til å unngå en kostnads - og transportkrevende mellomlagring av
retu r sviller , og at et nært forestående og stort kvantum av re tursviller kan tran sporteres direkte til området
hvor de etter hvert skal gjenvinnes. Tilt aket vil medføre at en typ e nærin gsv irksomhet som er avk lart i
overordnet plan , som er knyttet til eksisterende næringsvirks omhet på området , er basert på områdets fortrinn
gjennom nærhet til jernbane, og som bygger o pp under samfunnsmål om bærekra f tig utvikling , kan
gjennomføres raskere enn an gitt i kommuneplanbestemmelsene.

Ulempene ved ti ltaket er at også atkom st og planering av tomter ideelt sett burde inngått i en he l hetlig
reguleringspl anlegging for området . Imidlertid er potensialet for feil eller skadevir kninger ved å forsere
tomteplan ering og atkomst liten, da disse forholdene i stor grad gir seg selv.

Med bakgrunn i dette er vurderingen at det foreligger en klar overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon.

Konklusjon:
Etter tiltakshavers vurdering er vilkårene for å innvilge dispensasjon i plan - og bygningslovens § 19 - 2
tilfredsstilt, jf. foregå ende redegjørelse og drøfting.

Med hilsen

Petter Hermansen
Arealplanlegger

Vedlegg:
1 – Situasjonsplan , M=1:100. Arealformål i kommuneplanen. F NØ 20.02.20.
2 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 . Eksisterende si tuasjon – ortofoto. F NØ 20.02.20.
3 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 . Tomt Svillegjenvinning as . F NØ 20.02.20.
4 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 . Pr ofiler – tomt Svillegjenvinning as . F NØ 20.02.20.
5 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 . Tomt Nortømmer as . F NØ 20.02.20.
6 – Situasjonsplan, M=1: 10 00 . Profiler – tomt Nortømmer as . F NØ 20.02.20.















Fra: Hans Tollef Solberg [hts@Jevnaker.kommune.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 24.04.2020 08:48:21 

Emne: VS: Vedr tomt for Svillegjenvinning 

Vedlegg: image001.jpg; A-70-SP-00-001.pdf 

Hei  
Viser til tidligere samtale vedr dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen for å ta i bruk ny parsell for gjenvinning av sviller. 
Fikk mail fra direktøren på Spennconrail som er bekymret for fremdrift for bygging av ny produksjonshall. 
Spennconrail er som sakt avhengig av omsøkt areal for å gi plass til bygging. 
Tillater meg å videresende mailen til deg hvis denne opplysning skulle ha betydning for saksbehandlingen. 
 
Ring meg gjerne hvis spørsmål 
 
Vennlig hilsen  
Hans Tollef Solberg 
90569517 
 

Fra: Lund Lars Petter [mailto:lars.petter.lund@consolis.com]  
Sendt: onsdag 15. april 2020 22:56 
Til: Hans Tollef Solberg <hts@Jevnaker.kommune.no> 
Kopi: John Edvard Myrvang <john.edvard@myrvang.no> 
Emne: Vedr tomt for Svillegjenvinning 
 
Hei Hans Tollef, viser til siste møter og fremdrift i prosessen vedr tomt for Svillegjenvinning. Det har dratt ut litt i tid og Spenncon Rail begynner 
bli bekymret for fremdrift. Vi har større planer for utbygging av vår kapasitet, og en ny hall 5000m2 parallelt med eksisterende i Hensmoveien 
101 er godt på vei ferdig prosjektert. Se vedlegg. 
 
For å komme videre med byggeprosjektet og sikre en god oppstart av dette er vi avhengige av at Svillegjenvinning AS flytter sin virksomhet fra 
vår tomt og til egen tomt. Fint om du kan se hva som er mulig å få til nå for å sikre snarlig oppstart av arbeidene for å forberede tomten som 
Svillegjenvinning AS vil kjøpe. 
 



Hilsen Lars Petter 
 
 

 

Lars Petter LUND 
Managing Director 
SPENNCONRAIL 

 

 
lars.petter.lund@consolis.com 
Mob.: +47 906 85 353 
www.spennconrail.no 

 

 

Hensmoveien 101 
3516 Hønefoss 
Norway  

OutlookSignature 
 



Fra: Petter Hermansen [ph@feste.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi: John Edvard Myrvang [john.edvard@myrvang.no]; Helge Bakke [hb@feste.no] 

Sendt: 23.04.2020 14:08:40 

Emne: Vedr. søknad om planering av tomter Hensmoen nord (Svillegjenvinning as).  

Vedlegg: image001.png; image002.png; Massetransport_boliger.JPG; Parkbelte i industri.JPG 

Hei igjen, Kristine.  
 
Vi har drøftet innspillene dine, og har følgende tilbakemelding:  
 
Beregning av massetransport inn til området:  
Forutsetning om at maksimalt 30% av det totale massebehovet på 42100 m3 (netto fyllingsvolum – dvs. ferdig komprimert masse) må transporteres inn. Da 
har vi virkelig tatt i – for ikke å underestimere transportbehovet.  

