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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Befaring/Formannskapssalen 

Møtedato:  08.06.2020  

Tid:   13:30  

 

Dagsplan: 

 

13:30 oppmøte Urdveien (Egen transport) 

13:30 – 15:00 Befaring 

 Oppmøte Urdveien (Kl. 13.30) 

 Avreise Urdveien (Kl. 13.55) 

 Ankomst Hagaringen (Kl. 14.15) 

 Avreise Hagaringen (Kl. 14.45) 

 Tilbake på rådhuset (Kl. 15.00) 

15:00 – 16:00 Pause/bespisning 

16:00 – 16:05 Opprop/møteinnkalling 

16:05 – 16:25 Orientering v/ass. rådmann Terje Dahlen 

16:25 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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Arkivsaksnr.: 20/2554-2   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 08.06.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering 
 

Delegerte vedtak 
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Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 08.06.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

7/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsaker tas til orientering. 

 

20/1959-3 Fylkesmannen I Oslo og Viken 

Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak 

Saksnummer: 2020/4048 

 

19/476-19 Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Vedtak -Søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en 

aktivitetspark Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/3585-14   Arkiv: GNR 57/83  

 

Oppføring av levegg Gnr/bnr 57/83 - Urdveien 12 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

44/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense godkjennes, jf. 

pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av levegg godkjennes, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om oppføring av levegg. Det er søkt om dispensasjon fra regulert 

byggegrense mot vei og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense. Leveggen 

skal plasseres i grensa mot kommunal vei (Urdveien), og gå langs nabogrensa mot Urdveien 10 

(gnr/bnr 57/82) i en avstand på 0 til 1 meter fra nabogrensa. Det har kommet nabomerknad til 

tiltaket fra hjemmelshavere til Urdveien 10. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om oppføring av levegg og dispensasjoner godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 09.12.2019 søknad om oppføring av levegg. Leveggen er søkt plassert 

langs eiendomsgrensa mot nabo i Urdveien 10 i en avstand på 0-1 meter, og i grensa mot 

Urdveien. Leveggen er delt opp i fire deler, A, B, C og D, med ulik høyde og avstand til 

nabogrensa. Høyder og lengder på leveggen vises på vedlegget «Tegninger». 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 12.12.2019, hvor det ble vist til at det er 

regulert byggegrense mot Urdveien i reguleringsplankartet og at det er krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4. Søker ble da bedt om å søke om dispensasjon for disse 

forholdene dersom søknaden skulle opprettholdes. 

 

 

Kommunen mottok tilleggsdokumentasjon i saken 22.04.2020. Det ble da søkt om 

dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og krav om 4 meter avstand til nabogrensa mot 
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Urdveien 10. Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er begrunnet med at 

det på flere andre eiendommer i området er bygd i strid med regulert byggegrense mot vei. 

Dette inkluderer egen eiendom, hvor garasjen er plassert i strid skriver søker. Søker mener 

derfor det er gitt presedens for å bygge innenfor denne sonen i området, og at dispensasjonen 

derfor må innvilges. Tilsvarende begrunner søker søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense med at det på flere eiendommer i området er bygd mindre enn 4 meter 

fra nabogrensa, og det derfor foreligger presedens. Søker viser i tillegg til at deler av leveggen 

(levegg B) ønskes bygd på allerede eksisterende bygg og vil erstatte rekkverk på tak over 

utebod. 

 

Teknisk forvaltning – Vei, park og idrett ga uttalelse 30.04.2020 i saken, hvor de viser til at 

leveggen kan aksepteres under visse forutsetninger. Veiforvaltningen forutsetter at siktslinjer 

fra naboens avkjøring i Urdveien 10 tilfredsstiller Statens vegvesen sin veileder for frisikt ved 

avkjørsler, samt at kommunen ikke vil ta ansvar for eventuelle skader fra snøbrøyting og 

veivedlikehold på levegg i strid med byggegrensa. Veiforvaltningens uttalelse ble oversendt 

søker 05.05.2020, sammen med forespørsel om tilleggsdokumentasjon. Tilleggsdokumentasjon 

i saken ble mottatt 07.05.2020. Søker har da sendt inn et kart som viser at siktlinjer for 

Urdveien 10 blir ivaretatt i tråd med Statens vegvesen sin veileder. 

 

Nabomerknad 

Det har kommet inn nabomerknad 18.08.2019 fra hjemmelshaver til gnr/bnr 244/321, Guri og 

Leif Henning Eldevik. Naboene skriver at leveggen er høyere 1,8 meter, som er kravet etter 

plan- og bygningslovgivningen. Videre at leveggen vil utgjøre en risiko for barn da de ikke vil 

være synlige for bilister. Naboene viser til at frisikt må tilfredsstilles, og at anbefalt løsning for 

å ivareta fallsikkerhet og sikt for bilister er rekkverk/gjerde med høyde 0,9-1 meter, med 

eventuell trapping mot vei hvis det er nødvendig. De viser til at branntekniske krav forutsettes 

ivaretatt. Naboene har også skrevet at de ikke vil skrive under på en avstandserklæring for 

plassering av leveggen. Som vedlegg til nabomerknaden har naboene lagt ved utdrag av regler 

som gjelder levegger etter plan- og bygningslovgivningen. 

 

Søker skriver 07.09.2019 i sin kommentar til nabomerknaden, at de delvis ønsker å 

imøtekomme innsigelsen, og derfor har redusert høyden på leveggene noe etter innsigelsen.  

 

Naboene har da kommentert 19.09.2019 at de ikke kan akseptere leveggene tross endringen, 

da leveggene ikke er i tråd med plan- og bygningslovgivningen. 

 

Søker skriver da i sin kommentar til merknaden 19.09.2019 at de har forsøkt å imøtekomme 

naboene. Videre at de mener prosjektet ikke er til sjenanse eller vil føre til vesentlig forringelse 

av naboenes utsikt. Leveggene vil gi søker vesentlig skjerming fra offentlig vei og naboer. 

Søker viser at forslag om rekkverk/gjerde fra naboene ikke vil gi noe skjerming mot innsyn. 

Søker viser også til at leveggen ikke bryter med plan- og bygningslovgivningen, men kun 

hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt. I tillegg skriver søker at frisiktssoner vil bli overholdt, 

og at leveggene vil være enkle å fjerne hvis det skulle være aktuelt. 

 

Naboene skriver igjen 18.04.2020 at de ikke aksepterer leveggene, som ikke er i tråd med 

plan- og bygningslovgivningen, og at søknaden om dispensasjon ikke er i tråd med kommunens 

svar 12.12.2019. 
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Søker skriver i sitt svar 22.04.2020 at de viser til tidligere kommentar, og at naboene ikke har 

merknader til estetikk, forringelse av utsikt eller solforhold. Videre skriver de at leveggene 

ikke strider med formålet med plan- og bygningsloven, og at kommunen bør kunne gi 

dispensasjon fra avstandskravet til nabogrensa. I tillegg viser søker til at deler av leveggen blir 

oppført på bebygd areal, som gir presedens for at det allerede er bygd innenfor 4-meterssonen 

fra nabogrensa. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsbestemmelser fra reguleringsplan nr. 92 Heradsbygda Vest, vedtatt 

21.05.1976, som gjelder. Det er reguleringsplankart nr. 92-05 felt B Vestabo felt B, vedtatt 

15.10.1980, som er gjeldende for eiendommen. Eiendommen er regulert til eneboliger.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og fra krav om 4 meter avstand 

til nabogrense etter pbl. § 29-4. 

 

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

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

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

samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

- Saken utsettes til befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 30.07.2020. Etter pbl. § 21-3 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 HMA 17.08.2020, vil 

kommunen maksimalt få 25 % av saksbehandlingsgebyret. 
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Alternativ 2 

1. Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

3. Søknad om oppføring av levegg avslås, jf. pbl. § 20-1. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og krav om 4 

meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 ikke er oppfylt. Leveggen vil hindre frisikt mot 

Urdveien og for naboeiendommen, vanskeliggjøre vedlikehold av vei og gi tettere bebyggelse 

mot naboeiendommen. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås, og at søknad om 

oppføring av levegg må avslås med bakgrunn i dette. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for avveining mellom naboenes og søkers 

interesser ved søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

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

tilsidesatt. 
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Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak reglene om byggegrenser mot vei er å ivareta trafikksikkerheten og frisikt mot 

vei, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er byggegrensene også begrunnet 

i behovet for vedlikehold av veien, for eksempel brøyting. Søker har vist til at frisikt for 

Urdveien 10 vil bli ivaretatt i tråd med Statens vegvesen sin veileder. Fagmyndighet på 

veiforvaltning i kommunen har uttalt at omsøkte levegg kan aksepteres med visse 

forutsetninger om at frisikt ivaretas og at kommunen ikke erstatter eventuelle skader på levegg 

plassert i strid med byggegrense i forbindelse med vedlikehold av veien. Rådmannen vurderer 

derfor at hensynet til trafikksikkerhet, frisikt og vedlikehold kan anses ivaretatt.  

 

Rådmannen mener at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe å plassere leveggen i strid med regulert byggegrense mot vei. 

Søker har imidlertid vist til at frisikt på naboeiendommen, Urdveien 10, ivaretas i tråd med 

Statens vegvesen sin veileder. I tillegg ligger det allerede bebyggelse i strid med regulert 

byggegrense i området. Fagmyndighet på veiforvaltning i kommunen har uttalt at leveggene 

kan aksepteres under visse forutsetninger. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

regulert byggegrense mot vei godkjennes. 

 

Dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense, jf. pbl. § 29-4 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

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

tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrensa er å ivareta hensynet til naboen. 

I tillegg skal avstandskravet sikre tilstrekkelig med lys, rom og utsikt mellom eiendommene, og 

forhindre brannsmitte mellom ulike eiendommer. Leveggen er delt opp i fire deler med ulik 

høyde og avstand til nabogrense. Dette gir mer lys og rom enn en sammenhengende levegg. 

Søker viser til at leveggene er enkle å ta ned dersom det er aktuelt. Rådmannen vurderer at det 

er tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om leveggene oppføres. 



  Sak 44/20 

 

 Side 10 av 77   

 

 

Rådmannen mener at hensynet bak kravet om 4 meter avstand til nabogrense ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe at bebyggelsen mot naboeiendommen blir noe tettere ved 

oppføring av leveggen. Rådmannen kan imidlertid ikke se at det gjør seg gjeldende med styrke, 

da tomtene i området har hagene plassert på nedsiden av boligene og bebyggelsen allerede er 

relativt tett mellom nabogrenser. Deler av leveggen vil bli plassert på eksisterende bebyggelse, 

og leveggen vil ikke bryte med områdestrukturen. Søker viser til at leveggen vil gi skjerming 

av uteplass og bolig mot offentlig vei og naboer. På denne måten kan leveggen gi en bedre 

utnyttelse av uteoppholdsarealet. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til 

nabogrense er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

kravet om 4 meter avstand til nabogrense godkjennes. 

 

Nabomerknad 

Rådmannen viser til vurderingen av dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til nabogrense, 

hvor hensynet til naboer er vurdert. Nabomerknaden går i hovedsak ut på at leveggen ikke 

holder seg innenfor reglene i byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Rådmannen påpeker at reglene naboene viser til i plan- og bygningslovgivningen gjelder tiltak 

som ikke er søknadspliktig. Dersom leveggen hadde holdt seg innenfor visse regler hva gjelder 

høyde, lengde og avstand til nabogrense, ville det ikke vært nødvendig å søke om tillatelse etter 

plan- og bygningsloven for å sette opp leveggen. Hvis man ikke holder seg innenfor disse 

reglene, må man søke om oppføring av leveggen. Leveggen det er søkt om her er avhengig av 

dispensasjoner og tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. 

 

Videre viser rådmannen til at søker har lagt frem dokumentasjon som viser at frisikt i tråd med 

Statens vegvesen sin veileder er ivaretatt. 

 

Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og kravet 

om 4 meter avstand til nabogrense er oppfylt. Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas 

til følge, og anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner og søknaden om 

oppføring av levegg. 
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Arkivsaksnr.: 19/2370-26   Arkiv: GNR 132/270  

 

Søknad om garasje og utvidelse av terrasse Gnr/bnr 132/270 - 

Hagaringen 11 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

45/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % bebygd areal (BYA) 

etter kommuneplanen § 6.1.4 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse godkjennes, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. Det er søkt om 

dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse 

på 25 % BYA. Utnyttelsesgrad på eiendommen blir 25,74 % BYA. Regulert byggegrense mot 

vei er 10 meter fra midtlinje, og nordøstre hjørne på garasjen vil ligge 9 meter fra midtlinja i 

Hagaringen. I tillegg er det søkt om plassering av garasjen 1,8 meter fra nabogrense mot sør, 

Hagaringen 13. Det har kommet nabomerknad til tiltaket fra hjemmelshavere til Hagaringen 

13. 

 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonene og søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av 

terrasse godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 03.07.2019 søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. Det 

var nabomerknader til søknaden fra hjemmelshavere til Hagaringen 13, Grete og Tom 

Finnerud, og fra hjemmelshaver til Hagaringen 14, Audun Venåsen. Byggesaksavdelingen 

sendte foreløpig svar 17.07.2019, og korrespondanse om tilleggsdokumentasjon 29.01.2020. 

 

Kommunen mottok ny søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse 17.03.2020. 

Det var nabomerknader til søknaden fra de samme naboene som ved første søknad, samt fra 

Ringerike kommune Teknisk drift – Eiendom. Byggesaksavdelingen sendte foreløpig svar 

24.03.2020, og korrespondanse om tilleggsdokumentasjon 13.05.2020. 
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30.03.2020 ga teknisk forvaltning – VPI i Ringerike kommune uttalelse til søknaden. 

Veiforvaltningen viste da til en veinorm som er under utarbeidelse, og skrev at det måtte tas 

høyde for tilstrekkelig plass for oppstilling av bil utenfor garasjen på egen tomt, og en avstand 

på 5 meter til eiendomsgrensa mot vei. 

 

Merknadene til første og andre søknad gjelder tidligere versjoner av søknaden som skal 

behandles nå. Til søknaden som HMA skal behandle er det kun Finnerud som har merknad. 

Tidligere søknader og merknader vil ikke bli behandlet i det følgende. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 13.05.2020 søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse, samt 

søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4. Garasjen vil få BYA på 42 m² og 

bruksareal (BRA) på 30,6 m², og utvidelsen av terrassen vil være på ca. 16 m² BYA. 

 

Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er begrunnet med at garasjen har 

gode visuelle kvaliteter og glir naturlig inn i omgivelsene. Søker viser til at hun har gjort 

endringer på tiltaket for å imøtekomme nabo i Hagaringen 13 og veiforvaltningen i Ringerike 

kommune. Videre viser søker til at det er flere boliger/garasjer i området som er plassert i strid 

med regulert byggegrense mot vei. Nordøstre hjørne på garasjen vil ligge 9 meter fra midtlinje 

vei, og det vil være plass til å parkere en bil foran garasjen på egen eiendom. Arealet som blir 

liggende i strid med regulert byggegrense, er 1,75 m² BYA. Søppeldunker vil bli plassert ved 

østveggen av garasjen, og overvann vil håndteres lokalt. Inn- og utkjøring av garasjen ligger 

åpent og fritt, uten høy vegetasjon. Søker viser også til at hun pleier å rygge inn på egen 

eiendom for å unngå trafikkfarlige situasjoner. Hun har også vært i kontakt med 

veiforvaltningen i kommunen for å undersøke muligheter for å montere trafikkspeil på østsiden 

av Hagaringen. Det er vist til at naboer i Hagaringen 13 har en tinglyst veirett til å benytte 

deler av søkers innkjøring. 

 

Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er begrunnet med at tiltakene ikke vil 

påvirke tilgrensende eiendommers verdi hva gjelder bolig, utsikt eller solforhold. Garasjen vil 

gjøre at renovasjonsdunker kan stå i ly for vind, samtidig som de er lett tilgjenglige for HRA, 

og tiltaket vil hindre at overvann fra adkomstvei kommer inn på tomta. 

 

Nabomerknad 

Det har kommet nabomerknad 12.05.2020 til søknaden fra hjemmelshavere til Hagaringen 13, 

Grete og Tom Finnerud. Naboene skriver at garasjen ikke er i tråd med gjeldende lover og 

regler, og at den ikke kan regnes som et mindre tiltak. Videre skriver de at tegningene ikke 

viser reelle høyder på garasjen, og at terrenglinje mot nabogrensen ikke kan endres. De skriver 

også at garasjen må plasseres 4 meter fra nabogrensa. Naboene viser til tinglyst rett til adkomst 

på deler av eiendommen til søker. Naboene viser også til søknad i 2004, og at det ikke er noen 

endring på adkomst, utkjøring og trafikkoversikt til/fra deres eiendom. Videre skriver naboene 

at det må tas hensyn til adkomst, parkering og dårlig sikt, samt trafikksikkerhet. Garasjen blir 

ruvende i forhold til omgivelsene og vil forringe naboenes eiendom, da høyden mot dem vil bli 

på 5,5 meter samt høydeforskjell på 1,5 meter ned til bakkenivå på deres tomt. Naboene 

foreslår at det bygges garasje på ett plan på bakkenivå med eksisterende bolig. 
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Søker har 13.05.2020 kommentert nabomerknaden. Hun skriver at dette er tredje tilpasning til 

naboers innspill og ønsker, hvor første søknad ble sendt inn sommeren 2019. Søker skriver i sin 

kommentar at det er urimelig av naboen å ikke akseptere utvidelsen av terrassen, da tomtene 

ligger i skråning og terrassen blir på sørvestsiden av boligen og på nordsiden av naboens bolig. 

Garasjen er et mindre tiltak med BRA på 30,6 m², og søker mener det da kan plasseres 1 meter 

fra nabogrensa. Garasjen er plassert 1,8 meter fra nabogrensa for at naboens eiendom ikke skal 

bli berørt i byggeperioden. Søker viser til at adkomsten til garasjen ikke vil berøre eller være til 

hinder for naboens tinglyste rett, og at denne søknaden er annerledes enn søknaden i 2004. 

Videre skriver søker at biloppstillingsplasser blir på egen tomt, og at garasjen ikke vil være til 

hinder for frisikt for naboen ut i Hagaringen. Der garasjen er planlagt er det i dag en stygg 

byggegrop og naboens garasje og bolig er oppført i ulik byggestil, slik at tiltaket vil ikke 

forringe naboens eller egen eiendom ifølge søker. Søker skriver at hun også har gjort 

tilpasninger til garasjen etter kommentarer fra veiforvaltningen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 99 Haugsbygd felt B-D vedtatt 02.03.1979 som er gjeldende for 

eiendommen. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og fra maksimalt tillatt utnyttelse 

på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4. 

 

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. 

 

Utgangspunktet er at det er krav om 4 meter avstand fra bygning til nabogrense, jf. pbl. § 29-4 

andre ledd. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrensa enn 4 meter 

ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd bokstav b. Mindre tiltak er bygninger som ikke har samlet bruksareal eller bebygd areal 

over 50 m², jf. teknisk forskrift § 6-4. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble søkt om oppføring av garasje i 2004. Det var nabomerknader til saken. Det ble ikke 

fattet vedtak i saken da søknaden ikke var komplett. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

- Saken utsettes til befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 05.08.2020. Etter pbl. § 21-3 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 HMA 17.08.2020, vil 

kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % bebygd areal (BYA) 

etter kommuneplanen § 6.1.4 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse avslås, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og maksimalt 

tillatt unyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen ikke er oppfylt. Garasjen vil kunne hindre 

frisikt mot Hagaringen, kunne skape trafikkfarlige situasjoner, og vanskeliggjøre vedlikehold 

av vei. Tiltakene vil også medføre at det blir mindre luft og lys på eiendommen, og tettere 

bebyggelse i området. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås, og at søknad om oppføring 

av garasje og utvidelse av terrasse må avslås med bakgrunn i dette. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for avveining mellom naboenes og søkers 

interesser ved søknad om plassering av garasje nærmere enn 4 meter fra nabogrensen etter pbl. 