- Det gir et behov for inntransport på 12630 m3.  
Forutsetning om at det tar tre år å fylle opp tomtene.  

- Det gir en årlig mengde inntransportert (komprimert) masse på 4210 m3.  
Forutsetning om 9 % komprimering. 

- Det gir en årlig mengde (løs masse) på 4590 m3.  
Forutsetning om 250 virkedager pr. år.  

- Det gir en dagsmengde på 18,36 m3.  
Forutsetning om egenvekt på 1,6  

- Dagsmengde på 29,4 tonn.  
Forutsetning om at et billass i snitt er 20 tonn (bil med henger tar 30 tonn, vil forutsetter noen turer med henger, noen turer uten) 

- Gir dette et transportbehov på maksimalt 1,5 billass pr. virkedag.  
 
Tidspunkt for transport:  
Det er uproblematisk å sette vilkår om at denne transporten begrenses til tidspunkt på døgnet utenom skolestart / skoleslutt (fordi transportbehovet er 
såpass begrenset). 
 
Parkbelte i industri:  
Vi mener parkbelte er lite relevant i dette tilfellet, på grunn av: 

- Åsryggen i bakkant 



- Industrivirksomhet som ikke har behov for skjerming i forkant (uansett ikke noe visuelt vakkert område med bilfragmentering, etc. – vi er i et litt 
«røft» område.  

- Den glisne furuskogen som er vokst i bestand vil egne seg dårlig som vegetasjonsskjerm  
 
Ut fra dette bør skjerming / parkbelte må vurderes gjennom reguleringsplanprosessen. Dersom en finner at dette blir nødvendig, tror jeg  
uansett at parkbeltet må bygges opp med større eller mindre terrengvoll med masser / bedre vekstmedium og ny planting av ny skjermingsvegetasjon.  
 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
Petter Hermansen 
Arealplanlegger        
90 72 93 47              
 

 
 

Feste NordØst as  
62 48 03 55 
www.feste.no 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1552-2   Arkiv: K01  

 

 

Motorferdsel i utmark og vassdrag, søknad om fornyelse av dispensasjon  
 

Forslag til vedtak: 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. dato for fattet vedtak i HMA tom. 31.12.2021. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

 

  

Sammendrag 

Mimmie Planke søker på vegne av sin mann Terje Holid, om fornyelse av kjøretillatelse for 

transport av funksjonshemmet. Holid ønsker å benytte firhjuling for å kjøre til og fra hytta på 

Høgås, Ringkollen. Traseen er ca 400 meter. Det søkes om tillatelse for to nye år, 2020 og 

2021. Rådmannen har ikke fått tilbakemeldinger om at tidligere tillatelse har blitt misligholdt, 

og anbefaler at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet, der det gis tillatelse til et 

begrenset antall turer. 

 

Beskrivelse av saken 

I 2004 ble det første gang søkt om tillatelse til å kunne nytte jernhest/lite firhjulsdrevet 

terrengkjøretøy for å komme frem til sin hytte gnr. 100/54 på Høgås, Ringkollen. Søknaden ble 

begrunnet i helseproblemer, da Terje Holid har en lidelse som gjør det vanskelig å gå mellom 

bilvei og hytte. Den aktuelle traseen fra vei til hytte utgjør ca. 400 meter. Det ble i søknad 

opplyst om at dette er en sykdom som tiltar i styrke. Terje Holid er 75 år. Holids kone overtok 

hytta på Høgås i 1998 etter sine foreldre. 

 

I 2006 ble det søkt om fornyelse av kjøretillatelsen. Det ble gitt dispensasjon fra 



- 

motorferdselsforbudet for 2 nye år, 2006 og 2007. I 2012, 2014, 2016 og 2018 ble det gitt 

tillatelse til ytterligere 2 nye år (2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 og 2018/2019), men antall 

turer ble begrenset til 10. Det ble også stilt krav om føring av kjørebok. I forbindelse med 

søknad om fornyelse av tillatelsen har vi mottatt kjørebok som viser turene for 2018 og 2019. 

 

 

Juridiske forhold  

En søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for å kunne bruke ATV behandles etter 

forskrift om motorkjøretøy § 6 hvor det heter at:  

 
«I unntakstilfelle kan kommunestyret – eller et annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer 

– 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. Før eventuell tillatelse gis, 

skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper i forhold til et mål om å redusere 

motorferdselen til et minimum.» 

 

Siden den omsøkte kjøringen ligger innenfor Marka omfattes den også av Markalovens § 10 

som er en forsterkning av det generelle motorferdselsforbudet i utmark. Kommunen kan gi 

dispensasjon fra Markalovens motorferdselsforbudet etter § 15 hvor det heter at:  

 
«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd 

nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-

4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

       Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større 

enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke dispenseres fra 

kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller andre 

saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven gjelder ikke.  

       Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 

når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon.»   

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning har behandlet søknad om dispensasjon fra 

motorferdselsforbudet flere ganger tidligere. Første gang i 2004 og sist i 2018. 

 

Da saken ble behandlet sist gang i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018 i 

sak 38/18 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 



- 

4. Før administrasjonen utsteder selve kjøretillatelsen (grønn lapp) må grunneieres 

samtykke til motorferdsel over sin eiendom foreligge. 

 

Alternative løsninger 

Dersom Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ønsker å avslå søknad om dispensasjon 

fra motorferdselsforbudet kan et vedtak se slik ut: 

 

Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i 

utmark og på islagte vassdrag § 6, for transport av funksjonshemmet til og fra bilvei til hytte 

gnr. 100/54 kan ikke imøtekommes.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Hovedregelen er at all motorferdsel i utmark er forbudt, med mindre det er åpnet for slik 

kjøring gjennom lov eller forskrift. For å kunne foreta transport av funksjonshemmet må 

kommunen gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet, samt evt. grunneiere må gi samtykke til 

motorferdselen. En søknad må knytte seg til en bestemt trasé, evt. tidsrom/antall turer. Det er 

ulike grunner til at kommunen kan imøtekomme slike søknader. En søknad kan skyldes at en 

person har blitt sterkt invalidisert etter en ulykke eller at en som har hatt hytte i mange år ikke 

får nyttet denne pga. sykdom som medfører sterk bevegelseshemming. I slike tilfeller vil 

mulighet til å bruke hytta kunne øke livskvaliteten til vedkommende.  Argumentene som taler 

for at kommunen bør være restriktive med slike tillatelser er utilsiktede konsekvenser og 

hensynet til at utmarka skal være stille og rolig – uten hjulspor og støy. Selv om krav til 

legeerklæring trolig begrenser antall søknader kan det være vanskelig å trekke noen klar linje 

for hva som «kvalifiserer» som bevegelseshemming. I tillegg er det ikke urimelig å anta at noen 

leger kan være «snillere» enn andre og at det også er en viss utglidning ift. hvem som faktisk 

kan ha behov for transport med motorkjøretøy. Innenfor dette saksområdet vurderer 

rådmannen at det er viktig å holde en relativt stram linje for å hindre uønsket utvikling. 

Samtidig må det tas hensyn til forhold knyttet til enkeltpersoner veid opp mot risiko for en 

uheldig langsiktig virkning. 

 

I Ringerike er det i underkant av 4 000 hytter, hvor ca. 1 000 ligger på Vikerfjell og ca 1 000 i 

det som kalles «Marka» og som omfattes av markalovgivningen.  Øvrige hytter ligger spredt i 

kommunen.  

 

Da søknaden fra Planke/Holid var til behandling i 2004 var det en prinsippsak, siden det ikke 

tidligere var omsøkt eller gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. 

Rådmannen vurderer at det er rimelig å anta at det vil kunne komme flere søknader om 

dispensasjon fra motorferdselsforbudet pga. funksjonshemming. Med den økningen vi har sett i 

antall ulike typer firhjulinger de siste årene, ser vi at det er stadig flere som anskaffer slike 

kjøretøy til privat bruk.  

 

Per dd. er det 2 kjøretillatelser i Ringerike, som omhandler transport av funksjonshemmede. 

Det som kjennetegner disse sakene er at kjøretillatelsens innehaver er svært nøye med å følge 

opp sine forpliktelser, enten det er i form av føring av kjørebok (der det er stilt krav om dette) 

samt kjøretillatelsens utløp. Disse kjøretillatelsene er begrunnet ut ifra et behov for transport 

som en følge av akutt sykdom eller ulykke som har ført til varig funksjonshemming. 

 

Dersom kommunen gir dispensasjon fra motorferdselsforbudet, vil en kjøretillatelse kun gjelde 



- 

Holid. Det er ikke andre som kan nytte kjøretøyet i hans fravær. Videre vil en tillatelse kun 

gjelde transport mellom hytte og parkering ved Høgåsveien. 

  

Motoriserte fremkomstmidler i utmark og vassdrag vil i mange tilfeller tjene åpenbare 

nytteformål i dagens samfunn, samtidig som motorferdsel i naturen kan være årsak til en rekker 

ulemper og skader (støy, annen forurensning, terrengskader, vegetasjonsslitasje, forstyrrelser 

av dyreliv, konflikter med friluftslivet), særlig ved barmarkskjøring. 

Intensjonene i motorferdselsloven er å redusere ferdsel i utmark med motorkjøretøy til et 

minimum. Ett enkelt motorisert fremkomstmiddel behøver isolert sett ikke å medføre noen 

direkte skade eller ulempe. Derimot vil summen av mange vil kunne utgjøre en stor 

miljøbelastning. 