§ 29-4 tredje ledd bokstav b. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

dispensasjon. Denne adgangen til å avslå søknaden er begrenset av myndighetsmisbrukslæren, 
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som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på utenforliggende 

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei 

- Vilkår 1 

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

dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak reglene om byggegrenser mot vei er å ivareta trafikksikkerheten og frisikt mot 

vei, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er byggegrensene begrunnet i 

behovet for vedlikehold av veien, for eksempel brøyting. Det er kun 1,75 m² av garasjens 

nordøstre hjørne som blir plassert i strid med regulert byggegrense. Byggegrensa mot 

Hagaringen er 10 meter fra midtlinje vei, og nordøstre hjørne blir plassert 9 meter fra midtlinje 

vei. Veiforvaltningen har uttalt at det er viktig med plass for oppstilling av bil utenfor garasje 

på egen tomt, og en avstand på minst 5 meter til eiendomsgrense mot vei. Disse forholdene er 

ivaretatt i søknaden. Rådmannen vurderer at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke 

blir berørt i nevneverdig grad av garasjens plassering. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe å plassere garasjen i strid med regulert byggegrense mot vei. Det 

er imidlertid et lite areal på 1,75 m² som blir plassert i strid med regulert byggegrense, i en 

avstand på 9 meter til midtlinje vei. Veiforvaltningen har uttalt at garasjen må ligge 5 meter fra 

offentlig vei når garasjen blir plassert slik at man får innkjøring vinkelrett fra veien. Det 

nordøstre hjørne på garasjen er plassert 5 meter fra eiendomsgrensa mot vei. Avstanden til 

eiendomsgrensa i det sørøstre hjørne er 6,5 meter. Det vil bli plass til å parkere en bil foran 

garasjen på egen eiendom, noe veiforvaltningen i kommunen har uttalt at må være mulig. Søker 

har vist til at adkomst til garasjen ligger åpent og fritt, uten høy vegetasjon. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

regulert byggegrense mot vei godkjennes. 
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Dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA, jf. kommuneplanen § 6.1.4 

- Vilkår 1 

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

dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse er å sikre luft og lys på eiendommene, hindre at 

tomter blir bygd ned, ivareta hensynet til naboene, gode uteoppholdsarealer og plass til 

vegetasjon. Bestemmelsene om utnyttelsesgrad skal også sikre at bygningene ikke blir for 

dominerende. Det er her snakk om en overskridelse på 0,74 prosentpoeng. Tiltakene gir en 

utnyttelsesgrad på 25,74 % BYA på eiendommen, og rådmannen mener overskridelsen er liten. 

Rådmannen vurderer at det blir tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om det oppføres 

garasje og terrassen utvides, og mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse ikke blir 

nevneverdig berørt av tiltaket. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe at det blir noe tettere med bebyggelse på eiendommen. 

Rådmannen kan imildertid ikke se at ulempen gjør seg gjeldende med styrke, da det er et lite 

avvik på 0,74 prosentpoeng. Utvidelse av terrassen blir på ca. 16 m² BYA og garasjen på 42 

m² BYA. Terrassen kan anses som et uteoppholdsareal, og det vil være tilstrekkelig med luft 

og lys på eiendommen. Garasjen er liten, og vil inneholde nødvendig utebodarealer. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

maksimalt tillatt utnyttelse godkjennes. 

 

Plassering 1,8 meter fra nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b 

Garasjen skal plasseres 1,8 meter fra nabogrensa mot Hagaringen 13. Det er i utgangspunktet 

krav om 4 meter avstand fra bygning til nabogrense etter pbl. § 29-4. Kommunen kan 

godkjenne oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak nærmere 

nabogrensa enn 4 meter, jf. § 29-4 tredje ledd bokstav b. 

 

Garasjen kan anses som en mindre bygning da bebygd areal og bruksareal ikke overstiger 50 

m², jf. teknisk forskrift § 6-4. Den er av mindre størrelse, både i areal og høyde, og annen 

plassering av garasjen blir vanskelig på grunn av terrenget på eiendommen. Rådmannen mener 

derfor at plassering av garasjen kan godkjennes. 

 

Nabomerknad 
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Rådmannen viser til at nabomerknadene omhandler garasjen, og ikke utvidelse av terrassen. 

Merknaden som omhandler plassering av garasjen er kommentert under vurderingen av 

plassering 1,8 meter fra nabogrensa.  

 

Rådmannen forutsetter at tegningene viser korrekt høyde på garasjen, og at bygningen blir 

oppført i tråd med tegninger og kart. Naboer og søker har vist til at det foreligger en tinglyst 

rett for naboene til å benytte deler av søkers eiendom som adkomst. Søker viser til at 

plassering av garasjen ikke vil påvirke denne rettigheten, og rådmannen legger dette til grunn. 

Rådmannen viser også til at det er nåværende søknad om garasje som skal behandles, og at 

forhold og regelverk kan ha endret seg siden søknaden i 2004. Naboene bemerker at garasjen 

blir høy og ruvende sett fra deres eiendom. Rådmannen viser til at eiendommene ligger i 

skrånende terreng, og at søker har vist til at det blir vanskelig med en annen plassering av 

garasjen. 

 

Rådmannen viser til at søker har gjort endringer på plassering av garasjen etter kommentar fra 

veiforvaltningen i kommunen, og at garasjen nå er plassert lenger fra Hagaringen. Det 

forutsettes at frisikt for Hagaringen 13 ivaretas etter oppføring av garasjen. 

 

Rådmannen viser til at søker har forsøkt å imøtekomme naboene med søknaden, og har endret 

prosjektet tre ganger etter kommentarer fra naboene og veiforvaltningen i kommunen. 

 

Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og 

maksimalt tillatt utnyttelse er oppfylt. I tillegg mener rådmannen at garasjen kan godkjennes 

plassert 1,8 meter fra nabogrensa mot Hagaringen 13. Rådmannen mener nabomerknaden ikke 

bør tas til følge, og anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner og søknaden om 

oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. 

 

Utskrift sendes 

Turid Kjos, Hagaringen 11, 3514 HØNEFOSS 

Grete Oddveig Willumsen Finnerud, Hagaringen 13, 3514 HØNEFOSS 

Tom Werner Finnerud, Hagaringen 13, 3514 HØNEFOSS 

Audun Venåasen, Hagaringen 14, 3514 HØNEFOSS 
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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 
 

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 

46/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. På HMA`S befaring med partene 13.05.20 ble det skissert omforent løsning av saken. 

2. Forutsatt at partene inngår avtale i løpet av en uke, delegeres endelig behandling 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. 

 

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 
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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 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 
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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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Arkivsaksnr.: 19/1579-34   Arkiv: GNR 3/78  

 

Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

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

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

47/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA finner ikke at det er kommet frem vesentlige nye opplysninger, og 

opprettholder vedtaket fattet i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 

102/20. 

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

  

Sammendrag 

HMA ga i møte 09.03.2020 dispensasjon til eier av gnr/bnr 3/78 fra byggeforbudet i 

LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder) for å bygge ny garasje og 

delegerte viderebehandling av saken til rådmannen. Vedtaket til HMA ble 

viderebehandlet i delegasjonssak nr. 102/20 hvor det ble stilt vilkår om at gammelt 

uthus/garasje må være fjernet i sin helhet før ny garasje kan oppføres. Naboer har 

klaget på vedtak i saken. Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken vesentlige 

nye opplysninger, og anbefaler at HMA ikke tar klagen til følge. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken er beskrevet i rådmannes saksfremlegg for behandling av dispensasjon for 

oppføring av garasje, saksfremlegget er vedlagt. 

 

Naboer Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski, har sendt inn klage på vedtaket, 

mottatt 07.04.2020. 

 

Naboene bemerker i klagen at de ikke er imot at det bygges ny garasje som 

erstatning for gammel garasje, men at ny garasje må få samme plassering som 

gammel garasje og at garasjen står minst 1 m fra nabogrense. Klagen går derfor i 

hovedsak ut på følgende: 

- Plassering av ny garasje vil være negativt for naboeiendom med hensyn til sol 

og lysforhold på kjøkken og deler av stue. 

- Plassering av garasjen må justeres slik at garasjen ikke kommer lenger mot 

sør enn gammel garasje. 
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- Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt fordi fordelene ved å gi 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Søker har kommentert klagen i e-post mottatt 04.05.2020 og viser i hovedsak til 

følgende momenter: 

- Garasjen har flere ganger blitt godkjent av Ringerike kommune 

- Gammel garasje hadde ikke blitt revet om merknader fra nabo var mottatt 

innen fristen for nabomerknader i 2019. 

- Det er ikke mulig å flytte garasjen, og garasjen vil komme helt ut i veien 

dersom den må flyttes. 

- Nabo har 3 vinduer med godt lys mot vest og blir lite berørt av ny plassering. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

LNF-område. I kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det bestemmelser om 

arealbruken, hvor det i LNF-områder kun er tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er nødvendige for LNF-formålet, samt gårdstilknyttet næring 

basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. Det er gitt retningslinjer 

for behandling av dispensasjonssaker. Retningslinjene er førende for kommunens 

behandling av dispensasjonssaker men er ikke juridisk bindende. 

 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Sylwester og Renata Theresa Kwiatkowski er 

naboer til gnr/bnr 3/78. De har levert nabomerknad til søknad om dispensasjon og er 

part i klagesaken. 

  

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

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet saken i møte 09.03.2020 og fattet følgende vedtak: 

 

1. HMA gir etter pbl. § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

På bakgrunn av HMAs vedtak ble saken viderebehandlet av administrasjonen i 

delegasjonssak nr. 102/20, og det ble stilt vilkår om at gammelt uthus/garasje må 

være fjernet i sin helhet før ny garasje kan oppføres. 

 

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. 
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Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagesaken vil få andre økonomiske konsekvenser for 

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 - avslå søknad om dispensasjon  

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 102/20. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 for 

bygging av garasje avslås. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

ikke er oppfylt og derfor avslå søknad om dispensasjon. HMA kan vise til at 

fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, og vise til ulempe for naboer og at eiendommen allerede har en garasje. 

 

Alternativ 2 - endre plassering av garasje 

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 102/20. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 

innvilges. 

3. Etter pbl. § 29-4 første ledd gis det ikke tillatelse til omsøkte plassering. 

Garasjen må plasseres innenfor fotavtrykket til gammel garasje. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

er oppfylt, men at foreslått plassering fra tiltakshaver, Jørgen Gaarud, gir betydelig 

ulempe for lysforhold på naboeiendommen som eies av Sylwester og Renata Teresa 

Kwiatkowski. Naboer har i sin klage på vedtaket vist til at de ikke er negative til at 

gammel garasje erstattes med en ny garasje og har bedt om justering av 

plasseringen til ny garasje slik at ny garasje ikke trekkes lenger sør enn gammel 

garasje. HMA kan derfor kreve at garasjen plasseres innenfor fotavtrykket til gammel 

garasje som skal rives. 

 

Dersom HMA velger å ta klagen til følge og endrer vedtaket, vil konsekvensen være 

at det fattes et nytt enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener ikke at denne saken er prinsipiell. Kommunen behandler mange 

søknader om dispensasjoner for garasjer til boliger i LNF-områder. 

 

Rådmannens vurdering 
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Vilkårene for å gi dispensasjon er vurdert i saksfremlegg til sak 65/20 som ble 

behandlet av HMA i møte 09.03.2020. Rådmannen ser ikke at klagen fra Sylwester 

og Renata Teresa Kwiatkowski gjør at vurderingen av om vilkårene for å gi 

dispensasjon blir endret og viser derfor til saksfremlegg i sak 65/20 som er vedlagt 

dette saksfremlegget. 

 

Plassering av garasje 

Naboene understreker i klagen at de ikke er imot at Jørgen Gaarud erstatter gammel 

garasje med ny garasje, men de mener at den nye plasseringen vil være negativt for 

deres eiendom ved at garasjen vil skygge for sol og lys fra nord. Naboer mener at 

plasseringen av den nye garasjen vil gå ut over lysforhold for deres kjøkken og deler 

av stue. Naboene mener derfor at plassering av garasjen må justeres slik at garasjen 

ikke kommer lenger mot sør enn gammel garasje. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert at endret plassering av garasje ikke vil gi vesentlige 

utslag for sol og lysforhold for nabo og viste til at naboens uteplass ligger sør på 

eiendommen og at endret plassering av garasje ikke ville berøre sol- og lysforhold 

på uteplassen. 

 

 
Skjermbilde fra kommunens kart. Blått skravert område viser plassering av ny garasje. Garasjen vil 
dekke ca. 3,6 m av naboens fasade mot vest og avstand fra garasje til naboens bolig er ca. 5 m. 

 

Rådmannen viser til at årsaken til at det er nødvendig med dispensasjon for 

oppføring av garasjen, er at kommuneplanbestemmelsene gir et byggeforbud for 
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tiltak som ikke er nødvendige for LNF-formålet. Oppføring av garasjen og 

plasseringen er ellers i tråd med reglene for tiltak som er unntatt 

byggesaksbehandling i SAK10 (byggesaksforskriften) § 4-1 første ledd bokstav a 

hvor bygninger på inntil 50 m² samlet BYA/BRA, og på visse andre betingelser, er 

unntatt søknadsplikt. Bestemmelsen tillater at for eksempel garasjer plasseres 1 m 

fra nabogrensen, mot det generelle utgangspunktet i pbl. § 29-4 andre ledd som er 

at bygninger skal plasseres minst 4 m fra nabogrense. Gjennom regelen i SAK10 § 

4-1 første ledd bokstav a, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet tatt 

stilling til at mindre bygninger på generelt grunnlag kan oppføres uten søknad og 

tillatelse. Departementet har på denne måten også tatt stilling til hvilke tiltak naboer 

må kunne forvente å tåle, og har gjennom å innføre høyde- og bruksbegrensninger 

for slike tiltak, redusert eventuelle ulemper for naboer til et minimum. 

 

Rådmannen mener generelt at naboer vil ha en høyere berettiget forventning til å 

beholde blant annet lys og utsikt i LNF-område. I denne saken ligger garasjen i et 

boligfelt i LNF-område, og rådmannen mener det må forventes en viss grad av 

fortetting i slike områder.  

 

Plassering av ny garasje vil i likhet med gammel garasje være nordvest 

sammenlignet med naboens bolig. Ny garasje kommer ca. 5 m fra boligen, men 

trekkes noe lenger sør slik at garasjen vil komme foran en større del av naboens 

fasade sammenlignet med gammel garasje. Kwiatkowski har i klagen vist til at 

plasseringen vil gå ut over sol og dasglys for deres kjøkken og deler av stue. 

Rådmannen viser til at det er et åpent landskap i området og ingen elementer som 

fjell eller lignende som skygger for sol- og lysforhold:  Når det gjelder solforhold, vil 

garasjen bli liggende mot nordvest som er retningen for kveldssol. Rådmannen viser 

til at alle avstandskrav er oppfylt og at plasseringen av garasjen på grunn av 

avstanden gir liten endring av sol- og lysforhold. Rådmannen ser derfor ikke at 

plasseringen må endres som følge av hensynet til naboen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen ser ikke at klagen har tilført nye momenter i saken som gjør at vedtaket 

bør endres. Rådmannen anbefaler derfor at HMA ikke tar klagen til følge og at saken 

oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2. 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2. 3512 HØNEFOSS 



  Sak 47/20 

 

 Side 37 av 77   

 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

19/1579-33 Meldingstekst.html 

19/1579-32 Oversendelse av klage - dispensasjon for garasje 

19/1579-31 1978_001.pdf (klage) 

19/1579-30 Dispensasjon - Oppføring av garasje 

19/1579-29 Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for oppføring av garasje 

19/1579-28 Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av garasje 

19/1579-27 Dispensasjon for oppføring av garasje (saksfremlegg) 

19/1579-26 Kommentarer til brev 

19/1579-25 Svar på nabomerknad 

19/1579-24 Nabomerknad 

19/1579-23 Tilbakemelding 

19/1579-22 Meldingstekst.html 

                   1108_001.pdf 

19/1579-21 Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

19/1579-20 Søknad om dispensasjon 

                   Følgeskriv 

                   Nabovarsel 

                   Situasjonsplan 

                   Tegning 

19/1579-19 Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for  

                   oppføring av garasje 

19/1579-17 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for  

                   oppføring av garasje - oversendelse til Fylkesmannen 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i   

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Tidspunkt for befaring 

                   Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  

                   mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i      

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Orientering om klageadgang 

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

                   oppføring av garasje 

                   Oversiktskart 

                   Meldingstekst.html 

                   Oversendelse av klage - Garasje 

                   Klage på vedtak 

                   Meldingstekst.html 

                   Dispensasjon - garasje 

                   Meldingstekst.html 

                   2019-05-13 11-05.pdf 

                   Søknad om dispensasjon 

                   Kart med informasjon 

                   Nabovarsel 

                   Tegning 

                   Ny nabomerknad 
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                   Nabomerknad 

                   Orientering om klageadgang 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 16/5018-67   Arkiv: GNR 265/5  

 

Klage på vedtak om reduksjon av tvangsmulkt Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

48/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak 21.01.2020 i dokument 16/5018-56 bør 

endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 21.01.2020 om reduksjon av 

tvangsmulkt opprettholdes. 

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

 

 

Sammendrag 

Malvin Johan Vigdal har 12.02.2020 og 16.04.2020 klaget på kommunens vedtak om 

reduksjon av tvangsmulkt av 21.01.2020, som innebærer at tvangsmulkten reduseres med kr 1 

000,- per pålegg per måned. Det vil si fra kr 3 000,- til kr 2 000,- per påbegynte måned det 

enkelte vedtak om pålegg ikke er oppfylt fra og med 01.01.2020. Det vil si kr 2 000,- + kr 2 

000,-, totalt kr 4 000,- per måned siden det er to pålegg. 

 

I pålegget er det stilt to krav: 

1) Det påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom kommunen innen 01.01.2020 ikke 

har mottatt:  

 kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen 

forsvarlig måte,  

 dokumentasjon på totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen  

2) Det påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom kommunen innen 01.01.2020 ikke 

har mottatt:  

 en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, basert på 

undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

 undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse.  

 

For det første kravet 1) gjenstår det å dokumentere at 9 kjøretøy, herunder pantebiler, er levert 

til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg gjenstår det å dokumentere antall kjørbare 

og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  
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For det andre kravet 2) gjenstår det at å få svar på spørsmål til mottatt liste over kjøretøy og 

maskiner datert 19.12.2019. Videre er undersøkelsene utført av personen som påberoper seg 

eierskap, og ikke foretak/person med nødvendig kompetanse. 

 

Kommunen vurderte at vilkårene for å redusere tvangsmulkten var tilstede etter at det ble 

sendt inn relevant informasjon som medførte at deler av påleggene kunne etterkommes. 

Ytterligere tilbakemelding vil kunne medføre at tvangsmulkten reduseres ytterligere eller frafaller 

helt. 

 

Rådmannen mener at reduksjon av beløpet for tvangsmulkten er riktig når deler av påleggene 

etterkommes. Dette er i tråd med forvaltningspraksis når tvangsmulkt brukes som virkemiddel. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune fattet vedtak om tvangsmulkt i brev av 05.09.2019 til Malvin Johan 

Vigdal (se vedlegg 3). Malvin Johan Vigdal klaget på begge vedtak om pålegg gitt av 

kommunen den 05.09.2019. Klagen var til behandling hos HMA 09.12.2019. Rådmannens 

innstilling ble enstemmig vedtatt. Fristen for gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 

01.01.2020. 

 

Kommunen mottok brev 12.12.2019 fra Axel Edvard Vigdal (sønnen til Malvin Johan Vigdal) 

(se vedlegg 4 og 5). Axel skriver blant annet at det er flere enn de som bor på Strykenveien 5, som 

eier noen av kjøretøyene på listen som er vedlagt. Vedlagt liste over kjøretøy (per 1. november 

2019), viser totalt 101 kjøretøy og maskiner, fordelt på 25 personbiler, 18 lastebiler, 23 traktorer, 12 

maskiner og 23 treskere. Han skriver at alt eies i hovedsak av han, i tillegg til en del andre 

gjenstander.  

 

Kommunens svarte Axel (kopi til Malvin) i brev av 19.12.2019 (se vedlegg 6), og skriver blant 

annet: «Listen gir svar på deler av påleggene som er gitt i saken, men vi anser ikke den for å 

være en erstatning for en plan som forutsetter undersøkelser og bruk av foretak med 

nødvendig kompetanse. Listen sier ikke noe om tilstanden til kjøretøyene og maskinene, 

herunder om de er kjørbare eller ikke. Det er flere ting vi lurer på om denne listen:». (8 

spørsmål kommunen fortsatt ikke har mottatt skriftlig svar på). 

 

«Vi har fortsatt ikke mottatt dokumentasjon i form av kvitteringer på at kasserte kjøretøy er 

levert til godkjent mottak. Påstanden er at noen med tilgang til eiendommen har fjernet/levert 

minst 9 biler, men at kvitteringer ikke kan fremskaffes. Som eier av mer enn 100 kjøretøy og 

maskiner på eiendommen, bør du ha oversikt, og interesse av å oppklare dette». 

 

Kommunen fattet vedtak om reduksjon av tvangsmulkt i brev av 21.01.2020 til Malvin Johan 

Vigdal (se vedlegg 7). Kommunen oversendte brev av 21.1.2020 til Statens 

Innkrevningssentral om å effektuere tvangsmulkten fra og med 01.01.2020 (se vedlegg 8). 

Kommunen mottok foreløig svar på klage fra fylkesmannen i Oslo og Viken i brev den 

06.02.2020 (se vedlegg 8). Fylkesmannen skriver at dem ikke få behandlet klagen innen den 

angitte fristen i forvaltningsloven § 11 a. Deres avgjørelse i saken kan forventes innen 4 mnd. 

Videre skriver fylkesmanenn at siden klagen ikke er gitt oppsettende virkning, skal kommunen 

overføre påløpt tvangsmulkt til Statens innkrevingssentral (SI) selv om klagesaken ikke er 

avgjort.  

Malvin Johan Vigdal har i brev av 12.02.2020 og 06.04.2020 påklaget vedtaket (se vedlegg 

10, 12 og 13). Brevene ble mottatt av kommunen henholdsvis 20.02.2020 og 16.04.2020. 
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Kommunen svarte på klage av 12.02.2020, for å be om en skriftlig redegjørelse på hvilken 

endring klager ønsket, og besvarte en rekke spørsmål og kommentarer (se vedlegg 11). 

 

Saksbehandler mottok telefon fra Axel Edvard Vigdal den 30.01.2020. Det viktigste som 

kommunen oppfattet i samtalen, var at Vigdal ikke kunne gi svar på om de 9 pantebilene var 

levert til godkjent mottak eller om de er solgt. Han hadde ikke angitt hvilke kjøretøy som var 

kjørbare og ikke, fordi hans hensikt var å vise at det ikke forurenser miljøet. Han sa at det var 

flere delebiler blant personbilene, men også samleobjekter. Når det gjaldt undersøkelser av 

kjøretøyene, hadde Axel kontrollert alle visuelt.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fattet vedtak om reduksjon av tvangsmulkt i brev av 21.01.2020 (se vedlegg 7). 

Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 21.01.2020. Klagen er 

fremsatt i 2 ulike brev datert 12.02.2020 og 06.04.2020 (se vedlegg 10, 12 og 13). Klager har 

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

rådmannen. 

   

Klage 

Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes i totalt 25 punkter. 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke eier, har, eller har 

råderett over de kjøretøyene som står på strykenveien 5. 

 

- Klager ber kommunen konkretisere hva som kreves av grunneier angående andres 

eiendeler/løsøre. 

 

- Klager mener at hans avfall er levert før fristen, og dettte har kommunen fått 

tilbakemelding og kvitteringer for. 

 

- Klager tar opp at han tidligere har forklart at han ikke kan fremskaffe kvitteringene 

kommuen ber om - de stammer ikke fra han. 

 

- Klager spør hva han skal undersøke, og at han ikke kan undersøke andres eiendeler 

eller gjenstander. 

 

- Klager mener at tvangsmulkt kun kan pålegges den ansvarlige, og at den ansvarlige er 

den som har, det vil si den som eier, eller har råderett over noe. Eventuelt kilder til 

forurensning/avfall. Han mener at tvangsmulkt i dette tilfellet er brukt som 

straff/pengeutpressing. Videre spør han hvilket lovverk kommunen anvender overfor en 

som hverken eier, eller har råderett over ting.  

 

- Klager mener at når det er tvister i en sak så er det loven som gjelder. Ikke andre regler 

eller regelverk. 

 

- Klager viser til forurensningsloven § 7 annet ledd. Når det er fare for forurensning i 

strid med loven, eller vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for forurensningen 

sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Han mener han ikke er ansvarlig, og ber om 

raskt å få tilsendt dokumentasjon på hva han har eller har råderett over. 
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- Klager viser til møte/befaring som fant sted 04.07.2017, med påstand om at 

saksbehandler sa at hvis saken skulle komme så langt at det ble pålegg, så skulle det 

skilles på virksomhet og privat.  

 

- Klager mener at det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. Han viser bl.a. til 

saksfremlegg av 03.04.2019, og kommunen dikter opp han som eier av biler og 

gjenstander, og at dette kan resultere i månedsbøter til han. 

 

- Klager fremmer klage til saksframlegg 3, og det kommunen har skrevet om klagers 

klage (riktig skal være saksframlegg 2 - klage på vedtak om tvangsmulkt):  

«Klager tar opp at kommunen ved befaring (04.07.2017) vurderte det som unødvendig 

å legge syrebestandige plastfat under et konkret kiøretøy. Klagers konklusjon da var 

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

ønsket å bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare» 

 

- Klager viser til at kommunen i framlegg nr. 1 og 3 skriver at «grunneier kan påta seg 

ansvar». Klager skriver at han ikke har påtatt seg ansvar. 

 

- Klager skriver at saksframleggene (antall 3) ble hemmeligholdt av kommunen til etter 

møtene med politikerene. Informasjon om saksframlegg nr. 1 ble gitt til klager av 

journalist i Ringerikes blad. Klager mener han da ikke hadde mulighet til å få rettet opp 

feilene før saken ble tatt opp i møte med politikerene. 

 

- Klager viser til befaring som fant sted 06.10.2016 og møte 04.07.2017, hvor 

kommunen skrev at det var ca. 50 kjøretøy påeiendommen. Klager skriver at det på den 

tiden var 110 kjøretøy. Dette ifølge hans sønn, Axel Edvard Vigdal. Dette er hans 

private samling. 

 

- Klager skriver at tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven, eller vedtak i 

medhold av loven er oppdaget. Han godtar ikke pålegg om tvangsmulkt. Han er ferdig 

med avfallet sitt og lagrer heller ikke avfall for andre.  

 

- Klager skriver at det kommer ytterligere opplysninger i klagen etter at kommunen har 

svart på spørsmålene han har stilt. Han ber om tilbakemelding på spørsmålene sine. 

 

- Klager ber om å få navnene på medlemmene som satt i miljø- og arealforvaltningen som 

stemte over l. saksfremlegg, datert 03.04.2019. 

 

- Klager skriver at han har levert sakene sine (landbruksplasten) før fristen, og at 

kommunen har fått kvitteringer på det.  

 

- Klager skriver at han ønsker endringer på tvangsmulktsbeløpet: Fra kr 2.000,- til 0,-. 

Det vil si 0,- + 0,-= kr 0,-. Han ber om at vedtaket med tvangsmulkt blir trukket. 

 

- Klager viser til forurensningsloven § 50 rett til granskning, og § 51 pålegg om 

undersøkelse. Han mener at paragrafene kun kan rettes til virksomheter, og at § 50 kun 

gjelder for landbruksvirksomhetens avfall, f.eks. landbruksplast. 
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- Klager skriver at han har kvittet meg med sitt avfall, og henviser til brev fra han datert 

12.02.2020. 

 

- Klager skriver at ingen av sakens alt for mange dokumenter tilsier at han har eid disse 9 

pantebilene som omtales i saken. Dette har han meddelt både skriftlig og muntlig en 

rekke ganger. På frammøte hos saksbehandler 03.05.2019, før første framlegg til 

politikerene, fikk saksbehandler vite at han ikke kunne fremskaffe kvitteringene på 

pantebilene. 

 

- Klager skriver at han aldri har skrevet at han har levert pantebiler. Kvitteringer som 

gjeldet han er levert før fristen. Videre skriver han at møtet i hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning, 06.05.2019, ble gjennomført med uriktige opplysninger i 

saksframlegget.  

 

- Klager skriver at han søkte om utsatt frist for å bli ferdig med sitt avfall - 

landbruksplasten. Et forholdsvis stort volum hadde hopet seg opp over flere år. Det har 

tatt tid å rydde oppi dette store volumet (se tidligere innsendte kvitteringer) på grunn 

av nedising og varme.  

 

- Klager skriver at hvis kommunen mener at det har skjedd noe kriminelt med de 9 

pantebilene/kvitteringene, anbefaler han at dette anmeldes til politiet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer  

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

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

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

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold 

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

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

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

forurensningsloven § 73. Granskning eller tilsyn er utført med hjemmel i forurensningsloven § 

50. 

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)  

Første ledd:  

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

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

 

Annet ledd:  

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

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

 

Fjerde ledd:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

§ 28. (forbud mot forsøpling)  

Første ledd:  

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

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.  

 

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

for nødvendig opprydding. 

 

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

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

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

uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(…) 

 

§ 50.(rett til gransking)  

Forurensningsmyndigheten skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå 

eller har oppstått, eller som er eller kan bli utsatt for forurensning når det er nødvendig for 

dens gjøremål etter loven. Tilsvarende gjelder virksomhet som har ført eller kan føre til 

avfallsproblemer. 
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Forurensningsmyndigheten kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet 

materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven. 

 

Ved inspeksjon av virksomhet skal forurensningsmyndigheten først ta kontakt med 

representanter for virksomhetens ledelse. 

 

Med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet, skal forurensningsmyndigheten gi skriftlig 

rapport til virksomheten om resultatet av kontrollen. 

 

§ 51.(pålegg om undersøkelse)  

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

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

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 

 

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,  

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,  

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.  

 

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

til avfallsproblemer. 

 

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

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

kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

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

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

retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også 

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

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

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

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

overtredelse. 

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

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

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

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

tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. 

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle 

påløpt tvangsmulkt. 

 

For å sikre at bestemmelser i forurensningsloven innenfor kommunens myndighetsområde eller 

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

forurensningsgebyr. Forurensningsgebyret tilfaller staten. Kommunen kan også frafalle påløpt 

forurensningsgebyr. 
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Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler om hvordan offentlige myndigheter skal 

behandle saker. 

 

§ 16.(forhåndsvarsling). 

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 

vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig 

over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den 

mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er 

sagt. 

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses 

påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel 

skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig 

eller på annen måte. 

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: 

a) 
slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan 

gjennomføres, 

 

b) 
parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn 

rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, 

 

c) 

vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og 

har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses 

åpenbart unødvendig. 

 

§ 51.(tvangsmulkt) 

Et forvaltningsorgan kan, når det er fastsatt i lov, treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 

plikter som følger av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, blir etterlevd. 

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et beløp som forfaller ved hver 

overtredelse. Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig, og årsaken til dette 

ikke ligger hos den ansvarlige. 

Forvaltningsorganet kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt mulkt. 

Tvangsmulkt tilfaller statskassen. 

Forhold knyttet til ileggelsen av tvangsmulkt kan påklages særskilt. Reglene i §§ 28 til 36 

gjelder tilsvarende. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

Klage på vedtak om pålegg behandlet av HMA 06.05.2019 (sak 41/19), dokumentnr. 16/5018-

26. 
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Klagen behandlet på nytt, og fremmet hos formannskapet 27.08.2019 (sak 114/19), 

dokumentnr. 16/5018-36. 

Delegert vedtak om pålegg om tvangsmulkt 05.09.2019, dokumentnr. 16/5018-39.  

Klage på vedtak om pålegg om tvangsmulkt behandlet av HMA 09.12.2019 (sak 88/19), 

doumentnr. 16/5018-50. 

Klage på vedtak om tvangsmulkt oversendt fylkesmannen i Oslo og Viken 13.12.2019, 

dokumentnr. 16/5018-52.  

 

Det ble fattet et delegert vedtak om reduksjon av tvangsmulkt (21.01.2020), dokumentnr. 

16/5018-56, som følger: 

 

Vedtak  
Med bakgrunn i opplysninger i brevet fra Axel Edvard Vigdal den 11.12.2019, reduseres 

tvangsmulkten med kr 1 000,- per pålegg. Det vil si fra kr 3 000,- til kr 2 000,- per påbegynte 

måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 1.1.2020. Det vil si kr 2 000,- + kr 2 000,-, 

totalt kr 4 000,- 

 

Økonomiske forhold 

I vedtak om reduksjon av tvangsmulkt er det fastsatt en månedsmulkt på kr. 2 000,- per 

påbegynte måned det enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 01.01.2020.  

 

Rådmannen mener at reduksjon av beløpet for tvangsmulkten er riktig når deler av påleggene 

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

kan medføre, og ut fra hva det koster å få levert dette til godkjent mottak. 

 

Alternative løsninger 

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

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Rådmannen vurderer at det kun er relevant å redegjøre for mål 11 og 15: 

 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 

bærekraftige, ved blant annet å sikre god avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke 

ressursene på en bærekraftig måte. Det er dårlig ressursutnyttelse når avfallet oppbevares (og 

forringes) utendørs på eiendommen. Det er også forurensningsfare. Avfall må leveres til 

avfallsmottak for å redusere fare for forurensning, og sikre gjenbruk.  

 

Mål 15: Liv på land 
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Har blant annet som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, 

og stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Forurensning av vann 

og vassdrag kan ha konsekvens både for planter og dyr i vassdraget.  

 

Rådmannens vurdering 

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

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

I klagen fremgår følgende:  

- Klager mener at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke eier, har, eller har 

råderett over kjøretøyene som står på strykenveien 5.  

- Klager mener han ikke kan fremskaffe kvitteringer for kasserte kjøretøy. 

- Klager godtar ikke pålegg om tvangsmulkt. Han er ferdig med avfallet sitt og lagrer 

heller ikke avfall for andre. Han mener at hans avfall er levert før fristen, og dette har 

kommunen fått tilbakemelding og kvitteringer for. 

- Klager ber om at vedtaket med tvangsmulkt blir trukket. 

- Klager mener han ikke kan undersøke andres eiendeler eller gjenstander  

- Klager mener at tvangsmulkt kun kan pålegges den ansvarlige, og at den ansvarlige er 

den som har, det vil si den som eier, eller har råderett over noe  

- Klager mener at det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. 

 

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

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

argumenterte.  

 

Varsel om pålegg av 19.12.2017 og vedtak om pålegg av 28.09.2018 er rettet til grunneier 

som person og eier av eiendommen, og da ansvarlig når avfall er lagret på eiendommen. 

 

§ 50 i forurensningsloven gir forurensningsmyndigheten rett til ved selvsyn å undersøke 

hvordan forholdene er. Med «eiendom» etter første ledd menes både fast eiendom og løsøre 

som for eksempel bilvrak. Gransking kan finne sted både der forurensningen er eller kan 

oppstå, og der virkningene kan oppstå. En granskning eller inspeksjon kan foregå uten at 

denne er varslet på forhånd. Forurensningsmyndighet for «virksomhet» etter tredje og fjerde 

ledd gjelder alle virksomheter, også dem kommunen er forurensningsmyndighet over, deribland 

landbruk.  

 

Pålegg etter § 51 i forurensningsloven kan rettes til enhver som er å anse som ansvarlig etter § 

7 i forurensningsloven. Normalt blir pålegget gitt slik at oppfølgingen av undersøkelsen blir den 

ansvarliges oppgave. Dersom den ansvarlige ikke er i stand til å administrere eller igangsette en 

undersøkelse, eller det er påkrevd at denne utføres av en bestemt institusjon, kan 

forurensningsmyndigheten foreta undersøkelser på den ansvarliges bekostning eller kreve at 

denne blir gjennomført av et uavhengig eller spesielt kvalifisert organ.  

 

Forvaltningsloven § 16 gir regler om forhåndsvarsling av parter som ikke allerede har uttalt seg 

ved søknad eller på annen måte. Forhåndsvarselet skal opplyse hva saken gjelder, og gi annen 

informasjon som er «påkrevd for at parten på forsvarlig måte» kan ivareta sine interesser i 

saken (§ 16 annet ledd). Formålet med forhåndsvarselet er å sette parten i stand til å forstå 

saken og eventuelt ta til motmæle med faktiske eller rettslige innsigelser.  
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At grunneier påtar seg ansvar er dokumentert gjennom uttalelse til forhåndsvarsel av 

19.12.2017. I grunneieres brev av 26.01.2018 søker han (som «jeg») å få utsatt frist for 

gjennomføring av tiltak fra 01.05.2018 til etter sommeren på grunn av mye snø og nedising. 

Brevet er adressert grunneier med navn, og er underskrevet av han og sønnen. I grunneiers 

tilbakemelding datert 31.07.2018, skriver han bl.a. at det er levert 9 pantebiler. Det omtales 

som «vi» i sammenheng med opprydning. Brevet er adressert grunneier med navn, og signert 

han og sønnen. På bakgrunn av dette ble vedtak fattet i brev av 28.09.2018. Gjennom § 28 i 

forvaltningsloven behandlet kommunen grunneiers klage (datert 07.10.2018, 24.10.2018, 

29.1.2019 og 30.1.2019) på vedtaket av 28.09.2018. 

 

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

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

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

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

 

Fra Miljødirektoratets veileder M-832-2017, Bruk av tvangsmulkt etter forurensningsloven 

mv.: 

 «Tvangsmulkt kjennetegnes ved at den virker fremover i tid og retter en individualisert 

trussel mot den ansvarlige. Plikten til å betale tvangsmulkt utløses normalt når en frist 

for å rette et ulovlig forhold ikke blir overholdt. Det skal alltid være mulig for den 

ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den 

ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale. Dette skiller tvangsmulkt fra straff 

og administrative sanksjoner (herunder overtredelsesgebyr), som idømmes/ilegges i 

etterkant av en overtredelse, på bakgrunn av en generell norm som er vedtatt på 

forhånd og der et vesentlig formål er å straffe. Ved tvangsmulkt er det ikke noe vilkår 

at den ansvarlige kan klandres eller at han har utvist subjektiv skyld». 

 

 «Utilsiktede og urimelige utslag av tvangsmulkt kan rettes opp ved at 

forvaltningsorganet benytter seg av adgangen til å redusere eller frafalle 

tvangsmulkten. Det fremgår av lovforarbeidene at frafall bare skal skje når særlige 

grunner tilsier det. Dette fordi en liberal praksis her lett kan svekke det virkemiddel 

som tvangsmulkt er ment å være».  

 

 «Hjemmelen til å frafalle påløpt mulkt skal ikke brukes dersom etterlevelse blir umulig 

og årsaken til dette ikke ligger hos den ansvarlige. Hvis det inntrer forhold, som den 

ansvarlige ikke kan lastes for, som gjør det umulig å etterleve kravet, følger det av 

forvaltningsloven § 51 annet ledd at tvangsmulkt ikke påløper». 

 

 

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

tilbakemeldinger gitt uttrykk for villighet til å fjerne kjøretøy og avfall. 

Kvittering/dokumentasjon må løses privatrettslig. 

 

Rådmannen har tidligere påpekt at kommunen kan gi pålegg til eierne av kjøretøyene, men 

pålegget rettet til grunneier (klager) opphører først når pålegget er rettet/ utført. 

 

Hva angår råderett av gjenstander er i denne saken mellom klager og eier av gjenstandene – 

privatrettslig. Gjenstandene er på klagers eiendom, og han har et selvstendig ansvar for ikke å 

forsøple eller forurense. Dette ble avgjort i vedtak av 27.08.2019 sak 114/19. 
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Hva som skal undersøkes ble konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5». 

 

Navn på medlemmene i HMA den 06.05.2019: 

 
 

Påstand om grove saksbehandlingsfeil og oppdiktning er ikke relevant for klage på vedtak om 

reduksjon av tvangsmulkt. Første saksfremlegg sak 41/19 ble behandlet av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA) den 06.05.2019. Orientering om at saken skulle behandles på 

nytt av Formannskapet ble gitt i brev av 04.06.2019. Det er vedtak av 27.08.2019 i sak 114/19 

som er ansett som det første saksfremlegget. 