 

Den omsøkte kjøringen ligger i «Marka» i et område hvor folks forventninger til «stillhet» 

trolig er større enn i andre områder av kommunen. I tillegg har markaloven (2009) et 

forsterket motorferdselsforbud, og en eventuell kjøretillatelse til transport av funksjonshemmet 

vil også kreve en dispensasjon fra markaloven. 

 

Siden omsøkt kjøringen i hovedsak vil skje på barmark synes det relevant å vurdere tiltaket 

etter Naturmangfoldlovens bestemmelser § 8-12. Utover hensynet til støy vil virkningene på 

natur og miljø ikke være direkte skadelidende, og det finnes ingen registreringer i området som 

tyder på at kjøring vil volde skade på artsmangfold eller økosystem. Området vurderes ikke å 

være særskilt sårbart. Virkningene av kjøringen vil være av lokal art og begrenset til trasé fra 

parkeringsplass og fram til hytte. Begrensningen på inntil 10 turer pr. år vil redusere slitasje i 

terreng og støy som fremkommer av kjøringen. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra motorferdselsforbudet og tillatelse til et 

begrenset antall turer (10 stk.) for perioden fra vedtak fattes i HMA og ut 2021. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Søknad om tillatelse til motorisert ferdsel 

3. Kart over trasé 

4. Tillatelser fra grunneiere 

5. Kjørebok 

5. Kopi av forrige vedtak, fattet av HMA 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 
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saksbehandler: Arvid Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltring, I^andbruk

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORSKRIFTER OM
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Søknadensendes: Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltningen
Postbok 24
3s04 HøI{EFOSS

",åf,",.'.,#*
^

Servicetorget, tlf:32 ll 74 fil
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Mimmie Planke og Terje Holid

Sogstikroken 12

t446Drøbak

Mimmie Planke og Terje Holid

Riiie Li\i:l:; li:"r,, r;ii:i'i,I

1 i:. i .ll !.1 .;r-.il
I r.:r1 i-ij,l-i

F.,r_"-, . - .:..10.
la-i.:), -.-. l.-::r\:i

Drøbak, 23. mars2O2O

Ringerike kommune

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

v/Heidiskagnæs

PB L23 Sentrum

3502 Hønefoss

SØknad om bruk av transportmiddel i utmark
Vedlagt oversendes ny søknad om bruk av transportmiddel i utmark sammen med brev av 26, april
2004 som forklarer hvorfor vi ønsker å benytte oss av en ATV for å komme inn til vår hytte. Som dere
ser av vedlagte har min mann Terje Holid store problemer med å gå, og disse problemene har
forverret seg de siste årene. Vi er totalt avhengig av å kunne benytte ATVen for å bruke vår hytte som
ligger et stykke fra bilvei.

Vi vedlegger også kopi av godkjenningen fra Ringerike kommune datert 08.05.2018. Vi vil også gjøre

oppmerksom på at vi tidligere har innsendt bilder fra 2OO4 som viste hvor ødelagt stien/veien inn
mot vår hytte var etter at det var tatt ut tØmmer rett ved vår hytte.

Vi sender også med kjørebok fra 2018 og20t9.

Vi håper på en positiv tilbakemelding når det gjelder fortsatt dispensasjon, slik at vi kan bruke vår
hytte ved Høgås.

Vedlegger også tillatelse fra alle grunneierne til å kjøre over deres tomter

Med vennlig hilsen

rt; rru *, 'r-?t*t-*. - tr. 1 '" (rA"(





Mimmie Planke og Terje llolid
Sogstikroken 12

1446Drøbak

Desember,2013

Tillatelse om kiørins i utmark
leg gir heived tillatelse til at Mimmie Planke og Terje Holid kan kjøre over deler av min

tomf med en firehjuling for å lette adkomsterr til deres hytt", gr. Nr. 100 br. Nr. 54, i 10 år

fra mai 2014.Dette er på grunnlag av dispensasjon gitt av hovedkomiteen for miljø og

arealforvaltning datert 26.03.2013 og ny søknad innsendt i høst

Med hilsen

Dokid:
20041810
(20t1552-1)
Tillatelser

b6t*tult.
Bjørnhild Hoveid Stei



Mimmie Planke ogTerje Holid
Sogstikroken 12

1446Drøbak

Desember,20l3

Tillatelse om hisrins i utmark
Jeg gir herved, på vegne av familien Thomassen, tillatelse til at Mimmie Planke og Terje
Holid kan kjøre over deler av vår tomt med en firehjuling for å lette adkomsten til deres

hytte, gr. Nr. 100 br. Nr. 54,i l0 år fra mai 2014. Dette er på grunnlag av dispensasjon
gitt av hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning datert 26.03.2013 og ny søknad
innsendt i høst

Med hi|sen r* lr;O 5
Sidsel Thornassen/Gard Thornassen sz

6z
-r>T>

/ \, ,n

[r!tuLit,
1^r va'*'?*l**



Mimmie Planke og Terje Holid

Sogstiveien 68 B

t446Drøbak

30. Januar 2020

Tillatelse til kjøring i utmark

Jeg gir herved tillatelse til at Mimmie Planke og Terje Holid kan kjøre over deler av min eiendom gnr.