 

Kommunens gjengivelse av klagers klage i saksframlegg 3, (riktig skal være saksframlegg 2 - 

klage på vedtak om tvangsmulkt) er ikke relevant for klage på vedtak om reduksjon av 

tvangsmulkt. Setningen er en nedkorting/presisering av klagers påstand og konklusjon jf. 

klagebrev datert 31.10.2019. Det er så langt fattet 2 politiske vedtak for 2 klagesaker. Sakene 

lå tilgjengelig på kommunens nettside flere dager forut for politisk behandling. Hvem som helst 

kan laste ned saksdokumenter. At saksdokumentene ikke ble varslet klager i forkant, skyldes 

flere forhold som er forklart tidligere. Vanlig praksis er å informere parter om antatt dato for 

når saken skal behandles (før saksfremlegget skrives/er ferdigstilt). Klagers sak ble utsatt som 

følge av flere prioriterte saker i HMA. I tillegg ble det misforstått hvem som var ansvarlig for å 

varsle parter. Påståtte feil i saksfremlegget første gang ble tatt opp i møte med saksbehandler 

for klagesaken i forkant av politisk behandling den 03.05.2019, hvor klager hadde med sin 

sønn. Politiske saker godkjennes gjennom lederlinjen til kommunalsjef. Kommunalsjefen ble 

orientert umiddelbart etter møtet, og bekreftet dette mottatt 05.05.2019. 

 

Ved et anslag basert på observasjoner gjort av kommunen 04.07.2017, vurderte kommunen at 

det var ca. 50 kjøretøy/maskiner på eiendommen. Anslaget ble nevnt første gang i saksfremlegg 

til sak 41/19. Kommunen har ingen opplysninger som bekrefter antall kjøretøy/maskiner før 

klagers sønn i 2019 sendte kommunen en liste med 101 kjøretøy og maskiner. Dette antallet 

anser kommunen for å være dagens virkelige antall så lenge gjeldende status for hvert kjøretøy 

er oppgitt av den påståtte eier «Liste over kjøretøy pr 01.11.2019». Ingen kjøretøy på listen er 

angitt som kassert/levert til godkjent mottak ol.  
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Listen gir svar på deler av påleggene som er gitt i saken, men kommunen anser ikke den for å 

være en erstatning for en plan som forutsetter undersøkelser og bruk av foretak/person med 

nødvendig kompetanse. Det er viktig at en slik undersøkelse er uavhengig av eierskapet til 

kjøretøyene som undersøkes. 

 

Rådmannen viser til saksfamlegget til klage på vedtak om pålegg om tvangsmulkt, behandlet av 

HMA 09.12.2019 (sak 88/19), doumentnr. 16/5018-50:  

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

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

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

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

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

eller ikke.  

 

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

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

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

bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også at beløpet for 

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

for å utføre pålegget. 

 

Konklusjon 

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

reduksjon av tvangsmulkt knyttet til pålegg bør omgjøres, og anbefaler at klagen ikke tas til 

følge. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Situasjonsplan 

3. Vedtak om tvangsmult 05.09.2019 

4. Tilbakemelding vedrørende tiltak 11.12.2019 

5. Liste over kjøretøy pr 01.11.2019  

6. Svar på tilbakemelding vedrørende tiltak 19.12.2019 

7. Vedtak om reduksjon av tvangsmulkt 21.01.2020 

8. Oversendelsesbrev til Statens Innkrevningssentral 21.01.2020 

9. Foreløpig svar på klage fra fylkesmannen i Oslo og Viken 06.02.2020 

10. Klage 12.02.2020 

11. Foreløpig svar på klage 17.03.2020 

12. Klage 06.04.2020 

13. Vedlegg til klage 06.04.2020 

 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

49/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil 

i plandokumentene. 

 
  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  

 

Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  
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Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

  
Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

reguleringsområdet er fjernet.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  

 

Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

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

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

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

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 

Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 
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Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

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

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 

enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 
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ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien 

til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til 

skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt at det vil være mye elever i området hvor den 

alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller 

med tidspunktet med mest trafikk fra trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk 

inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

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

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

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

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

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

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

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

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

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 
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sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. Det er gangavstand til Søndre torv 

(ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og busstopp i Osloveien med flere 

bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer 

6. Høringsuttalelser 
a. Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019 
b. Norges vassdrags- og energidirektorat 26.09.2019 
c. Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019 
d. Statens vegvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10.2019 
e. Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019 
f. Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019 
g. Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019 
h. Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene Andreassen 04.10.2019 
i. Grethe og Tord Eriksen 02.10.2019 
j. Gisle Skogheim 12.10.2019 

7. Trafikkanalyse - utabeidet av Cowi 

8. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

9. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

10. Oppmålingsbrev Bakkeveien 2A 

11. Solstudie med eksisterende og ny situasjon 

12. ROS-analyse 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 29.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Leder Miljø- og areal: Heidi Skagnæs  

Konstituert leder Regulering: Katrine Kammerud 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 19/5097-45   Arkiv: PLN 463  

 

463 - Detaljregulering for Citygården- og hotellkvartalet - 1. 

gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

50/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.06.2020 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan 463 Detaljregulering for Citygården og 

hotellkvartalet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan plan 431 

Områderegulering Hønefoss, som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 463 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig 

og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for 

hotellet. Videre er hensikten med planen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse mellom 

Kirkegata og Brutorget. 
 

Kapasiteten for hotellet økes, både med hensyn til rom, konferanse og servering. Dagens 

Citygård vil rives og erstattes med nytt sentrumsbygg med forretning/ tjenesteyting i 1. etasje 

og boliger fra 2.etasje til 6.etasje. Området er i byplanen regulert med høy utnyttelse og høyde i 

byplanen, på samme måte som tilliggende eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.) Det 

må fremmes detaljregulering før det kan bygges.   

 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere forbindelser. 
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Illustrasjon 1: Planavgrensningen er vist med gul stiplet linje.  

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens mål om kvartalsstruktur, og bedre bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Et større sydvendt gatetun (Hotelltorget) mellom hotellet og ny 

Citygård tilrettelegger for møteplasser og byliv. Gatetunet åpner opp for en bred passasje fra 

Kirkegata til Brutorget. Parkering legges under bakken. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming, og god tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i 

vest, med Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. 

 

Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal oppgraderes og Kirkegata får ny opparbeidelse som gate 

mellom Kongens gate og Kvernberggata og som torg mellom Søndre torv og Kvernberggata.  

 

Planforslaget fraviker gjeldende byplan på følgende punkter: maksimal gesimshøyde, høyde på 

heisoppbygg, innvendig romhøyde på lokaler på gateplan, og felles uteoppholdsareal og 

lekeareal på terreng. Fravikene vurderes som begrensede, og får etter rådmannens vurdering 

bare mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høye kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata, og vil ha begrenset synlighet. Foreslåtte nybygg 

vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. De nærmeste naboene i Bryggerigården 

boligsameie protesterer mot fraviket fra byplanens høydebegrensning. Etter rådmannens 

vurdering vil konsekvensene med inntrukket sjette etasje være omtrent tilsvarende fem etasjer. 

Noe av grunnen til dette er at ny Citygård vil ha fem synlige etasjer mot offentlig byrom i 

Kirkegata (se mer om dette i rådmannens vurdering – Hensynet til omkringliggende 

bebyggelse).   
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Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Illustrasjonsplan 

- Illustrasjoner til regulering, datert 14.05.2020. 

- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering, datert 18.05.2020. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Andre vedlegg 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller  Hotell Service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg 

AS, Snubbdalen AS og Tronrud eiendom AS. 

Fagkyndig plankonsulent LINK arkitektur AS 

Eieropplysninger  Gnr/bnr Beskrivelse Hjemmelshaver 

318/97 Hotellet Service Hotell AS 

318/429 Citygården City Gården AS 

318/499 Sentrumskvartalet 

(Adresse: Hønefoss 

bru 1C) 

Tronrud Eiendom 

eier de berørte 

seksjonene 

318/431 (under 

bakken) 

Hønefoss Sparebank 

(Adresse Søndre 

Torv 3) 

Hønefoss 

Sparebank  

318/96 og 

318/427 

Kirkegata, og 

gangvei mellom 

Sentrumskvartalet og 

eksisterende 

parkeringsareal til 

hotellet felt SGG) 

Ringerike kommune 

 

Plantype Detaljregulering 

Arealstørrelse Vertikalnivå 1 (under bakken) = 6171 m2 

Vertikalnivå 2 (over bakken) = 3385 m2 

Utnyttelsesgrad BH (hotellet) 8590 m2 

BKB 1 (Citygården) 3800 m2 

Bestemmelsesområde #1: 11 m2 
 

Høydebegrensning BH  Kote +98 

BKB 1 Kote +104,5 

Bestemmelsesområde #1: Kote +85,5 
 

Leilighetsstørrelser Det er totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms). 

6 av disse er på mellom 30 og 50 m2, 9 på mellom 80 og 100 

m2, og 4 på over 100 m2. Resterende 11 er på mellom 50 og 80 

m2. 

Parkering Bil: 

Felt BKB1: Boenhetene får 17 plasser (0,5 plasser per boenhet 
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under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller over 100 m2). 

Næringsarealene i 1.etg får 3-4 plasser (0,5 pr. 100 m2). 

Felt BH: Det opparbeides det 25 plasser. 

Sykkel: 
Felt BKB1: Boenhetene: 60 plasser (2 plasser per boenhet). 

Næringsarealene i 1.etg: 6-7 plasser (1 plass per 100 m2) 

Felt BH: 11 plasser (minimum 30 % per ansatt). 

 

Dagens situasjon 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet, det består av mye bakgård og 

parkerings- og bakevjearealer. Dagens hotell, Scandic, er på 5 etasjer og er trukket ut mot 

Kirkegata, mens Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt inn fra gatesnittet. Særlig Citygården 

fremstår som en sentrumstomt der bebyggelsen har uryddig og lite bymessig kontakt mot 

Kirkegata. Hotelleiendommen har et større parkeringsareal som bør utnyttes bedre for å 

imøtekomme kommunens ambisjon om sentrumsvekst og transformasjon. 

 

På arealene mellom Citygården og Bryggerigården (på eiendommen tilhørende Citygården) har 

Bryggerigården rett til å benytte felles bakgård til varelevering, flytting, vedlikehold, mm. 

Tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i plan 431 Områderegulering Hønefoss (byplan) til 

sentrumsformål (felt BS10) og hotell/overnatting (felt BH1). 

 

 
Illustrasjon 2: Planforslagets planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 

 

Byplan, vedtatt 05.09.2019, er en områderegulering med overordnede rammer og føringer for 

videre detaljreguleringer. Hensikten med byplanen er at den skal legge til rette for framtidig 

utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og 

estetikk, og med et tett sentrum med gater og møteplasser der gående prioriteres. 
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Planforslaget er i tråd med byplanens maksimale retningsgivende utnyttingsgrad.  

 

Både innenfor byplanens felt BS10 og BH1 foreslås det høyder som overstiger byggehøydene 

regulert i byplanen:  

 Byplanens felt BS10 (ny Citygård): Det foreslås en inntrukket sjette etasje (maks. 

gesimshøyde kote + 98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 

95). 

 Byplanens felt BH1: Ny hotellfløy foreslås med åtte etasjer (i tråd med byplanens 

hensikt), men det er behov for 1,5 meter (maks. gesimshøyde kote +104,5) mer for å få 

til disse åtte etasjene. Dette på grunn av tekniske krav. Byplanens høydebegrensning er 

på kote +103.  

 

Planområdet grenser til hensynssone for bevaring av kulturmiljø; Bryggerigården, 

Sparebankbygget, Rutebilgården og Søndre torv med mer ligger innenfor sona.  

Deler av planområdet ligger innenfor faresone for ras- og skredfare, bestemmelsenes §§ 3.1.9, 

10.1.1 og 10.1.2 gjelder.   

 

Byggeplanene 

Hotellet vil øke sin kapasitet fra dagens 82 rom med 110 %, og også kapasiteten når det 

gjelder servering og konferanse. Nybygget bygges sammen med eksisterende hotellbygg og 

kobles fysisk sammen med Sentrumskvartalet med en overbygning/gangpassasje over 

gangveien mellom Sentrumskvartalet og dagens hotellparkering (felt SGG). Slik kan 

konferansekapasiteten økes ved sambruk av kinosalene.  

 

Dagens Citygård rives og erstattes med nytt sentrumsbygg, hvor 1. etasje (620 m2) reguleres til 

forretning/tjenesteyting (publikumsretta virksomhet). Inntil 100 m2 ønskes benyttet til 

lagervirksomhet, dette for å ivareta leietakere i eksisterende Citygård og sikre noe fleksibilitet i 

forhold til at arealene ikke blir stående tomme. Eventuelle lagerarealer kan ikke plasseres mot 

Kirkegata eller gatetunet (felt SGT). Fra 2. etasje og til og med inntrukket 6. etasje skal det 

være leiligheter, illustrasjonsprosjektet viser 30 boenheter. Bryggerikjellerne skal bevares. 

Hovedvolumet plasseres over 20 meter fra svalgangen til Bryggerigården, noe som skaper et 

stort, luftig rom mellom Bryggerigården og Citygården. 

 

Oppstart av planarbeid og uttalelser til planoppstart 

Fagkyndig plankonsulent varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev/ e-post 13. og 14. januar 2020, og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 15. januar 2020, samt på kommunens nettsider.  

 

Det er i etterkant varslet to utvidelser av planområdet. Ingen av disse ble vurdert å berøre 

fagmyndighetenes ansvarsområde eller allmennheten, og ble derfor kun varslet ved brev direkte 

til berørte parter (jf. planbeskrivelsen kap. 3.1).  

 

Det kom inn totalt 15 uttalelser/merknader. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert i vedlegg 9 til saken.  

De fleste er fra fagmyndighetene, HRA og Den Norske Kirke. Det er mottatt nabomerknader 

fra Bryggerigården boligsameie, kommunens eiendomstjeneste (biblioteket), Hønefoss 

Sparebank, Kirkegata 7 ANS (Thoresenparkeringa) og Boligsameiet for adresse Hønefoss Bru 

1D (vis a vis Rutebilgården).  
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Merknadene fra naboene omhandler samlet sett temaene:  

• Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer 

• Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse 

• Innsyn fra ny bebyggelse 

• Rettigheter i felles bakgård mellom Bryggerigården og Citygården  

• Støy og uro fra nye virksomheter 

• Tilgjengelighet for brannvesen 

• Kaos allerede i dag ved utkjøring fra parkeringshuset under Sentrumskvartalet 

• Planavgrensning, hvorvidt Kongens gate og Kirkegata skal reguleres i denne planen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, og 

både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål.  

 

Områderegulering Hønefoss 

Byplan (plan 431) vedtatt 05.09.2019, er gjeldende områderegulering med overordnede 

rammer og føringer for detaljreguleringer.  

 

Juridiske forhold  

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

offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt.  

 

Se hele redegjørelsen i planbeskrivelsen kap. 7.7.  

Eksisterende kunnskapsgrunnlag er benyttet. Det er ikke funnet opplysninger som gir noen 

grunn til undersøke området nærmere og føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. På 

dette kunnskapsgrunnlaget er det vurdert som lite sannsynlig at det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Den samlede belastning av plangrepet 

vurderes som liten, da området allerede er tett bebygd med lite grønnstruktur.  

 

Det vil, i tråd med byplanen og kommunens retningslinje for overvannshåndtering, tilføres mye 

ny grønnstruktur i planområdet, både i form av grønne og blågrønne tak og grønnstruktur i 

gatetunet (felt SGT) mellom nybyggene. Trerekka langs Kirkegata foran eksisterende hotell 

reguleres til bevaring og skal sikres fysisk i anleggsperioden.  

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 
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Økonomiske forhold 

Plansaksbehandling 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Teknisk infrastruktur og vei 

Som det kom fram i arbeidet med byplanen er det mange veier i sentrum som har gammel og 

utslitt teknisk infrastruktur i bakken, og med for dårlig kapasitet. I Kirkegata skal kommunen 

bytte vann- og avløpsledninger, separere overvann fra svartvann (avløp), og legge en stor 

overvannsledning fra Søndre torv til Kongens gate. 

 

I denne forbindelse vil Kirkegata opparbeides som gate mellom Kongens gate og 

Kvernberggata, og som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). 

 

Kommunen vil prosjektere og bestille ny teknisk infrastruktur og ny opparbeidelse av 

Kirkegata, men det er naturlig at tiltakshavere innenfor planområdet bidrar gjennom 

refusjonsavtale. 

 

Som en del av byggesøknaden vil det bestemmes hvor planområdet skal koble seg til for VA-

forsyning, og hvor påslipp av overvann kan tillates (jf. kommunens retningslinjer for 

overvannshåndtering).  

 

Prinsipielle avklaringer 

Beslutning om oppstart ble gjort administrativt, da planinitiativet i hovedsak var i samsvar med 

gjeldende områderegulering Hønefoss (plan 431).  

 

Parkering 

Hotellet utløser krav til 43 biloppstillingsplasser, 25 av disse vil opparbeides i underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at rådmannen kan vurdere en lavere 

parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser frikjøpes.  

 

Forslagsstiller ønsker å sikre alle de 18 resterende plassene med langsiktige leiekontrakter i 

Sentrumskvartalet, under henvisning til at forholdene ligger godt til rette for sambruk da det er 

overkapasitet i Sentrumskvartalet.  

 

Rådmannen vil i stedet foreslå at: av resterende plasser vil 9 plasser foreslås frikjøpt og 9 

plasser foreslås sikret gjennom langsiktige leiekontrakter i Sentrumskvartalet. Dette må ses i 

sammenheng med at det er viktig å bygge fond for parkeringshus siden det med byplanen er 

åpnet for å regulere og bygge ut overflateparkeringene i Hønefoss sentrum. 

 

Dette tar en ikke stilling til ved førstegangsbehandling av aktuell detaljregulering, men det vil 

fremmes en egen politisk sak for å få et vedtak om forholdet, da det er av prinsipiell karakter. 
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Rådmannens vurdering 

 

Plangrepet 

Planforslaget medfører at deler av felt BS10 (Citygården) reguleres sammen med felt BH1 

(hotellet). Utviklingen av arealene bør ses i sammenheng blant annet fordi det ønskes 

opparbeidet felles parkeringsanlegg under bakken, og for å sikre nye byrom og sammenhenger 

og opprydding i et rotete område. 

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens krav om kvartalsstruktur. Ny Citygård med sin 

plassering tilfører bedre bymessig kontakt mot Kirkegata da det blir en sammenhengende 

bebyggelseslinje mot fortauet for all bebyggelse på nordsiden av Kirkegata.  

 

Med et større sydvendt gatetun mellom hotellet og ny Citygård imøtekommes ønsker om 

tilrettelegging for møteplasser og byliv (Hotelltorget). Gatetunet åpner opp for en bred 

passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotellet og næringsarealer i Citygårdens 1. etasje, samt 

innganger til boligene ut mot gatetunet inkludert sykkelparkering, bidrar til aktivisering av det 

nye byrommet.  

 

Varelevering og renovasjon plasseres på gatetunet (felt SGT), men forslagsstiller har en 

intensjon om at dette skjer i regulerte tidsrom. Gatetunet vil opparbeides på en måte som ikke 

tillater høy fart, universelt utformet, og gående og syklende vil prioriteres. Mindre trafikk 

sikres i passasjen også gjennom at Sparebankbyggets parkeringskjeller får atkomst via 

underjordisk garasjekjeller i planområdet. 

 

Bebyggelsesstruktur, arkitektur og estetikk  

Inntil Kirkegata har ny Citygård en slank framtoning (se illustrasjon 3). Mot Kongensgate har 

nytt hotellbygg det samme, og sammen med eksisterende hotell og mellombygg mellom disse 

er høydene mot Kongens gate varierte (se illustrasjon 4). I dette området er det ganske 

volumiøse bygninger i dagens situasjon. At bebyggelsen framstår med varierte men korte 

fasadelengder ut mot offentlige byrom er i tråd med byplanen (§ 4.14 e)). 

 

 
Illustrasjon 3: Snitt fra Kirkegata viser fra venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og eksisterende 

hotell med ny hotellfløy bak. 
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Illustrasjon 4: Snitt fra Kongens gate viser fra venstre mot høyre: eksisterende hotell, ny hotellfløy og 

Sentrumskvartalet.  

 

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer. For å 

oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er toppetasjen 

også tilbaketrukket på østsiden. 

  

Se Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020 og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Bestemmelsenes § 3.1.2 Hovedgrep sikrer at bebyggelsens fasadeinndeling, materialbruk, 

farger og detaljutforming skal være i henhold til hovedgrepene i de ovennevnte dokumentene. 

 

Byplanens § 4.14 n) tillater heisoppbygg på 3 meter over maksimal gesimshøyde. Med 

planforslaget foreslås en høyde på 4 meter. Dette på bakgrunn av at heisoppbygg i henhold til 

forskriftskrav skal ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6 m over siste stopp 

+ konstruksjon/isolasjon, dvs. 3,95 m over gesims. Rådmannen er positiv til fraviket da 

forskriftskrav må følges.  

 

Byplanens § 4.14 o) medfører at lokaler på gateplan skal ha en innvendig romhøyde på minst 4 

meter. Kravet er aktuelt for bruksarealer i 1. etasje på ny Citygård. I forslaget til 

detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet har rådmannen vært positiv til en mulighet 

for å gjøre unntak fra kravet (bestemmelsenes § 3.1.3). Dette på bakgrunn av at det er uklart 

om 4 meter kan tilfredsstilles på grunn av de bevaringsverdige Bryggerikjellerne, og i tillegg 

for å sikre universell utforming i hovedløsningen på serveringsarealet mot Kirkegata. 

 

Hensynet til bevaringsverdig bebyggelse  

Fasadehøydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å et 

enhetlig volumuttrykk i kvartalet fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg. 

Nybyggene vil ikke være synlige fra Søndre torv, med unntak av når du ser nedover Kirkegata, 

jf. illustrasjon 5.  
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Illustrasjon 5: Fra Søndre torv mot Kirkegata, fra              Illustrasjon 6: Ny Citygård sett fra Kvernberggata 

venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og hotellet 

 

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å 

tilpasse seg materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i 

hensynssone bevaring kulturmiljø. 

 

Fasadematerialene vil innenfor planområdet være tegl, puss, tre og glass.  

Varm sandfarget tegl er gjennomgående for Citygården, og glass i første etasjes næringsarealer 

mot Kirkegata og hotelltorget. Mot Bryggerigården foreslås lys gjennomfarget puss både for å 

spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å maksimere lysforholdet mellom gårdene. 

Mot Kirkegata og Bryggerigården tilpasses fasadene ved å ta opp i seg elementer fra 

Bryggerigården (se Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering). Det vil bli 

brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved balkongene og ved inngangspartiene til 

boligbygget.  

 

Hotellnybygget vil ha en god del glass i de nedre etasjene, og mot Sentrumskvartalet mørk 

tegl/ puss, ellers tegl. 8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, 

hovedsakelig tre og glass.    

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest.  

 

Bebyggelsens høyder 

Både innenfor felt BKB1 (Citygården) og BH (hotellet) foreslås det høyder som overstiger 

byggehøydene regulert i byplanen.  

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den omfatter, 

da de begge er reguleringsplaner.   

Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre detaljreguleringer. Bak byplanens 

bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er først ved behandling av 

detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en planfaglig vurdering av 

hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.  
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BKB1 (ny Citygård) 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høyde kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata. 

 

Det vil være fem synlige etasjer mot offentlig byrom i Kirkegata, det samme når du står på 

Søndre torv og ser nedover Kirkegata, se illustrasjon 5 (over). En sjette inntrukket etasje vil ha 

begrensete konsekvenser utenfor planområdet. Boligbyggets bakre høyder inklusive heis og 

trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg.  

 

 
Illustrasjon 7: Ny hotellfløy til venstre og ny Citygård til høyre.  

 

Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering av foreslått høyde. Ny Citygård er et 

«infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur, nybygget tilpasses høydene mot offentlig 

rom i Kirkegata, men innad i kvartalet tåler en høyere bebyggelse. Med seks etasjer i bakkant 

får man en nedtrapping mot Kirkegata og fra ny hotellfløy mot Bryggerigården. 

 

 
Illustrasjon 8: Ny Citygård med inntrukket sjette etasje til venstre og med fem etasjer til høyre. 

 

Felt BH – Hotell/overnatting 

Med planforslaget foreslås ny hotellbebyggelse som overstiger byplanens høydebegrensning. 

Bygget er planlagt med åtte etasjer, hvilket er i tråd med byplanen, men det er behov for 1,5 

meter mer for å få til disse åtte etasjene. Byplanens høydebegrensning er på kote +103 mens 

planforslaget foreslår 104,5.  

 

Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg, jf. illustrasjon 7 (over).    

 

Rådmannen vurderer foreslått høyde som et mindre fravik fra byplanen, det vises til at det først 

er nå ved prosjektering av nybygget at man får en vurdering av høydebegrensningene i byplan. 

Byplanen mente å åpne opp for åtte etasjer, hvilket planforslaget overholder. Konsekvensene 

for omkringliggende arealer er begrensete med økning på 1,5 meter.  
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Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer i 

byplanen. For å oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet 

fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket noe på østsiden mot Kongens gate.  

Forslagsstiller har redegjort for at ytterligere nedtrapping mot vest ikke lar seg gjennomføre da 

all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er 

innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.  

Byplanens krav om trapping vestover vurderes av rådmannen som ivaretatt i tilstrekkelig grad.  

 

Parkering og kjøreatkomst  

Parkeringskravet dekkes i underjordisk garasjekjeller innenfor planområdet. Garasjekjelleren vil 

ha atkomst fra Tippen via Sentrumskvartalets parkeringsgarasje og sikres med tinglyst 

erklæring. Sparebankbyggets parkeringskjeller får også atkomst hit via underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. 

 

Boligene får biloppstillingsplasser i henhold til minimumskravet i byplanen, det samme gjelder 

næringsarealene i 1. etasje i ny Citygård. Hotellet utløser krav til 43 biloppstillings-plasser, 25 

av disse vil opparbeides i underjordisk garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at 

rådmannen kan vurdere en lavere parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser 

frikjøpes.  

 

Krav til sykkelparkering dekkes, noen på overflaten i nærheten av innganger (de fleste 

overdekket), resten under bakken. 

 

Bomiljø/ bokvalitet 

Leilighetssammensetning i ny Citygård (byplanens § 4.7) 

Med totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms) derav 6 stk. (20 %) på mellom 30 og 50 m2, 9 stk. (37 

%) på mellom 80 og 100 m2, og 4 stk. (13%) på over 100 m2 (resterende 11 på mellom 50 og 

80 m2), sikrer leilighetssammensetningen variasjon i tråd med byplanen.  

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer (byplanens § 17) 

Planforslagets felt BKB1 er illustrert med 30 leiligheter. Planforslaget gir mulighet for ca. 350 

m2 felles uteoppholdsareal fordelt på tak over næringsarealene i 1. etasje inn mot 

Bryggerigården og over øverste tak. Med 30 boenheter er kravet jf. byplanens § 4.17 på 300 

m2. De av byplanens krav som ikke kan tilfredsstilles er andel felles uteoppholdsareal på 

terreng, lek på terreng, og at det ikke vil være nok soltilgang på lekeareal. 

 

Det er begrenset areal til videre utvikling med bybebyggelse innenfor planområdet. Området er 

regulert med høy utnyttelse i byplanen, og ubebygde arealer må betjene både hotell og ny 

sentrumsbebyggelse. Det er derfor ikke egnede arealer på bakkeplan til lek, som 

områdereguleringen stiller krav om. Noen områder innenfor den tetteste sentrumskjernen vil 

ved fortetting ikke kunne få egnede arealer på bakkeplan til lek, det er for øvrig kort avstand til 

lekeplassen på Søndre torv (ca. 100 meter). 

 

Rådmannen har vurdert at felles takterrasse på taket av næringsarealene 1. etasje (jf. 

illustrasjonsplanen) likevel bør opparbeides med noe leke-muligheter for de minste barna. Slik 

det er plassert vil det være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy, men ikke få 

direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn. Arealkravet og avstandskravet tilfredsstilles. 

Lekeplassen på Søndre torv er tilgjengelig via gatetun og fortau til torget. For de større barna 
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er det kort avstand til Livbanen, Søndre park og framtidig leke- og oppholdsareal ved 

Ringerike VGS.  

 

Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for 

boligene.  

 

Barn og unge taper ikke noe lekeareal eller potensielt lekeareal som følge av reguleringsplanen.  

 

Støy (byplanens §§ 3.1.6 og 9 (avviksområde)) 

Planforslaget tilfredsstiller byplanen. Alle boenheter får en stille side. Boenheter mod sydøst 

innenfor felt BKB1 er avhengig av tiltak – f.eks. tette rekkverk på balkong for å tilfredsstille 

kravene. Uteoppholdsareal på takterrasse over øverste tak innenfor felt BKB1 må også ha 

tiltak – f.eks. tette rekkverk. 

 

Luftkvalitet (byplanens §§ 3.1.7) 

Luftkvalitet kan til tider være en utfordring generelt for Hønefoss sentrum, og også for boliger 

innenfor felt BKB1. Resultatet fra målinger ved Hønefoss skole vurderes langt på vei å være 

representativ for planområdet, se vedlagt overordnet vurdering av luftkvalitet tilhørende 

planforslaget.  

Ønsket om fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er stadfestet med byplanen.  

Enkelte av boenhetene vil ligge innenfor gul sone for støy og kanskje for luftforurensning. Det 

tas ekstra hensyn ved plassering av private uteoppholdsarealer på balkong for de fleste 

boenhetene og deler av felles uteoppholdsareal. I tillegg ved bestemmelse som sikrer at 

luftinntak plasseres vekk fra forurensningskilden, og krav til balansert mekanisk ventilasjon. 

Det er også sikret i bestemmelsene til detaljreguleringen at det med søknad om 

igangsettingstillatelse skal følge en redegjørelse for støv og støy, og begrensning av eksos- og 

støvbelastning i anleggsperioden, jf. T-1520. 

 

Klima og miljø 

Overvannshåndtering (byplanens § 4.8) 

Det meste av overvannet skal ivaretas naturlig. Avhengig av infiltrasjonskapasiteten er det 

behov for mer eller mindre fordrøyningsvolum. Dette undersøkes mer før sluttbehandling av 

planforslaget. Planforslaget sikrer blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre 

planter på gatetun og langs fortau, jf. bestemmelser og illustrasjonsplan. jf. også Notat: 

Teknisk infrastruktur: vann avløp og overvann (klimafaktor 1,4 er benyttet). Vegetasjonen og 

blågrønne strukturer fungerer i tillegg som opplevelseskvalitet og stimulerende for 

naturmangfoldet og pollinerende insekter. 

 

Grunnforurensning (byplanens § 3.1.1) 

Det er avdekket grunnforurensning i planområdet (glassfylling fra gammel 

bryggerivirksomhet). Bestemmelsene til detaljreguleringen sikrer at tiltaksplan skal være 

godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller 

terrenginngrep, og at sluttrapport skal være godkjent før det kan gis midlertidig brukstillatelse. 

 

Oppvarming (byplanens § 4.18) 

Reguleringsbestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om 

tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss», gjelder for planområdet. Bebyggelsen 

utløser krav til tilknytning. Med søknad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å 
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redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

 

Hensynet til omkringliggende bebyggelse  

Området er regulert med høy utnyttelse og høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende 

eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.). Det er mottatt nabomerknader. Tre av disse 

er i noen grad berørt av planforslagets bebyggelse.  

 

Bryggerigården boligsameie 

I sin merknad til oppstart av planarbeid er naboene i Bryggerigården opptatt av at byplanens 

høydebegrensning overholdes. Dette begrunner de med at de med vedtatt byplan var trygge på 

at det nå var endelig avgjort at det ikke skulle bygges med mer enn fem etasjer.   

 

Rådmannen viser til at detaljreguleringen, som vil erstatte byplanen, har samme prosesskrav 

som byplanen. Naboene i Bryggerigården har anledning til å vurdere konsekvensene for seg 

selv av et konkret detaljprosjekt som foreslås gjennom forslag til detaljregulering.     

 

Beboerne er bekymret for de konkrete konsekvensene av en inntrukket 6. etasje, som 

sol/skygge, innsyn og utsikt.  

 

Vi er i en tett bysituasjon og en kan ikke forvente at hensynet til utsikt kan veie mer enn 

hensynet til fortetting i samsvar med målene i byplanen og kommuneplanens samfunnsdel. Når 

det gjelder innsyn, så blir det trolig liten forskjell på fem og seks etasjer.  

 

Mottatt sol- og skyggeanalyse viser at Bryggerigårdens østfasade (svalgangsløsningen hvor 

leilighetenes inngang befinner seg) ikke berøres av skygge fra ny Citygård ved sommersolhverv 

(23. juni). Ved vår og høstjevndøgn (21. mars og 21. september) blir det skygge her fra ny 

Citygård tidlig på morgenen, men denne er borte lenge før kl. 12:00 midt på dagen. Ellers 

berøres ikke Bryggerigården med hensyn til skygge. Det er ikke dokumentert hvor mye mer 

skygge denne fasaden får med inntrukket sjette etasje enn med fem etasjer.  

 

Samlet sett vil, etter rådmannens vurdering, konsekvenser av inntrukket 6. etasje når det 

gjelder innsyn være små sammenlignet med 5 etasjer. Når det gjelder skygge fra ny Citygård vil 

det trolig være liten forskjell mellom inntrukket 6. etasje og 5 etasjer, og det vil dreie seg om 

tidlig på morgenen.  

 

Biblioteklokalene i Sentrumskvartalet 

Merknaden er knyttet til tap av utsyn, innsyn, sol og dagslys.  

Med ny hotellfløy i 6 meters avstand, vil bibliotekets lokaler berøres i forhold til dagslys og 

utsyn. Som følge av innspillet fra sameiet ved oppstart av planarbeid ble ny hotellfløy mot 

bibliotekshjørnet trukket godt innenfor byggegrensen mot Kongens gate (ca. 2 meter). Dette 

gir bedre utsyn og bedre lys inn i vinduet på bibliotekshjørnet. 1. etasje på hotellet mot 

bibliotek er en høy konferansesal. Fasaden mot bibliotekshjørnet blir tett, med unntak av en 

smal stripe glass høyt i konferansesalen. Det sikrer at det ikke oppstår nevneverdig sjenanse 

mellom funksjonene på hver sin side av gangveien.  

 

Boligsameiet med adresse Hønefoss Bru 1D (vis a vis Rutebilgården) 

Et fåtall av leilighetene er bare så vidt berørt av planforslaget når det gjelder skygge.  
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Planområdet får en oppgradering estetisk sett, slik at tap av utsikt begrenser seg til 

eksisterende Citygård og himmel.  

Borettslaget erfarer at det allerede i dag er kaos ved utkjøring fra parkeringshuset under 

Sentrumskvartalet. Rådmannen har ikke kjennskap til noen oppstuving på Kongens gate i 

forbindelse med innkjøring til parkeringshuset i Sentrumskvartalet. Man må forvente i en by at 

en tidvis må vente på grønt lys for å komme seg ut på offentlig vei.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Siden planforslaget berører viktige og 

identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i Hønefoss (av nasjonal, regional og lokal 

verdi), stiller kommunen krav til at dette hensyntas, og at konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest. Jf. planbeskrivelsen og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras- og skredfare i gjeldende 

områderegulering for Hønefoss (plan 431). Forslagsstiller vurderer områdestabiliteten som 

tilfredsstillende. Dokumentasjonen det vises til (vedlagt) er eldre geotekniske rapporter. 

Forholdet er omfattet av ROS-analysen og redegjort for i planbeskrivelsens kap. 5.14.  

Kommunen har, i tråd med byplan, stilt krav til forslagsstiller om at geoteknisk fagkyndig må 

redegjøre for hvordan sikkerheten i TEK 17 § 7-3 kan ivaretas. NVE vil ved offentlig ettersyn 

bes om å gjøre en vurdering av hvorvidt eksisterende geotekniske rapporter dokumenterer om 

områdestabiliteten er tilfredsstillende. Dersom det ikke er avklart, vil forslagsstiller før 

sluttbehandling måtte dokumentere at sikkerheten i TEK 17 § 7-3 er ivaretatt. Eventuelle 

avbøtende tiltak må sikres i plankartet og bestemmelsene.  

 

Rådmannen anser ellers at utredningsplikten også knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse er 

oppfylt. 

 

Bestemmelsene sikrer overvannshåndtering og håndtering av regnflom i tråd med byplan og 

kommunens retningslinjer for overvannshåndtering.  

 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for myke 

trafikanter. Kirkegata vil opparbeides som gate mellom Kongens gate og Kvernberggata, og 

som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). Gatetunet skal opparbeides i 

henhold til godkjent utomhusplan. Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering 

og renovasjon for å unngå rygging. 

 

Viser også til punktene om grunnforurensning og luftforurensning over.  

 

Samlet vurdering 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, og 

både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  
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Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere forbindelser. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i vest, 

og tilrettelegger for nye møteplasser og byliv, og en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget.  

 

Fravik fra gjeldende områderegulering er begrenset, og får etter rådmannens vurdering bare 

mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den omfatter, 

da de begge er reguleringsplaner. Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre 

detaljreguleringer. Bak byplanens bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er 

først ved behandling av detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en 

planfaglig vurdering av hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.      

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Vedlegg 

1. Oversiktskart  

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Illustrasjonsplan  

6. Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020  

7. Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

8. ROS-analyse  

9. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer   

10. Støyutredning 

11. Notat: Overordnet vurdering av luftkvalitet 

12. Geoteknikk supplerende dokumentasjon 

13. Notat: brannteknisk innspill 

14. Notat: teknisk infrastruktur; vann, avløp og overvann 

15. Redegjørelse for parkeringsbehov for hotell 

16. Uttalelser og merknader til oppstart av planarbeidet 

a. Bryggerigården boligsameie 

b. Den Norske Kirke 

c. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap 

d. Statens Vegvesen Region sør 

e. Kirkegata 7 ANS 

f. Boligsameiet Hønefoss Bru 1D 

g. Ringerike Brann- og redningstjeneste 

h. Fylkesmannen i Oslo og Viken 

i. Bryggerigården boligsameie (merknad til utvidet planområde) 

j. Ringerike Brann- og redningstjeneste 

k. Norges Vassdrags- og energidirektorat 

l. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

m. Hønefoss Sparebank (merknad til utvidet planområde) 

 

 

 

 Ringerike kommune, 25.05.2020 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen  

enhetsleder: Heidi Skagnæs  

konst. avdelingsleder Katrine Kammerud  

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/670 29.04.2020 DS  176/20 R/TEK/INGRIS GNR 19/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 19/12 - Åsaveien 586 

 

20/1865 04.05.2020 DS  183/20 R/TEK/OLEMOS GNR 300/131, 300/132 

  

Tillatelse til avløpsanlegg - Flaskerud Hyttefelt Gnr/bnr 300/131, 300/132 - 

Vikerfjell Syd 

 

20/1955 04.05.2020 DS  184/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/110 

  

Oppføring av fritidsbolig og anneks Gnr/bnr 297/110 - Tosseviksetermyrene 67 

 

20/2043 05.05.2020 DS  186/20 R/TEK/HALA GNR 129/71 

Morten Andersen  

Dispensasjon Gnr/bnr 129/71 - Viulveien 213 

 

20/1973 06.05.2020 DS  187/20 R/TEK/HALA GNR 139/50 

Anette Aas Karlsen  

Bygging av tak over terrasse Gnr/bnr 139/50 - Strandvelta 

 

20/1956 07.05.2020 DS  188/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/184 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/184 - Killingtjern tomt 112 

 

20/2001 07.05.2020 DS  189/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/259 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/259 - Bjørntjernlia 82 

 

20/2109 08.05.2020 DS  190/20 R/TEK/HALA GNR 38/170 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tilbygg og bygge inn eksisterende veranda Gnr/bnr 38/170 - Ståle Kyllingstads vei 

14 

 

20/2062 11.05.2020 DS  191/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/21 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/21 - Tosseviksetermyrene 79 

 

20/2196 11.05.2020 DS  192/20 R/TEK/HALA GNR 274/420 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 274/420 - Søndre Kirkemoen 

 

20/2071 12.05.2020 DS  193/20 R/TEK/BERLE GNR 75/6 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 75/6 - Sandakerveien 152 

 

20/2069 13.05.2020 DS  194/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/45 

Olav Dijkema  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/45 - Havreslettskogen 44 

 

20/2110 14.05.2020 DS  195/20 R/TEK/INGPRE GNR 92/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 92/1 - Vågård 

 

20/2274 14.05.2020 DS  196/20 R/TEK/HALA GNR 148/24 

Kjetil Solheim  

Tillbygg Gnr/bnr 148/24 - Strømsoddveien 155 

 

20/2063 14.05.2020 DS  197/20 R/TEK/BERLE GNR 286/2 

Asle Enger  

Bygging av redskapsskjul Gnr/bnr 286/2 - Ådalsveien 731 

 

20/1809 14.05.2020 DS  198/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/278 

  