100 bnr. 26 med firehjuling for å lette adkomsten til deres hytte gnr. 1.00 bnr. 54 i 2 år fra mai 2020.

Dette på grunnlag av dispensasjon gitt av hovedkomiteen for miljø og arealforvalthing datert
29.02.20L5 og ny søknad som blir sendt etter at de har mottatt ny godkjenning fra meg.

Med hilsen

"h r, t) fl o* (*, æfrorr*'
RandiBlom Marstrander



Mimmie Planke og Terje ltrolid
Sogstiknoken 12
1446 llrøbok

Tillatelse on kiørins i utmark
Jeg girherved tillatelse til at Mimmie Planke og Terje Holid kan kjøre overdelerav min
eiendom med en firehjuling forå letæ adkomsten til deres hytte, gr. Nr. lfi) br. Nr. 54,
fra mai z0z0tilog med 2023. Dett€ erpå grunnlag av dispensasjon gitt av
hovedkomiteen formiljø og arealforvaltning datert 26,A32013 og ny søknad som blir
sendt i vårettergodkjenning fradeg. Tillæelsen gis med forbehold om overnevnte
godkjenning blir gitt samt at sti ikke blir utbedret utover til en normal sti.

Med hilsen

Johannes Sangnes
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RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Mimmie Planke og Terje Holid
Sogstikroken 12

1446 DRØBAK

Saksnr.

t7l493s-4

Postboks 123, 3 5 02 Hønefoss

Tlf:32117400/ Fax:32 12 50 30

Løpenr.

167t2/18
Arkivkode
KOl &18

Deres ref. Dato
08.05.2018

I

Melding om politisk vedtak - Tillatelse til motorferdsel i utmark

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet imøte 07.05.2018 sak 38/18. Følgende

vedtak ble fattet:

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for
transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår:

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100154

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019.
c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år.

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal

kjøreboken vedlegges søknaden.

2. Det gis dispensasjon fra markalovens $ 10 for transport av funksjonshemmet i samme

periode og område

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes.

Vedtaket er hjemlet i forslaift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag $ 6 og

markalovens $ 15.

. ) Dette til orientering.

Med hilsen

EilivKomkveen
leder

Arvid Hagen

skogrådgiver

arwd.hagn@ngenke.kommune.no

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underslcrift

Dokid:
20041 809
(20t1552-1)
Kopi av forrige vedtak

postmottak@ingerike.kommune.no
www.ringerike.kommune.no
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/791-6   Arkiv: L32  

 

 

Adressenavn på vei i planområdet Færdentoppen boligområde 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Skibrua 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på en vei i det planlagte boligfeltet «417 - Færdentoppen 

boligområde» i Haugsbygd. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  
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 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 17.02.2020 (20/791-1) til grunneier, utbygger, arkitekt, de nærmeste naboene til 

boligfeltet og Ringerike historielag ba kommunen om forslag til adressenavn. I tillegg ble 

forespørsel lagt ut på kommunens nettside. Kommunen mottok totalt 2 innspill til adressenavn 

på veien.  

 

 
 

Henrik Færden Petersen (20/791-2) foreslo Færdvin. Som begrunnelse skriver han at «…at 

Færdvin er utgangspunktet for Færden, som er gårdsnavnet. Færdvin betyr: vei over myr, og er 

på grunn av beliggenheten til gården langs den gamle kongeveien som har gått gjennom 

Færdentoppen. …». Ringerike historielag foreslo Færdenhagabakka (gammelt og lokalt navn 

for Førnhagenbakken) Skibrua (ligger ved skibrua som er en del av skiløypa til Ringkollen) og 

Himmelveien (ref.: Arne Paasche Åsen’s «Så høy en himmel som her i Haugsbygd»). På 

direkte forespørsel til lokalhistoriker Gudmund Bakke (20/791-7) skriver han at 

husmannsplassen Færdenhagen lå om lag 50 meter etter dagens nedkjøring til Færden gård, og 

«…Færdenhagenbakkene” eller “Færnhagabakka” som folk i Haug sier, er hele strekningen fra 

avkjøring/gårdsvei Færden og opp til Smeden. …».  

 

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

Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til uttale. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 
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henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (20/572-21)  

skriver om Færdvin at «… Dette ser ut til å være en slags rekonstruksjon av den norrøne 

formen av gårdsnavnet Færden. Generelt vil vi ikke tilrå å bruke slike rekonstruerte, gamle 

navn hvis de ikke er i muntlig bruk i dag. …». Stedsnavntjenesten anbefaler heller ikke 

Himmelveien som adressenavn. De anbefaler i stedet navn med lokal tilknytning. De har ingen 

merknader til skrivemåten av Færdenhagabakka, men ber kommunen undersøke plassering av 

navnet Færdenhagen.  

 

Rådmannen ønsker ikke å bruke det rekonstruerte navnet Færdvin, og heller ikke 

Himmelveien. Rådmannen er enig i begrunnelsen fra Stedsnavntjensten, som ikke anbefaler 

bruk av disse navnene. Færdenhagabakka er heller ikke ønskelig å bruke, da det vil innebære å 

«flytte» navnet bort fra stedet hvor dette navnet har sin forankring. Rådmannen foreslår derfor 

at Skibrua brukes som navn på veien. Boligområdet ligger rett ved skibrua, som er en del av 

skiløypa til Ringkollen. Det er et kort, enkelt og lettoppfattelig navn som er forankret til stedet. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Skibrua. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger innenfor godkjent reguleringsplan 417 Færdentoppen boligområde. 

 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

 



- 

Behov for informasjon og høringer 

Grunneier, utbygger, arkitekt, Ringerike historielag og de nærmeste naboene til boligfeltet har 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside. 

 

Språkrådet v/Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom 

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

Gaardsnavne og i Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for 

skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at veien tildeles adressenavnet Skibrua. Vurderingen som ligger til grunn 

er gjort etter uttalelser fra grunneier, enkeltpersoner, lag og foreninger og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



- 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/681-5   Arkiv: L32  

 

 

Adressenavn på vei til Rudssetra og Milebråtan i Brekkebygda  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Rudsseterveien 

 

 

  

 

Sammendrag 

Grunneier i området henvendte seg til kommunen og ba om adresser til hytter/bygninger ved 

Rudssetra. I den forbindelse må det først tildeles navn til vei som tar av fra Brekkebygdveien 

og går inn til Rudssetra og Milebråtan. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  



- 

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 07.02.2020 (20/681-1) til grunneier og Soknedalen lokalhistoriske forening, 

inviterte kommunen de til å komme med forslag til adressenavn.  

 
Astrid Berg Langvandsbråten og Anders Berg foreslo Ruudseterveien eller Ruudsæterveien 

(20/681-3). De begrunner navneforslagene med at «… Dette er navnet som i all tid er brukt i 

bygda og av bygdefolket. Ruudsætra har i alle tider ligget under gården Ruud og ble brukt som 

sæter. Navnet skal skrives med 2 u-er, dvs «Ruud» og ikke «Rud» slik som det framkommer på 

kartet. «Ruud» er brukt i alle rettsprotokoller, skjøter, grenseprotokoller, dvs offisielle dokumenter. 

«Ruud» brukes i boka «Slekten Berg på Ruud gård og gårdens historie» skrevet av Erling Bjørke og 

Olaf K Opsahl. I 1528 skrev man «Ruwdt». I 1542 ble det til «Rudh». Fra 1563 har det vært brukt 

«Ruud». …». Soknedalen lokalhistoriske forening (20/681-4) foreslår Ruudseterveien og 

Ruudsetraveien uten nærmere begrunnelse. Språkrådet v/Stedsnavntjenesten foreslår 

Rudsseterveien eller Milebråtaveien. I begrunnelsen skriver de at «…Det er gjort vedtak om 

skrivemåten Rudssetra for seternavnet, og kommunen har dermed plikt til å bruke denne 

skrivemåten, jf. § 11 første ledd i stedsnavnloven. Skrivemåten av adressenavnet må dermed bli 

Rudsseterveien (med bortfall av bestemt endelse i sammensetning, …». For Milebråtaveien skriver 

de «…Når et navn i bestemt form inngår som forledd i et annet navn, faller som regel den bestemte 

endelsen bort. Vi tilrår derfor skrivemåten Milebråtaveien for dette navnet, Jf. at SSR har registrert 

sammensetningene Milebråtabrenna, Milebråtatjern og Milebråtalunnestaden i samme område….». 

I Landbrukskontorets skogsveiregister er veien fra Brekkebygdveien til Rudssetra benevnt som 

Rudsetreveien, veien videre til og forbi Milebråtan som Milebråtan og stikkveien mot 

Stillingsåsen Storemyrbr. – Stillingsåsen.  

 



- 

I dette tilfellet ønsker grunneier og historielag at adressenavnet skal skrives med to u’er. 

Rådmannen merker seg at Kartverket i 2019 vedtok skrivemåten for navneleddet –setra/-seter  

til Rudssetra (16/4920-16). I tillegg sier stadnamnlova § 11 3. ledd at «Offentlege organ og 

andre som er nemnde i § 1 tredje ledd, skal halde fram med å bruke dei skriftformene som er i 

bruk av det offentlege når lova blir sett i verk, til det eventuelt blir gjort endringsvedtak. ..». I 

dette tilfellet er det «Rud» som er brukt. En finner det for eksempel igjen i matrikkelutkastet av 

1950, på økonomisk kartverk fra 1967 og brukt av Margit Harsson i hennes stedsnavnbase for 

Norderhov gamle herred. Skriftformen med to u’er er heller ikke i tråd med gjeldende 

rettskriving. Språkrådet påpeker også at kommunen er pålagt å bruke den fastsatte 

skrivemåten.  