Bruksendring og diverse tiltak Gnr/bnr 86/278 - Fossekallveien 12 A 

 

20/2118 14.05.2020 DS  199/20 R/TEK/INGPRE GNR 92/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 92/1 - Vågård 

 

20/1997 14.05.2020 DS  200/20 R/TEK/AEMYH GNR 295/103 

Torfinn Brusegard  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Etablering av vei Gnr/bnr 295/103 - Svarttjernskollen 30 

 

20/2046 14.05.2020 DS  201/20 R/TEK/BERLE GNR 50/67 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/67 - Hofsfossveien 40 

 

20/2339 18.05.2020 DS  203/20 R/TEK/HALA GNR 87/321 

  

Riving av eksisterende og oppsetting av nye garasjer Gnr/bnr 87/321 - Haldenveien 

47 

 

20/2186 18.05.2020 DS  204/20 R/TEK/KARGRA GNR 132/107 

Ragnhild Austlid Grov  

Bruksendring Gnr/bnr 132/107 - Loveien 17 

 

20/2211 18.05.2020 DS  205/20 R/TEK/AEMYH GNR 98/3 

Håkon Pedersen  

Redskapshus Gnr/bnr 98/3 - Sætrangsgata 93 

 

20/2266 19.05.2020 DS  206/20 R/TEK/HALA GNR 50/196 

  

Bygge utvendig bod og utvidelse av veranda Gnr/bnr 50/196 - Begnaveien 17 

 

20/2021 20.05.2020 DS  207/20 R/TEK/AEMYH GNR 28/56 

  

Nytt VA anlegg Gnr/bnr 28/56 - Åsaveien 650, 652, 654 og 662 

 

20/2294 20.05.2020 DS  208/20 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

Strix Televisjon AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 281/9 og 282/1 - Nedre Finneplassen 

 

20/2252 20.05.2020 DS  209/20 R/TEK/KARGRA GNR 278/122 

Jorunn Hansen  

Rive gammel veranda og oppføring av tilbygg Gnr/bnr 278/122 - Vestre Ådal 423 

 

19/1501 20.05.2020 DS  210/20 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

20/2293 20.05.2020 DS  211/20 R/TEK/HALA GNR 87/563 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bruksendring Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 75 

 

20/2429 25.05.2020 DS  212/20 R/TEK/HALA GNR 87/563 

Tore Lennart Gudmund Fridén  

Bruksendring Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 77 

 

20/1532 25.05.2020 DS  213/20 R/TEK/AEMYH GNR 278/259 

  

Hytte Gnr/bnr 278/259 - Bjørntjernlia 82 

 

19/5621 25.05.2020 DS  214/20 R/TEK/KARGRA GNR 317/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 317/29 - Ullerålsgata 24 

 

20/2308 25.05.2020 DS  215/20 R/TEK/MARSTR GNR 57/22, 55/12 

Ragnar Guldahl  

Tilbygg Gnr/bnr- 57/22, 55/15 - Sætraveien 2 

 

20/1977 25.05.2020 DS  216/20 R/TEK/HALA GNR 37/93 

  

Bygging av tilbygg garasje med boder Gnr/bnr 37/93 - Haugebakken 6 

 

18/1859 26.05.2020 DS  217/20 R/TEK/KRIGRO GNR 55/20 

  

Idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

19/5573 27.05.2020 DS  218/20 R/TEK/AEMYH GNR 300/131 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 300/131 - Fritidsbolig 

 

20/543 27.05.2020 DS  219/20 R/TEK/ANEWEB GNR 255/41 

Marit Bogstad  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/41 -Tyriodden 

 

20/2425 27.05.2020 DS  220/20 R/TEK/MARSTR GNR 279/100 

Frode Halvdan Jørgensen  

Vindfang, hagestue og terasse Gnr/bnr 279/100 - Vestre Ådal 
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1502 MOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1959-3 23281/20 GNR 271/8  19.05.2020 

 

Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak 

Saksnummer: 2020/4048 

 

Feste NordØst AS har søkt på vegne av John Myrvang as om tillatelse etter forurensningsloven 

til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i 

Ringerike kommune. 

 

Området omfattes av reguleringsplan nr. 379 Hensmoen grusuttak, vedtatt 31.05.2018, og er 

regulert til arealformålet råstoffutvinning. Vi vurderer at tiltaket det søkes om er i tråd med 

reguleringsplan, jf. reguleringsbestemmelse § 13 Masser til istandsetting.   

 

Det er listet opp følgende tiltak for å forebygge forurensning i søknaden:   

 

 Avstand til grunnvann 

Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 

bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 

reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-

forurensete masser.  

 Krav til overdekning ved avslutning 

Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten 

permeabilitet. Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter 

over 30 cm, og skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget 

skal det blandes inn mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen 

vegetasjon. 

 Fremmede arter  

Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i 

dypere jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag.  

 Håndtering av overvann  

Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning 

for håndtering av overvann. 

 

 

Kommunen anser dette som gode tiltak for å forebygge forurensning. I reguleringsplanarbeidet 

ble det det gjort omfattende undersøkelser for å vurdere om masseuttaket ville gi 

konsekvensene for grunnvannsressursen og for Storetjern og Vesletjern inklusive myrområdene 

rundt tjernene. Det ble her konkludert med at «en planlagt utvidelse av massetaket med uttak 
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inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke 

påvirkes av masseuttaket, og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern 

ikke har kontakt med grunnvannet.» Som beskrevet i reguleringsplan er det satt ned 

observasjonsbrønner for å kartlegge grunnvannsressursen. Det opplyses også om at det skal 

foretas kontrollmålinger av massene som leveres, og at analyseresultatene sendes til 

kommunene og forurensningsmyndigheten. Dersom analysene viser at grenseverdiene 

overskrides, skal forurensningsmyndigheten varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.  

 

Det er et betydelig masseoverskudd fra samferdsel- og utbyggingsprosjekter, med begrensede 

mulighet for mottak av masser i regionen. Kommunen anser det som positivt at masseuttak 

benyttes til å ta imot masser til prosessering og lagring. Det opplyses i søknaden at opptil 50% 

av massetransporten vil kunne kjøre med returlast, og på denne måten redusere tomkjøring. Vi 

vil også minne om at tungtrafikken fra masseuttaket må benytte krysset Hensmoveien - E16 

som adkomst fra hovedveinettet. I reguleringsplanarbeidet ble det gjort kapasitetsberegninger 

av fremtidig situasjon i krysset, som viser at det er en stor restkapasitet i krysset. 

 

Det opplyses om en total driftstid for masseuttaket på ca. 75 år. Vi ønsker at det fremkommer 

tydeligere når innfylling av ikke-forurensa masser er planlagt ferdigstilt. Det er vist i søknaden 

hvordan området etappevis skal fylles inn, men vi kan ikke se at dette er vist med 

terrengprofiler. Innfyllingen må ikke være høyere enn rasskråningene som står der i dag. 

Fyllingen må avsluttes med stabil helling på skråningene, for å unngå fare for 

overflateutglidninger.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Harriet Slaaen  

Næringssjef  

 

 Hanne Christine Wilhelmsen 

 Rådgiver 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Feste NordØst 
AS – Heen grustak i Ringerike kommune 

 
Feste NordØst AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mottak av ikke-
forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i Ringerike kommune. 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken 
skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 19.05.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 22.01.2020 mottatt søknad fra Feste NordØst AS om tillatelse 
etter forurensningsloven til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av 
Heen grustak i Ringerike kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 
16.04.2020.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen 
om å fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne 
eventuelle merknader fra disse.  
 
Sammendrag av søknaden 
I Heen grustak er det behov for å ta imot ikke-forurensede gravemasser for oppstart av lukking, 
oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder innenfor grustaket. Total mengde 
gravemasser til deponering er anslått til 1 020 000 m3. Årlig, gjennomsnittlig mottaksmengde er ca. 
230 000 m3, eller ca. 350 000 tonn. 
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I reguleringsplanen for området, vedtatt 31.05.2018, er Heen Grustak avsatt som nåværende 
område for råstoffutvinning. I regulert uttaksområde tillates uttak og lagring av grus og sand, ned til 
inntil to meter over grunnvannsnivå. Det tillates oppføring av midlertidige bygninger og anlegg for 
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av 
masseuttaket. 
 
Tiltaket vil medføre utslipp til vann. Overvann vil infiltreres i grunnen under avsluttet uttak.  
 
Tiltak for å forebygge forurensning er: 

 Avstand til grunnvann 
Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 
bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 
reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-
forurensete masser. 

 Krav til overdekning ved avslutning 
Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten permeabilitet. 
Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter over 30 cm, og 
skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget skal det blandes inn 
mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen vegetasjon. 

 Fremmede arter 
Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i dypere 
jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag. 

 Håndtering av overvann 
Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning for 
håndtering av overvann. 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende 
planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta. 
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19.05.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2020/4048.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
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Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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FESTE NORDØST AS Postboks 33 2541 TOLGA 
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Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 
tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

Vi viser til oversendelse fra Ringerike kommune datert 15. april 2020, hvor det bes om at 
Fylkesmannen fatter vedtak i sak som gjelder søknad om dispensasjon for tilrettelegging for en 
aktivtetspark ved Ringkollen, gnr. 134/125. 
 

Bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en aktivitetspark ved 
Ringkollstua ved Ringkollen. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon for å legge til rette for 
dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. I tillegg til å ligge innenfor Marka 
utgjør området ved Ringkollen en del av et statlige sikret friluftsområde. 
 
Den omsøkte aktivitetsparken ønskes opparbeidet ved å ta i bruk blant annet stokker og kvist etter 
hogst i området og bruke dette til ulike tiltak langs løypa. Vedlagt søknaden er det lagt ved en 
illustrasjon hvor det er vist tre campområder som skal tilrettelegges med sittegrupper, bålplass og 
gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie av svevetelt for overnatting. 
Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det skal opparbeides en løype med 
ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde øksekasteblinker laget av tømmer, 
balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Vi har i brev av 28. mars 2019 uttalt oss til dispensasjonssøknaden som ble oversendt på høring fra 
Ringerike kommune i brev av 12.februar 2019. I uttalelsen viste vi til at de omsøkte tiltakene var å 
anse som næringsformål. Tiltakene er ment som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine 
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kunder. Det er ikke åpnet opp for etablering av ny næringsvirksomhet i Marka. Vi motsatte oss 
derfor at det ble gitt dispensasjon.  
 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon, 
har ikke kommunen vedtakskompetanse til å gi dispensasjon. Dette følger av markaloven § 15 tredje 
ledd. Kommunen avslo derfor dispensasjonssøknaden. Tiltakshaver klagde på dette vedtaket og i 
klagebehandlingen opprettholdt Ringerike kommune sitt vedtak og sendte saken over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) i brev av 6. juni 2019. I brev av 18. mars 2020 fra 
Fylkesmannens juridiske avdeling blir det vist til at saken burde vært behandlet av Fylkesmannen 
som førsteinstans. Bakgrunnen for dette var at Ringerike kommune i utgangspunktet ønsket å 
innvilge søknaden. I klagebehandlingen og oversendelsen til Fylkesmannen anbefalte kommunen at 
klagen ble tatt til følge. Det ble derfor presisert i brevet fra juridisk avdeling at Fylkesmannen bør 
behandle saken som førsteinstans når kommunen er positivt til søknaden og Fylkesmannen har 
motsatt seg tiltaket. 
 
På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev, anbefalte rådmannen at kommunens vedtak ble 
opphevet og at saken ble sendt til FMOV for behandling som førsteinstans. Som det står i saken vil 
dette sikre søker en reell to-instansvurdering ved en eventuell klage på fylkesmannens vedtak. 
 
I sak 43/20 i Formannskapets møte 14. april 2020 ble det fattet vedtak om at tidligere vedtak ble 
opphevet og at saken skulle sendes til FMOV for behandling som førsteinstans. 
 
Klima- og miljødepartementets dispensasjonsmyndighet etter markaloven § 15 er i brev av 18. mars 
2010 delegert til Fylkesmannen.  Klima – og miljødepartementet er endelig klageinstans.  
 
Fylkesmannen må derfor fatte vedtak i saken.  
 

Fylkesmannens vurdering 
Innenfor markalovens geografiske virkeområde er bygge- og anleggstiltak forbudt. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, jf. markaloven § 5 første ledd.  
 
Tiltakene som utgjør aktivtetspark og campområde er søknadspliktige tiltak samlet sett og er 
avhengig av en dispensasjon etter markaloven § 15. 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom de kumulative vilkårene i markaloven § 15 annet ledd første 
punktum er oppfylt. I bestemmelsen står det: 
 
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. 
 
Formålet med markaloven fremgår av § 1:  
 
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- kulturmiljø med kulturminner.  
 
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 
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Tiltaket omfatter aktiviteter i Marka som etter vår vurdering ikke går inn under noen av de tre 
hovedformålene med Marka; idrett, friluftsliv og natur. Selv om aktiviteten som tilbys er rettet mot 
friluftsliv, er det likevel kommersiell næringsvirksomhet som ligger bak.  
 
I utgangspunktet mener vi det er positivt med tiltak som fremmer friluftslivet i området og som er 
allment tilgjengelige. Det går imidlertid ikke frem av søknaden hvor hyppig området vil bli brukt. I de 
periodene hvor det foregår aktivitet, vil området fremstå som privat og ekskluderende for andre 
brukergrupper slik vi vurderer saken. Tiltakene gjør også at området i større grad vil oppleves som 
privatisert når det ikke er i bruk. 
 
Flere av tiltakene er isolert sett av en slik karakter at de ikke er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven, eksempelvis oppføring av en øksekasteblink. Likevel er det søkt om en permanent 
aktivitetspark og campområde. Vår vurdering av omsøkte tiltak er derfor ut fra en samlet vurdering 
av alle tiltakene og hvordan området vil fremstå etter at aktivtetsparken og campområdet er ferdig 
etablert. Videre legger vi til grunn at aktiviteten det legges opp til er av kommersiell art, selv om 
området kan benyttes av allmennheten når det ikke foregår aktivitet her. 
 
Markalovens § 1, siste setning, åpner for at det kan tillates bærekraftig bruk til andre formål. I 
forarbeidene til loven, OT. prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om bærekraftig bruk til 
andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med eksemplene landbruk, skogbruk 
enkel betjening, skal kunne videreføres. Vi finner ikke at aktiviteten i denne saken kan innplasseres 
som næring i tråd med hensikten i forarbeidene. 
 
Selv om tiltak for å fremme friluftsliv er å anse som positivt, må vi være prinsipielle på det å åpne 
opp for næringsinteresser i Marka. Vi er kritiske til å tillate kommersiell virksomhet av denne 
karakteren i marka og legger vekt på presedensvirkningen av å åpne opp for dette. Det er flere 
aktører som dette kan være aktuelt for. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
Det er Viken fylkeskommune som har ansvaret for dette. 
 
Med utgangspunkt i at dette er en del av et næringskonsept har vi kommet frem til at bruken i seg 
selv er i konflikt med allmenne interesser, friluftslivet i Marka og bidrar til økt grad av privatisering i 
Marka. 
 
Etter en konkret vurdering anser vi derfor at tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensynet i lovens 
formålsbestemmelse. Vi avslår derfor søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 for etablering av 
omsøkte aktivitetspark og campområde ved Ringkollen. 
 
Vi går ikke nærmere inn på en vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større 
enn ulempene, da vilkårene i markaloven § 15 annet ledd er kumulative og vi ikke anser at det første 
vilkåret er oppfylt.   
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Konklusjon 
Fylkesmannen gir ikke varig eller midlertidig dispensasjon fra markaloven § 5 jf. § 15 for 
tilrettelegging for en aktivtetspark og campområde ved Ringkollen slik det er omsøkt. Vi mener 
tiltaket vil tilsidesette formålet med markaloven i vesentlig grad. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
Dersom vi opprettholder vårt vedtak sendes saken til Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsleder 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fossen Friluft    
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/670 29.04.2020 DS  176/20 R/TEK/INGRIS GNR 19/12 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 19/12 - Åsaveien 586 

 

20/1865 04.05.2020 DS  183/20 R/TEK/OLEMOS GNR 300/131, 300/132 

  

Tillatelse til avløpsanlegg - Flaskerud Hyttefelt Gnr/bnr 300/131, 300/132 - 

Vikerfjell Syd 

 

20/1955 04.05.2020 DS  184/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/110 

  

Oppføring av fritidsbolig og anneks Gnr/bnr 297/110 - Tosseviksetermyrene 67 

 

20/2043 05.05.2020 DS  186/20 R/TEK/HALA GNR 129/71 

Morten Andersen  

Dispensasjon Gnr/bnr 129/71 - Viulveien 213 

 

20/1973 06.05.2020 DS  187/20 R/TEK/HALA GNR 139/50 

Anette Aas Karlsen  

Bygging av tak over terrasse Gnr/bnr 139/50 - Strandvelta 

 

20/1956 07.05.2020 DS  188/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/184 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/184 - Killingtjern tomt 112 

 

20/2001 07.05.2020 DS  189/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/259 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/259 - Bjørntjernlia 82 

 

20/2109 08.05.2020 DS  190/20 R/TEK/HALA GNR 38/170 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tilbygg og bygge inn eksisterende veranda Gnr/bnr 38/170 - Ståle Kyllingstads vei 

14 

 

20/2062 11.05.2020 DS  191/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/21 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/21 - Tosseviksetermyrene 79 

 

20/2196 11.05.2020 DS  192/20 R/TEK/HALA GNR 274/420 

  

Bolig og garasje Gnr/bnr 274/420 - Søndre Kirkemoen 

 

20/2071 12.05.2020 DS  193/20 R/TEK/BERLE GNR 75/6 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 75/6 - Sandakerveien 152 

 

20/2069 13.05.2020 DS  194/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/45 

Olav Dijkema  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/45 - Havreslettskogen 44 

 

20/2110 14.05.2020 DS  195/20 R/TEK/INGPRE GNR 92/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 92/1 - Vågård 

 

20/2274 14.05.2020 DS  196/20 R/TEK/HALA GNR 148/24 

Kjetil Solheim  

Tillbygg Gnr/bnr 148/24 - Strømsoddveien 155 

 

20/2063 14.05.2020 DS  197/20 R/TEK/BERLE GNR 286/2 

Asle Enger  

Bygging av redskapsskjul Gnr/bnr 286/2 - Ådalsveien 731 

 

20/1809 14.05.2020 DS  198/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/278 

  

Bruksendring og diverse tiltak Gnr/bnr 86/278 - Fossekallveien 12 A 

 

20/2118 14.05.2020 DS  199/20 R/TEK/INGPRE GNR 92/1 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 92/1 - Vågård 

 

20/1997 14.05.2020 DS  200/20 R/TEK/AEMYH GNR 295/103 

Torfinn Brusegard  
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Etablering av vei Gnr/bnr 295/103 - Svarttjernskollen 30 

 

20/2046 14.05.2020 DS  201/20 R/TEK/BERLE GNR 50/67 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/67 - Hofsfossveien 40 

 

20/2339 18.05.2020 DS  203/20 R/TEK/HALA GNR 87/321 

  

Riving av eksisterende og oppsetting av nye garasjer Gnr/bnr 87/321 - Haldenveien 

47 

 

20/2186 18.05.2020 DS  204/20 R/TEK/KARGRA GNR 132/107 

Ragnhild Austlid Grov  

Bruksendring Gnr/bnr 132/107 - Loveien 17 

 

20/2211 18.05.2020 DS  205/20 R/TEK/AEMYH GNR 98/3 

Håkon Pedersen  

Redskapshus Gnr/bnr 98/3 - Sætrangsgata 93 

 

20/2266 19.05.2020 DS  206/20 R/TEK/HALA GNR 50/196 

  

Bygge utvendig bod og utvidelse av veranda Gnr/bnr 50/196 - Begnaveien 17 

 

20/2021 20.05.2020 DS  207/20 R/TEK/AEMYH GNR 28/56 

  

Nytt VA anlegg Gnr/bnr 28/56 - Åsaveien 650, 652, 654 og 662 

 

20/2294 20.05.2020 DS  208/20 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 

Strix Televisjon AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 281/9 og 282/1 - Nedre Finneplassen 

 

20/2252 20.05.2020 DS  209/20 R/TEK/KARGRA GNR 278/122 

Jorunn Hansen  

Rive gammel veranda og oppføring av tilbygg Gnr/bnr 278/122 - Vestre Ådal 423 

 

19/1501 20.05.2020 DS  210/20 R/TEK/ANEWEB GNR 103/305 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 103/305 - Tonettes vei 

 

20/2293 20.05.2020 DS  211/20 R/TEK/HALA GNR 87/563 
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Bruksendring Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 75 

 

20/2429 25.05.2020 DS  212/20 R/TEK/HALA GNR 87/563 

Tore Lennart Gudmund Fridén  

Bruksendring Gnr/bnr 87/563 - Rabbaveien 77 

 

20/1532 25.05.2020 DS  213/20 R/TEK/AEMYH GNR 278/259 

  

Hytte Gnr/bnr 278/259 - Bjørntjernlia 82 

 

19/5621 25.05.2020 DS  214/20 R/TEK/KARGRA GNR 317/29 

  

Tilbygg Gnr/bnr 317/29 - Ullerålsgata 24 

 

20/2308 25.05.2020 DS  215/20 R/TEK/MARSTR GNR 57/22, 55/12 

Ragnar Guldahl  

Tilbygg Gnr/bnr- 57/22, 55/15 - Sætraveien 2 

 

20/1977 25.05.2020 DS  216/20 R/TEK/HALA GNR 37/93 

  

Bygging av tilbygg garasje med boder Gnr/bnr 37/93 - Haugebakken 6 

 

18/1859 26.05.2020 DS  217/20 R/TEK/KRIGRO GNR 55/20 

  

Idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

19/5573 27.05.2020 DS  218/20 R/TEK/AEMYH GNR 300/131 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 300/131 - Fritidsbolig 

 

20/543 27.05.2020 DS  219/20 R/TEK/ANEWEB GNR 255/41 

Marit Bogstad  

Tilsyn med eiendom Gnr/bnr 255/41 -Tyriodden 

 

20/2425 27.05.2020 DS  220/20 R/TEK/MARSTR GNR 279/100 

Frode Halvdan Jørgensen  

Vindfang, hagestue og terasse Gnr/bnr 279/100 - Vestre Ådal 
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Fylkesmannen I Oslo og Viken      
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/1959-3 23281/20 GNR 271/8  19.05.2020 

 

Høringsuttalelse - Tillatelse etter forurensningsloven - Hensmoen grusuttak 

Saksnummer: 2020/4048 

 

Feste NordØst AS har søkt på vegne av John Myrvang as om tillatelse etter forurensningsloven 

til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i 

Ringerike kommune. 