 
Rådmannen går inn for at veien får adressenavnet Rudsseterveien. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger i et LNFR-område i gjeldende kommuneplan.  

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Grunneier og Sokenedalen lokalhistoriske forening har fått direkte brev der de ble bedt om å 

komme med forslag til veinavn.   

 

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

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

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

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 



- 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra grunneier, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Kart som viser adresseparsellens plassering 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/572-24   Arkiv: L32  

 

 

Adressenavn i hyttefelt Gunbjørrud  
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Hugeråsveien 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på en vei i det planlagte hyttefeltet «Gunbjørrud» mellom 

Gunbjørrudsetra og Ringerudåsen på Vikerfjell. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

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

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  



- 

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

  

Beskrivelse av saken 

I brev datert 30.01.2020 (20/572-1) til Øvre Ådal og Ringerike historielag, velforeninger og 

grunneiere ba kommunen om forslag til adressenavn. I tillegg ble forespørsel lagt ut på 

kommunens nettside. Forespørselen på nettsiden ble igjen referert på www.ringblad.no. Mange 

av navneforslagene kom fra personer som hadde sett oppslaget hos Ringerikes Blad. 

Kommunen mottok totalt 18 innspill til adressenavn på veien.  

 
Jim Hagen Warp (20/572-2) foreslo Vikertoppen. Eva Krokvik (20/572-3) foreslo 

Himmelriket. Line (20/572-4) foreslo Bjørrudveien. Amanda Blisten (20/572-5) foreslo 

Bjørnehiet, Bjørneveien, Bjørnesvingen, Storebjørn, Tyttebærlyngen, Blåbærlyngen, Utsikten 

og Vikerpanorama. Lina Buttingsrud (20/572-6) foreslo Gunbjørveien, Gunbjøråsen og 

Gunbjørfjellet. Morten Kleven (20/572-7) foreslo Hugeråsveien. Svanhild Stein Westby 

(20/572-8) foreslo Ringerudlia. Ståle Skjønhaug (20/572-9) foreslo at en bburde bli flinkere til 

å oppkalle vei/gate etter tidligere/avgåtte ordførere. Anine Arnesen (20/572-10) foreslo 

Ringerudtoppen. Mona B. Ingeland (20/572-11) foreslo Vikertoppen, Fjellveien og 

Fjellstueveien. Ole Morten Jensen (20/572-12) foreslo Vikingveien, Gunnbjøruds vei, 

Luksusvegen, Overskuddslia, Fjellhyllevegen og Hyttefeltveien. Ole Jacob Hellerud (20/572-

13) foreslo Veslefjellveien. Ståle Hansteen (20/572-14) foreslo Hugeråsveien, oppkalt etter 

Hugeråsen i sydenden av veien. Anne Braathen (20/572-15) foreslo Fjellviken. Frank Tangen 

(20/572-16) foreslo Hugenveien og Hugåsveien. Viggo Simarud (20/572-17), som har lagt ved 

bilder og skriver at han og familien har brukt området mye til turer og jakt, foreslo 

Gunbjørrudsetervegen. Espen Lundberg Pedersen (20/572-18) foreslo Harelia. Han begrunner 

det med at det tradisjonelt har vært mye hare i området, og en ofte kan høre harelosen gå 



- 

igjennom området. Ringerike historielag (20/572-19) foreslo Hugeråsveien, med begrunnelse i 

at den går mot Hugeråsen. Oppmålingsavdelingen skrev i sitt brev til grunneierne og 

foreningene at en ville ta utgangspunkt i Hugeråsen som adressenavn dersom en ikke fikk inn 

forslag til adressenavn. 

 

Ved vurdering av forslagene har rådmannen i første omgang sett om det i området var lokale 

tradisjonelle stedsnavn som kunne videreføres i adressenavnet. Gunbjørrudseterveien er 

allerede i bruk. Navneforslagene med Gunbjør- ligner mye på Gunbjørrud, men skulle vi brukt 

de ville det blitt med Gunbjørrud som førsteledd. De foreslåtte navnene eksisterer ikke som 

stedsnavn i dag. Rett sør for feltet ligger Hugeråsen, som er et eksisterende stedsnavn, og flere 

av innspillene foreslår navn med «Hug-/Huger-». Hugeråsveien er et navn som gir den lokale 

stedsnavntilknytningen. Kategorinavn med tyttebær og blåbær prøver vi å unngå, og det er 

allerede brukt på flere veier i kommunen. Generelle navn som Himmelriket, Utsikten, Fjell-, 

Hytte-, Hare- ++ ønsker vi heller ikke å bruke dersom lokale stedsnavn kan brukes. 