 

Området omfattes av reguleringsplan nr. 379 Hensmoen grusuttak, vedtatt 31.05.2018, og er 

regulert til arealformålet råstoffutvinning. Vi vurderer at tiltaket det søkes om er i tråd med 

reguleringsplan, jf. reguleringsbestemmelse § 13 Masser til istandsetting.   

 

Det er listet opp følgende tiltak for å forebygge forurensning i søknaden:   

 

 Avstand til grunnvann 

Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 

bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 

reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-

forurensete masser.  

 Krav til overdekning ved avslutning 

Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten 

permeabilitet. Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter 

over 30 cm, og skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget 

skal det blandes inn mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen 

vegetasjon. 

 Fremmede arter  

Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i 

dypere jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag.  

 Håndtering av overvann  

Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning 

for håndtering av overvann. 

 

 

Kommunen anser dette som gode tiltak for å forebygge forurensning. I reguleringsplanarbeidet 

ble det det gjort omfattende undersøkelser for å vurdere om masseuttaket ville gi 

konsekvensene for grunnvannsressursen og for Storetjern og Vesletjern inklusive myrområdene 

rundt tjernene. Det ble her konkludert med at «en planlagt utvidelse av massetaket med uttak 
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inntil 2 m over grunnvannsnivå vil ikke påvirke Vesletjern eller Storetjern. Grunnvannet vil ikke 

påvirkes av masseuttaket, og observasjoner av grunnvannsnivå indikerer tydelig at Vesletjern 

ikke har kontakt med grunnvannet.» Som beskrevet i reguleringsplan er det satt ned 

observasjonsbrønner for å kartlegge grunnvannsressursen. Det opplyses også om at det skal 

foretas kontrollmålinger av massene som leveres, og at analyseresultatene sendes til 

kommunene og forurensningsmyndigheten. Dersom analysene viser at grenseverdiene 

overskrides, skal forurensningsmyndigheten varsles umiddelbart og tiltak iverksettes.  

 

Det er et betydelig masseoverskudd fra samferdsel- og utbyggingsprosjekter, med begrensede 

mulighet for mottak av masser i regionen. Kommunen anser det som positivt at masseuttak 

benyttes til å ta imot masser til prosessering og lagring. Det opplyses i søknaden at opptil 50% 

av massetransporten vil kunne kjøre med returlast, og på denne måten redusere tomkjøring. Vi 

vil også minne om at tungtrafikken fra masseuttaket må benytte krysset Hensmoveien - E16 

som adkomst fra hovedveinettet. I reguleringsplanarbeidet ble det gjort kapasitetsberegninger 

av fremtidig situasjon i krysset, som viser at det er en stor restkapasitet i krysset. 

 

Det opplyses om en total driftstid for masseuttaket på ca. 75 år. Vi ønsker at det fremkommer 

tydeligere når innfylling av ikke-forurensa masser er planlagt ferdigstilt. Det er vist i søknaden 

hvordan området etappevis skal fylles inn, men vi kan ikke se at dette er vist med 

terrengprofiler. Innfyllingen må ikke være høyere enn rasskråningene som står der i dag. 

Fyllingen må avsluttes med stabil helling på skråningene, for å unngå fare for 

overflateutglidninger.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

Harriet Slaaen  

Næringssjef  

 

 Hanne Christine Wilhelmsen 

 Rådgiver 

hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – Feste NordØst 
AS – Heen grustak i Ringerike kommune 

 
Feste NordØst AS har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mottak av ikke-
forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av Heen grustak, i Ringerike kommune. 
Før Fylkesmannen fatter vedtak i saken ber vi berørte parter om eventuell uttalelse til 
søknaden. Søknaden om tillatelse sendes på høring til aktuelle høringsinstanser for at saken 
skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen fatter vedtak i saken. 
 
Søknaden er tilgjengelig på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider under høringer. 
 
Frist for å sende uttalelser til søknaden er 19.05.2020.  
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har den 22.01.2020 mottatt søknad fra Feste NordØst AS om tillatelse 
etter forurensningsloven til mottak av ikke-forurensede gravemasser til lukking og istandsetting av 
Heen grustak i Ringerike kommune. Fylkesmannen mottok tilleggsinformasjon til søknaden den 
16.04.2020.  
 
I samsvar med forurensningsforskriften § 36-7, sender vi søknaden på høring til de berørte offentlige 
organer og myndigheter, organisasjoner som ivaretar allmenne interesser som vedtaket angår, samt 
andre som kan bli særlig berørt. Dette for at saken skal bli tilstrekkelig belyst før Fylkesmannen 
fatter vedtak i saken. 
 
Fylkesmannen har valgt å sende søknaden på høring til kommunen i eget brev. Vi ber kommunen 
om å fordele søknaden til de instanser i kommunen som saken måtte angå, og om å samordne 
eventuelle merknader fra disse.  
 
Sammendrag av søknaden 
I Heen grustak er det behov for å ta imot ikke-forurensede gravemasser for oppstart av lukking, 
oppfylling og istandsetting av ferdige uttatte områder innenfor grustaket. Total mengde 
gravemasser til deponering er anslått til 1 020 000 m3. Årlig, gjennomsnittlig mottaksmengde er ca. 
230 000 m3, eller ca. 350 000 tonn. 
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I reguleringsplanen for området, vedtatt 31.05.2018, er Heen Grustak avsatt som nåværende 
område for råstoffutvinning. I regulert uttaksområde tillates uttak og lagring av grus og sand, ned til 
inntil to meter over grunnvannsnivå. Det tillates oppføring av midlertidige bygninger og anlegg for 
industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller annen virksomhet som er forenlig med driften av 
masseuttaket. 
 
Tiltaket vil medføre utslipp til vann. Overvann vil infiltreres i grunnen under avsluttet uttak.  
 
Tiltak for å forebygge forurensning er: 

 Avstand til grunnvann 
Det skal tilføres et lag med stedlige avdekningsmasser på minimum 2 meter tykkelse i 
bunnen av uttaket, for andre masser deponeres. Dette, sammen med 
reguleringsbestemmelsene, sikrer 4 meter mellom grunnvannsspeilet og tilkjørte ikke-
forurensete masser. 

 Krav til overdekning ved avslutning 
Det skal legges på et lag på minst 100 cm med finere toppmasser med liten permeabilitet. 
Dette laget kan ikke inneholde sprengstein eller annen stein med diameter over 30 cm, og 
skal kun bestå av ikke forurensede masser. I øverste 10 cm av topplaget skal det blandes inn 
mold / humus med tanke på raskest mulig revegetering av stedegen vegetasjon. 

 Fremmede arter 
Tilkjørte masser som inneholder eller kan inneholde svartlistearter skal deponeres i dypere 
jordlag, dvs. med minst 200 cm overdekning av andre deponimasser / topplag. 

 Håndtering av overvann 
Infiltrering av overvann i grunnen i bunnen av masseuttaket ansees som beste løsning for 
håndtering av overvann. 

 
Forventninger til høringsuttalelsene 
Fylkesmannen oppfordrer høringsinstansene til å komme med begrunnede synspunkter på om 
tillatelse skal gis eller ikke, eventuelt med konkrete forslag til avbøtende tiltak og 
vilkår. Dersom høringsinstansen er kjent med forhold som ikke er tilstrekkelig opplyst i 
søknaden, ønsker vi informasjon om det. 
 
Da det er en forutsetning at den planlagte virksomheten er i samsvar med kommunens planer for 
arealbruken, ber vi spesielt kommunen vurdere om planlagt virksomhet er i tråd med gjeldende 
planer og om det ligger føring i eventuelle planbestemmelser Fylkesmannen bør hensynta. 
 
Høringsfrist 
Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 19.05.2020. 
Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i 
Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2020/4048.  
 
Søknaden er lagt ut på Fylkesmannen i Oslo og Viken sine hjemmesider. Gå inn på 
https://www.fylkesmannen.no/nb/oslo-og-viken/horinger/.  
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Informasjon om videre saksgang  
Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før 
Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

  
 
Ellen Kristine Keilen 
rådgiver 

Klima- og miljøvernavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Sendt: 19.05.2020 16:16:24 

Emne: Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 

tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 
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Hei 

 

Et brev fra Fylkesmannen følger vedlagt. 

Vi sender brevet kun per e-post. 

 

 

Vennlig hilsen 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Klima- og miljøvernavdelingen 

Brede Kihle, seniorrådgiver i plansaker 

tlf: 32 26 68 65 

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/  
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Vedtak - Ringerike kommune - Søknad om dispensasjon fra markaloven for 
tilrettelegging for en aktivitetspark ved Ringkollen 

Vi viser til oversendelse fra Ringerike kommune datert 15. april 2020, hvor det bes om at 
Fylkesmannen fatter vedtak i sak som gjelder søknad om dispensasjon for tilrettelegging for en 
aktivtetspark ved Ringkollen, gnr. 134/125. 
 

Bakgrunn 
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra markaloven for tilrettelegging for en aktivitetspark ved 
Ringkollstua ved Ringkollen. Det er Fossen Friluft som søker om dispensasjon for å legge til rette for 
dette, sekundært er det ønske om en midlertidig dispensasjon. I tillegg til å ligge innenfor Marka 
utgjør området ved Ringkollen en del av et statlige sikret friluftsområde. 
 
Den omsøkte aktivitetsparken ønskes opparbeidet ved å ta i bruk blant annet stokker og kvist etter 
hogst i området og bruke dette til ulike tiltak langs løypa. Vedlagt søknaden er det lagt ved en 
illustrasjon hvor det er vist tre campområder som skal tilrettelegges med sittegrupper, bålplass og 
gapahuk. I tilknytning til campområdene skal Fossen Friluft tilby utleie av svevetelt for overnatting. 
Videre er det et eget område for lavo og et aktivitetsområde hvor det skal opparbeides en løype med 
ulike stasjoner. Aktivitetsløypa skal blant annet inneholde øksekasteblinker laget av tømmer, 
balansestokker som henges opp mellom trærne, naturstiposter og balansestubber. 
 
Fossen Friluft skal bruke søppelhåndtering og toalettfasiliteter på Ringkollstua for gjestene på 
campen og de skal sørge for at området tas vare på. 
 
Fossen Friluft leier i dag Ringkollstua av Ringerike kommune og arrangerer aktiviteter for ulike 
grupper. Blant annet teambuilding for bedrifter og det står at de lager morsomme opplegg for 
vennegjenger og organiserer turer for opplevelsessøkere. 
 
Vi har i brev av 28. mars 2019 uttalt oss til dispensasjonssøknaden som ble oversendt på høring fra 
Ringerike kommune i brev av 12.februar 2019. I uttalelsen viste vi til at de omsøkte tiltakene var å 
anse som næringsformål. Tiltakene er ment som et tilbud som Fossen Friluft kan selge til sine 
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kunder. Det er ikke åpnet opp for etablering av ny næringsvirksomhet i Marka. Vi motsatte oss 
derfor at det ble gitt dispensasjon.  
 
Når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon, 
har ikke kommunen vedtakskompetanse til å gi dispensasjon. Dette følger av markaloven § 15 tredje 
ledd. Kommunen avslo derfor dispensasjonssøknaden. Tiltakshaver klagde på dette vedtaket og i 
klagebehandlingen opprettholdt Ringerike kommune sitt vedtak og sendte saken over til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) i brev av 6. juni 2019. I brev av 18. mars 2020 fra 
Fylkesmannens juridiske avdeling blir det vist til at saken burde vært behandlet av Fylkesmannen 
som førsteinstans. Bakgrunnen for dette var at Ringerike kommune i utgangspunktet ønsket å 
innvilge søknaden. I klagebehandlingen og oversendelsen til Fylkesmannen anbefalte kommunen at 
klagen ble tatt til følge. Det ble derfor presisert i brevet fra juridisk avdeling at Fylkesmannen bør 
behandle saken som førsteinstans når kommunen er positivt til søknaden og Fylkesmannen har 
motsatt seg tiltaket. 
 
På bakgrunn av FMOV juridisk avdeling sitt brev, anbefalte rådmannen at kommunens vedtak ble 
opphevet og at saken ble sendt til FMOV for behandling som førsteinstans. Som det står i saken vil 
dette sikre søker en reell to-instansvurdering ved en eventuell klage på fylkesmannens vedtak. 
 
I sak 43/20 i Formannskapets møte 14. april 2020 ble det fattet vedtak om at tidligere vedtak ble 
opphevet og at saken skulle sendes til FMOV for behandling som førsteinstans. 
 
Klima- og miljødepartementets dispensasjonsmyndighet etter markaloven § 15 er i brev av 18. mars 
2010 delegert til Fylkesmannen.  Klima – og miljødepartementet er endelig klageinstans.  
 
Fylkesmannen må derfor fatte vedtak i saken.  
 

Fylkesmannens vurdering 
Innenfor markalovens geografiske virkeområde er bygge- og anleggstiltak forbudt. Med bygge- og 
anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, jf. markaloven § 5 første ledd.  
 
Tiltakene som utgjør aktivtetspark og campområde er søknadspliktige tiltak samlet sett og er 
avhengig av en dispensasjon etter markaloven § 15. 
 
Dispensasjon kan bare gis dersom de kumulative vilkårene i markaloven § 15 annet ledd første 
punktum er oppfylt. I bestemmelsen står det: 
 
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. 
 
Formålet med markaloven fremgår av § 1:  
 
Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser og bevare et rikt og variert landskap og natur- kulturmiljø med kulturminner.  
 
Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål. 
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Tiltaket omfatter aktiviteter i Marka som etter vår vurdering ikke går inn under noen av de tre 
hovedformålene med Marka; idrett, friluftsliv og natur. Selv om aktiviteten som tilbys er rettet mot 
friluftsliv, er det likevel kommersiell næringsvirksomhet som ligger bak.  
 
I utgangspunktet mener vi det er positivt med tiltak som fremmer friluftslivet i området og som er 
allment tilgjengelige. Det går imidlertid ikke frem av søknaden hvor hyppig området vil bli brukt. I de 
periodene hvor det foregår aktivitet, vil området fremstå som privat og ekskluderende for andre 
brukergrupper slik vi vurderer saken. Tiltakene gjør også at området i større grad vil oppleves som 
privatisert når det ikke er i bruk. 
 
Flere av tiltakene er isolert sett av en slik karakter at de ikke er søknadspliktig etter plan- og 
bygningsloven, eksempelvis oppføring av en øksekasteblink. Likevel er det søkt om en permanent 
aktivitetspark og campområde. Vår vurdering av omsøkte tiltak er derfor ut fra en samlet vurdering 
av alle tiltakene og hvordan området vil fremstå etter at aktivtetsparken og campområdet er ferdig 
etablert. Videre legger vi til grunn at aktiviteten det legges opp til er av kommersiell art, selv om 
området kan benyttes av allmennheten når det ikke foregår aktivitet her. 
 
Markalovens § 1, siste setning, åpner for at det kan tillates bærekraftig bruk til andre formål. I 
forarbeidene til loven, OT. prp. 23, kap. 3.3.1 første avsnitt, tredje setning om bærekraftig bruk til 
andre formål, fremkommer det at eksisterende næring i Marka, med eksemplene landbruk, skogbruk 
enkel betjening, skal kunne videreføres. Vi finner ikke at aktiviteten i denne saken kan innplasseres 
som næring i tråd med hensikten i forarbeidene. 
 
Selv om tiltak for å fremme friluftsliv er å anse som positivt, må vi være prinsipielle på det å åpne 
opp for næringsinteresser i Marka. Vi er kritiske til å tillate kommersiell virksomhet av denne 
karakteren i marka og legger vekt på presedensvirkningen av å åpne opp for dette. Det er flere 
aktører som dette kan være aktuelt for. 
 
Når det gjelder Ringkollen som statlig sikret friluftsområde er det viktig at nye tiltak som ønskes 
gjennomført, for å fremme dette som friluftsområde, først blir vurdert som en del av revideringen av 
forvaltningsplanen for området. Et vilkår for nye tiltak må være at det skal være allment tilgjengelig. 
Det er Viken fylkeskommune som har ansvaret for dette. 
 
Med utgangspunkt i at dette er en del av et næringskonsept har vi kommet frem til at bruken i seg 
selv er i konflikt med allmenne interesser, friluftslivet i Marka og bidrar til økt grad av privatisering i 
Marka. 
 
Etter en konkret vurdering anser vi derfor at tiltaket vesentlig vil tilsidesette hensynet i lovens 
formålsbestemmelse. Vi avslår derfor søknad om dispensasjon fra markaloven § 5 for etablering av 
omsøkte aktivitetspark og campområde ved Ringkollen. 
 
Vi går ikke nærmere inn på en vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større 
enn ulempene, da vilkårene i markaloven § 15 annet ledd er kumulative og vi ikke anser at det første 
vilkåret er oppfylt.   
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Konklusjon 
Fylkesmannen gir ikke varig eller midlertidig dispensasjon fra markaloven § 5 jf. § 15 for 
tilrettelegging for en aktivtetspark og campområde ved Ringkollen slik det er omsøkt. Vi mener 
tiltaket vil tilsidesette formålet med markaloven i vesentlig grad. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. 
Dersom vi opprettholder vårt vedtak sendes saken til Klima- og miljødepartementet for endelig 
avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 28.  
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunhild Dalaker Tuseth (e.f.) 
avdelingsleder 

  
 
Eli Kristin Nordsiden 
seksjonssjef 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Kopi til: 
Fossen Friluft    
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3585-14   Arkiv: GNR 57/83  

 

 

Oppføring av levegg Gnr/bnr 57/83 - Urdveien 12 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense godkjennes, jf. 

pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av levegg godkjennes, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om oppføring av levegg. Det er søkt om dispensasjon fra regulert 

byggegrense mot vei og dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense. Leveggen 

skal plasseres i grensa mot kommunal vei (Urdveien), og gå langs nabogrensa mot Urdveien 10 

(gnr/bnr 57/82) i en avstand på 0 til 1 meter fra nabogrensa. Det har kommet nabomerknad til 

tiltaket fra hjemmelshavere til Urdveien 10. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om oppføring av levegg og dispensasjoner godkjennes. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 09.12.2019 søknad om oppføring av levegg. Leveggen er søkt plassert 

langs eiendomsgrensa mot nabo i Urdveien 10 i en avstand på 0-1 meter, og i grensa mot 

Urdveien. Leveggen er delt opp i fire deler, A, B, C og D, med ulik høyde og avstand til 

nabogrensa. Høyder og lengder på leveggen vises på vedlegget «Tegninger». 