Førsteleddet Bjørn- og Bjønn er allerede i bruk ved «Flaskerud- Bjørntjernlia området», og i 

det samme området er Veslefjell- brukt. Navn med Viker og Ringerud er allerede i bruk ved 

disse stedsnavnene.   

 

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

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

henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av navnene. 

Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. Stedsnavntjenesten (20/572-21) 

har ingen merknad til navn eller skrivemåte av det foreslåtte navnet Hugeråsveien. 

 

Rådmannen går inn for at veien får navnet Hugeråsveien. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Veien ligger innefor godkjent reguleringsplan 404 Gunbjørrud. 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

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

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

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

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier der feltet ligger og grunneier i nord hvor adkomstveien kommer fra (Ringerudåsen), 

Øvre Ådal og Ringerike historielag, Vikerfjell skiløyper og Vikerfjell hytteservice AS har alle 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside og på www.ringblad.no.   

 

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

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

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

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.   

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Oppmålingsavdelingens forslag vedtas. Vurderinger er gjort etter 

uttalelser fra enkeltpersoner, lag og foreninger og stedsnavntjenesten.  

 

Vedlegg 

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

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 



- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 20/3-2020 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

20.03.2020 https://kart.ringerike.kom mune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=55208...



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/654-73   Arkiv: L32  

 

 

Endret skrivemåte på tidligere tildelte adressenavn  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med to ulike navnesaker i Ringerike kommune har Kartverket bestemt 

skrivemåten av navn som er brukt på 3 ulike veier i kommunen. Det gjelder navnet Stubbdal 

vedtatt i navnesak 2016/60501 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-16), og navnet Tanberg 

vedtatt i klagesak 7/2011 (14/654-67). Stedsnavnloven sier at kommunene skal bruke den 

vedtatte skrivemåten av navnene i sin saksbehandling. Kommunen skal derfor på eget initiativ 

endre skrivemåten av tidligere vedtatte adressenavn, slik at de samsvarer med vedtatt 

skrivemåte.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

 

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

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

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

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

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

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

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

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

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

skal ikke være et førstevalg  

 

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

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Adressenavnet Stubdalsveien ble fastsatt i 1978. Denne skrivemåten av første leddet i navnet 

har vært i bruk frem til i dag. I navnesak 2016/60501 – Lauvlia, Gaupeskardet mfl. (16/4920-

16) vedtok Kartverket 16.05.2019 Stubbdal som skrivemåte for dette navnet.  

 

Adressenavnet Gamle Stubdalsvei ble fastsatt i 1990. Stubdal med en ‘b’ er brukt som 

skrivemåte frem til i dag. Som nevnt ovenfor er skrivemåten nå fastsatt til Stubbdal. 

 

Vi kjenner ikke til når adressenavnet Tandbergmoveien ble fastsatt, men tidlig på 1970 tallet er 

veinavnet brukt i brev fra kommunen. Skrivemåten av Tandberg med ‘d’ er brukt frem til i dag. 

I forbindelse med navnesak 1998/83 i Ringerike kommune for navnet 

Tannberg/Tandberg/Tanberg vedtok Statens kartverk i 2000 skrivemåten Tanberg. Vedtaket 

ble påklaget. I 2018, i sak 7/2011, vedtok Klagenemnda for stedsnavnsaker skrivemåten 

Tanberg.  

 

Skrivemåten av adressenavn som har disse to vedtatte navnene som en del av adressenavnet, 

skal endres i tråd med vedtakene. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Saken berører ingen planer. 

 

Juridiske forhold  

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

18.05.1990.  

 

Stedsnavnloven § 11første ledd sier hvilken plikt kommunen har til å bruke vedtatte 

skrivemåter. Her står det «…Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og 

ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i § 1 tredje 

ledd. …». Det vil si organ for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det 

offentlige eier fullt ut. 

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 
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offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

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

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

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er vist til tidligere vedtak av adressenavnene under kapittelet «Beskrivelse av saken». 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen må fjerne eksisterende oppsatte adressenavnskilt, bestille og sette opp nye skilt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Alle som har adresser til de tre nevnte veiene skal motta brev der de orienteres om den nye 

skrivemåten av adressenavnene.  

 

Når ny skrivemåte registreres i matrikkelen (landets offisielle eiendoms-, bygnings- og 

adresseregister) vil det automatisk bli overført til Folkeregisteret og Posten. 

 

Alternative løsninger 

Det presenteres ingen alternative løsninger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken inneholder ingen prinsipielle avklaringer. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Kommunen er pålagt å bruke vedtatte skrivemåter av stedsnavn. Dette er hjemlet i 

stedsnavnloven § 11 1. ledd. Rådmannen anbefaler derfor at saken tas til etterretning.  

 

Vedlegg 

Kart som viser Stubbdalsveien 

Kart som viser Gamle Stubbdalsvei 

Kart som viser Tanbergmoveien 

 

 

 

 



- 

 

 

 Ringerike kommune, 24.03.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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