 

Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 12.12.2019, hvor det ble vist til at det er 

regulert byggegrense mot Urdveien i reguleringsplankartet og at det er krav om 4 meter 

avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4. Søker ble da bedt om å søke om dispensasjon for disse 

forholdene dersom søknaden skulle opprettholdes. 

 

 

Kommunen mottok tilleggsdokumentasjon i saken 22.04.2020. Det ble da søkt om 

dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og krav om 4 meter avstand til nabogrensa mot 



- 

Urdveien 10. Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er begrunnet med at 

det på flere andre eiendommer i området er bygd i strid med regulert byggegrense mot vei. 

Dette inkluderer egen eiendom, hvor garasjen er plassert i strid skriver søker. Søker mener 

derfor det er gitt presedens for å bygge innenfor denne sonen i området, og at dispensasjonen 

derfor må innvilges. Tilsvarende begrunner søker søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter 

avstand til nabogrense med at det på flere eiendommer i området er bygd mindre enn 4 meter 

fra nabogrensa, og det derfor foreligger presedens. Søker viser i tillegg til at deler av leveggen 

(levegg B) ønskes bygd på allerede eksisterende bygg og vil erstatte rekkverk på tak over 

utebod. 

 

Teknisk forvaltning – Vei, park og idrett ga uttalelse 30.04.2020 i saken, hvor de viser til at 

leveggen kan aksepteres under visse forutsetninger. Veiforvaltningen forutsetter at siktslinjer 

fra naboens avkjøring i Urdveien 10 tilfredsstiller Statens vegvesen sin veileder for frisikt ved 

avkjørsler, samt at kommunen ikke vil ta ansvar for eventuelle skader fra snøbrøyting og 

veivedlikehold på levegg i strid med byggegrensa. Veiforvaltningens uttalelse ble oversendt 

søker 05.05.2020, sammen med forespørsel om tilleggsdokumentasjon. Tilleggsdokumentasjon 

i saken ble mottatt 07.05.2020. Søker har da sendt inn et kart som viser at siktlinjer for 

Urdveien 10 blir ivaretatt i tråd med Statens vegvesen sin veileder. 

 

Nabomerknad 

Det har kommet inn nabomerknad 18.08.2019 fra hjemmelshaver til gnr/bnr 244/321, Guri og 

Leif Henning Eldevik. Naboene skriver at leveggen er høyere 1,8 meter, som er kravet etter 

plan- og bygningslovgivningen. Videre at leveggen vil utgjøre en risiko for barn da de ikke vil 

være synlige for bilister. Naboene viser til at frisikt må tilfredsstilles, og at anbefalt løsning for 

å ivareta fallsikkerhet og sikt for bilister er rekkverk/gjerde med høyde 0,9-1 meter, med 

eventuell trapping mot vei hvis det er nødvendig. De viser til at branntekniske krav forutsettes 

ivaretatt. Naboene har også skrevet at de ikke vil skrive under på en avstandserklæring for 

plassering av leveggen. Som vedlegg til nabomerknaden har naboene lagt ved utdrag av regler 

som gjelder levegger etter plan- og bygningslovgivningen. 

 

Søker skriver 07.09.2019 i sin kommentar til nabomerknaden, at de delvis ønsker å 

imøtekomme innsigelsen, og derfor har redusert høyden på leveggene noe etter innsigelsen.  

 

Naboene har da kommentert 19.09.2019 at de ikke kan akseptere leveggene tross endringen, 

da leveggene ikke er i tråd med plan- og bygningslovgivningen. 

 

Søker skriver da i sin kommentar til merknaden 19.09.2019 at de har forsøkt å imøtekomme 

naboene. Videre at de mener prosjektet ikke er til sjenanse eller vil føre til vesentlig forringelse 

av naboenes utsikt. Leveggene vil gi søker vesentlig skjerming fra offentlig vei og naboer. 

Søker viser at forslag om rekkverk/gjerde fra naboene ikke vil gi noe skjerming mot innsyn. 

Søker viser også til at leveggen ikke bryter med plan- og bygningslovgivningen, men kun 

hvilke tiltak som er unntatt søknadsplikt. I tillegg skriver søker at frisiktssoner vil bli overholdt, 

og at leveggene vil være enkle å fjerne hvis det skulle være aktuelt. 

 

Naboene skriver igjen 18.04.2020 at de ikke aksepterer leveggene, som ikke er i tråd med 

plan- og bygningslovgivningen, og at søknaden om dispensasjon ikke er i tråd med kommunens 

svar 12.12.2019. 

 



- 

Søker skriver i sitt svar 22.04.2020 at de viser til tidligere kommentar, og at naboene ikke har 

merknader til estetikk, forringelse av utsikt eller solforhold. Videre skriver de at leveggene 

ikke strider med formålet med plan- og bygningsloven, og at kommunen bør kunne gi 

dispensasjon fra avstandskravet til nabogrensa. I tillegg viser søker til at deler av leveggen blir 

oppført på bebygd areal, som gir presedens for at det allerede er bygd innenfor 4-meterssonen 

fra nabogrensa. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsbestemmelser fra reguleringsplan nr. 92 Heradsbygda Vest, vedtatt 

21.05.1976, som gjelder. Det er reguleringsplankart nr. 92-05 felt B Vestabo felt B, vedtatt 

15.10.1980, som er gjeldende for eiendommen. Eiendommen er regulert til eneboliger.  

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og fra krav om 4 meter avstand 

til nabogrense etter pbl. § 29-4. 

 

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

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

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

samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

- Saken utsettes til befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 30.07.2020. Etter pbl. § 21-3 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 HMA 17.08.2020, vil 

kommunen maksimalt få 25 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 



- 

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

3. Søknad om oppføring av levegg avslås, jf. pbl. § 20-1. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og krav om 4 

meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 ikke er oppfylt. Leveggen vil hindre frisikt mot 

Urdveien og for naboeiendommen, vanskeliggjøre vedlikehold av vei og gi tettere bebyggelse 

mot naboeiendommen. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås, og at søknad om 

oppføring av levegg må avslås med bakgrunn i dette. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for avveining mellom naboenes og søkers 

interesser ved søknad om dispensasjon fra krav om avstand til nabogrense. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

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

tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak reglene om byggegrenser mot vei er å ivareta trafikksikkerheten og frisikt mot 

vei, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er byggegrensene også begrunnet 



- 

i behovet for vedlikehold av veien, for eksempel brøyting. Søker har vist til at frisikt for 

Urdveien 10 vil bli ivaretatt i tråd med Statens vegvesen sin veileder. Fagmyndighet på 

veiforvaltning i kommunen har uttalt at omsøkte levegg kan aksepteres med visse 

forutsetninger om at frisikt ivaretas og at kommunen ikke erstatter eventuelle skader på levegg 

plassert i strid med byggegrense i forbindelse med vedlikehold av veien. Rådmannen vurderer 

derfor at hensynet til trafikksikkerhet, frisikt og vedlikehold kan anses ivaretatt.  

 

Rådmannen mener at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe å plassere leveggen i strid med regulert byggegrense mot vei. 

Søker har imidlertid vist til at frisikt på naboeiendommen, Urdveien 10, ivaretas i tråd med 

Statens vegvesen sin veileder. I tillegg ligger det allerede bebyggelse i strid med regulert 

byggegrense i området. Fagmyndighet på veiforvaltning i kommunen har uttalt at leveggene 

kan aksepteres under visse forutsetninger. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

regulert byggegrense mot vei godkjennes. 

 

Dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense, jf. pbl. § 29-4 

- Vilkår 1 

Det første vilkåret for å kunne innvilge dispensasjon er at hensynene bak bestemmelsen det 

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

tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrensa er å ivareta hensynet til naboen. 

I tillegg skal avstandskravet sikre tilstrekkelig med lys, rom og utsikt mellom eiendommene, og 

forhindre brannsmitte mellom ulike eiendommer. Leveggen er delt opp i fire deler med ulik 

høyde og avstand til nabogrense. Dette gir mer lys og rom enn en sammenhengende levegg. 

Søker viser til at leveggene er enkle å ta ned dersom det er aktuelt. Rådmannen vurderer at det 

er tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om leveggene oppføres. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak kravet om 4 meter avstand til nabogrense ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene. 

 



- 

Det vil kunne være en ulempe at bebyggelsen mot naboeiendommen blir noe tettere ved 

oppføring av leveggen. Rådmannen kan imidlertid ikke se at det gjør seg gjeldende med styrke, 

da tomtene i området har hagene plassert på nedsiden av boligene og bebyggelsen allerede er 

relativt tett mellom nabogrenser. Deler av leveggen vil bli plassert på eksisterende bebyggelse, 

og leveggen vil ikke bryte med områdestrukturen. Søker viser til at leveggen vil gi skjerming 

av uteplass og bolig mot offentlig vei og naboer. På denne måten kan leveggen gi en bedre 

utnyttelse av uteoppholdsarealet. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til 

nabogrense er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

kravet om 4 meter avstand til nabogrense godkjennes. 

 

Nabomerknad 

Rådmannen viser til vurderingen av dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til nabogrense, 

hvor hensynet til naboer er vurdert. Nabomerknaden går i hovedsak ut på at leveggen ikke 

holder seg innenfor reglene i byggesaksforskriften § 4-1. 

 

Rådmannen påpeker at reglene naboene viser til i plan- og bygningslovgivningen gjelder tiltak 

som ikke er søknadspliktig. Dersom leveggen hadde holdt seg innenfor visse regler hva gjelder 

høyde, lengde og avstand til nabogrense, ville det ikke vært nødvendig å søke om tillatelse etter 

plan- og bygningsloven for å sette opp leveggen. Hvis man ikke holder seg innenfor disse 

reglene, må man søke om oppføring av leveggen. Leveggen det er søkt om her er avhengig av 

dispensasjoner og tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven. 

 

Videre viser rådmannen til at søker har lagt frem dokumentasjon som viser at frisikt i tråd med 

Statens vegvesen sin veileder er ivaretatt. 

 

Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og kravet 

om 4 meter avstand til nabogrense er oppfylt. Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas 

til følge, og anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner og søknaden om 

oppføring av levegg. 

 

Utskrift sendes 

Cathrine Nylund Tingleff, Urdveien 12, 3518 HØNEFOSS 

Torbjørn Nylund Tingleff, Urdveien 12, 3518 HØNEFOSS 

Guri Woldmo Eldevik, Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 

Leif Henning Eldevik, Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Foreløpig svar - Oppføring av levegg 

Søknad om bygging av levegg 

Kopi av e-post 
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Kart 

2. Avstander nabogrense.pdf 

Nabovarsel, merknader til nabovarsel og svar på nabomerknad 

3. Dispsøknad nabogrense.pdf 

Tilleggsinformasjon og videre behandling - Oppføring av levegg 

Tegninger 

4. Dispsøknad vei.pdf 

Svar - Forespørsel om uttalelse veiavdelingen - Oppføring av levegg 

Vann og avløp.pdf 

Bilder 

6-2. Svar GuriLeif.pdf 

Vann og avløp 2.pdf 

6-3. Kommentar, signert.pdf 

Siktlinje.pdf 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

Enhetsleder: Heidi Skagnæs  

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum  

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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GNR 57/83  12.12.2019 

 

Foreløpig svar - Oppføring av levegg Gnr/bnr 57/83 - Urdveien 12 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 09.12.2019 har registrert søknaden din. 
 
Utgangspunktet er at oppføring av levegg er søknadspliktig, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 
20-1 bokstav a og § 20-2. Enkelte levegger er unntatt søknadsplikt på grunn av størrelse og 
avstand til nabogrense. Omsøkte levegg omfattes ikke av disse unntaksreglene og er 
søknadspliktig. 
 
Det er krav om 4 meter avstand fra byggverk til nabogrense, jf. pbl. § 29-4. Kommunen kan 
godkjenne plassering nærmere nabogrensa enn 4 meter dersom det foreligger 
avstandserklæring fra eier av naboeiendom, eller ved søknad om dispensasjon. 
 
I reguleringsplanen som er gjeldende for eiendommen er det regulert byggegrense mot vei. 
Byggegrensa ligger 10 meter fra senterlinje vei (Urdveien) og ligger omtrent i vegglivet på 
boligen. Byggegrensa skal ivareta trafikksikkerhet, frisikt og vedlikehold av vei, og det er ikke 
tillatt å oppføre byggverk i strid med regulert byggegrense mot vei. Dersom man ønsker å bygge 
i strid med regulert byggegrense må det søkes om dispensasjon. 
 
Naboer med merknad er satt på kopi av dette brevet til orientering. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

1. Oppføring av levegg er et tiltak med krav om søknad med ansvarsrett. Dere må derfor 
finne et ansvarlig firma til å søke på vegne av dere, og sende inn søknadsskjema, 
gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett. 
 
Dere kan eventuelt søke om ansvarsrett som selvbygger dersom dere sannsynliggjør at 
arbeidet vil bli utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen, jf. 
byggesaksforskriften § 6-8. 

 
2. Situasjonsplan med opplysninger om avstand til nabogrenser for levegg A, B og C. 

 
3. Dere skriver at levegg D vil få en avstand på 1 meter fra nabogrense, og det kan se ut til 

at avstanden fra nabogrensa til øvrige levegger også er mindre enn 4 meter. Det er krav 
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om 4 meter avstand fra byggverk til nabogrense. Dere må derfor innhente 
avstandserklæring for eier av naboeiendommen gnr/bnr 57/82 for å kunne oppføre 
leveggene mindre enn 4 meter fra nabogrensa.  
 
Alternativt kan dere søke om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense 
etter pbl. § 29-4. Dispensasjonssøknaden må nabovarsles. 
En dispensasjonssøknad skal inneholde hvilke bestemmelser du søker om dispensasjon 
fra. Den skal begrunnes. Begrunnelsen skal si noe om hvilke grunner som taler for at det 
bør gis dispensasjon i dette konkrete tilfellet. Personlige og økonomiske forhold vil 
normalt ikke vektlegges. Ingen har krav på å få dispensasjon. Selv om søknad om 
dispensasjon med begrunnelse sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli 
gitt. Se vedlagte veiledning for dispensasjonssøknader. 
 

4. I reguleringsplanen som er gjeldende for eiendommen er det regulert byggegrense mot 
vei. Byggegrensa ligger 10 meter fra senterlinje vei (Urdveien) og ligger omtrent i 
vegglivet på boligen. Byggegrensa skal ivareta trafikksikkerhet, frisikt og vedlikehold av 
vei, og det er ikke tillatt å oppføre byggverk i strid med regulert byggegrense mot vei. 
Innsendte plassering er avhengig av dispensasjon fra regulert byggegrense. Vi anbefaler 
at dere revurderer plassering av leveggene, da det skal gode grunner til for å få innvilget 
en dispensasjonssøknad.  
 
Dersom dere ønsker å opprettholde innsendte plassering av leveggene må dere søke om 
dispensasjon. Dispensasjonssøknaden må nabovarsles. Dispensasjonssøknad skal 
inneholde hvilke bestemmelser dere søker om dispensasjon fra. Den skal begrunnes. 
Begrunnelsen skal si noe om hvilke grunner som taler for at det bør gis dispensasjon i 
dette konkrete tilfellet. Personlige og økonomiske forhold vil normalt ikke vektlegges. 
Ingen har krav på å få dispensasjon. Selv om søknad om dispensasjon med begrunnelse 
sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli gitt. Se vedlagte veiledning for 
dispensasjonssøknader. 
 

5. Gjennomføre nabovarsling av Brit Torill Karlsen, hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 
57/79. 
 

6. I opplysninger gitt i nabovarsel har dere ikke krysset av for at naboer er informert om 
plangrunnlag på eiendommen. Dersom dere søker om dispensasjoner, må dere 
gjennomføre nabovarsling. Dere må da opplyse naboer om at dere søker om 
dispensasjon, og sende inn nytt skjema for opplysninger gitt i nabovarsel til kommunen. 

 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
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Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi: 
Leif-H Eldevik, ,   
Guri Woldmo Eldevik, Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 
 
Vedlegg: 
Veiledning for dispensasjonssøknader 



postmottak

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Vedlegg:

T orbjørn Ti ng leff < torbjorn @vi kbotn.org >

søndag B. desember 201915:49
postmottak
Byggesøknad i sak 1913585, epost 1/3
1. Beskrivelse av prosjektet.pdf;2. Snitt.pdf;3-1. Planl.pdf;3-2. PlanZ.pdf;
7- 1 . Opplysninger nabovarsel.pdf

Hei

Vi prøvde i september å sende inn en byggesøknad via Byggsøk. Vi hørte ikke noe fra byggesaksavdelingen, såjeg tok kontakt
med dem i midten av november for å høre om dere hadde fått den. Jeg snakket da med Arne Hellum som kunne fortelle at dere
ikke hadde fiitt den via Byggsøk. Han informerte at dere hadde opprettet en sak siden vår nabo har sendt inn innsigelser på mail til
dere.

Vi sender derfor inn dokumenter for å søke om en legvegg i Urdveien 12,3518 Hønefoss.

Vedlagt ligger:
l. Beskrivelse av prosjektet.
2. Snitt for prosjektet, Gråtonene indikerer forskjellige plan og vinkler, sees i sammenheng med plantegning.
3. Plantegning for pros$ektet, rød strek indikerer hvor vegg ønskes bygd.
4. Bilde av nåværende situasjon
5. Bilde fra vår spiseplass

6. Bilde av demovegg for illustrasjon for naboer på ferdig vegg
7. Opplysninger gitt i nabovarsel
8. Kvittering på nabovarsel. Etter sammtale med K. Granli ved byggesaksavdelingen var det kun nabo 57182 somvar aktuelt å
nabovarsel. Derfor er ikke underskrift fra oppskrevne naboer innhentet.
9. Merknader til første forslag, som nevnt i nabovarsel
10. Kommentarer til første merknader og nytt forslag oversendt til nabo.
I l. Merknader tll vårt andre forslag.
12. Endelige kommentarer til nabomerknader

Hvis det er noe som mangler eller noe som er uklart så ta gjerne kontakt.

Mvh
Torbjørn Tingleff og Cathrine Tingleff

Dokid:
1 91 50942
(1 el3s85-3)

1

Søknad om bygging av levegg



Beskrivelse av prosjekt det søkes om

Levegg på,og i nærhet av tomteerense.

På grunn av sjenerende innsyn fra offentlig veg til vårt kiøkken, spiseplass og uteplass foran
kjøkken, Ønsker vi å sette opp en levegg mot nabotomt (se vedlagt bilde av utsikt fra
kiøkken).

Samtidig ønsker ivi mindre utsyn til naboens biloppstillingsplass og inngangsparti.

Leveggen vil stå mellom 0 og 100 cm fra tomtegrense og variere i høyde fra 160 til 180 cm.

Vi planlegger å utarbeide leveggen i tre med overlappende panel på hver side av reisverket.

Vi har bygd en demonstrasjonsvegg for å illustrere våre planer for naboer. (se bilde av

demovegg)

Se vedlagt fasadetegning og plantegning for videre forklaringer.

Levegg A:

Vil stå på eksisterende platting" Den planlegges bygd 450 cm lang og 160 cm høv fra platting.

I nedre kant av platting er det 30 cm ned til plen. Kanten av plattingen er 100 cm fra

tomtegrense.

Levegg B:

Starter i 85 cm høyde, som er høyde på eksisterende rekkverk. Økes til 180 cm på 285 cm.

Denne høyden vil den holde i 345 cm. Total lengde på veggen vil da bli 630 cm.

Levegg C:

Erstatter eksisterende rekkverk. Starter på en høyde av 120 cm i nedkanten av trapp og økes
jevnt til 180 cm på toppen av trappen. Denne høyden holder den 110 cm. Herfra vil vi fØre

veggen 100 cm inn på egen tomt over 100 cm.

Levegg D

Står 100 cm inn fra tomtegrense i 200 cm. Føres derfra innover vår tomt i 225 cm til
tomtegrense mot vei. Dette menervi vil oppfolle krav om frisiktsone fra innkjørseltil nabo.

Denne vil følge høyden til levegg C.

,l*[\{ 9L\t2 /r



Fra: Leif-H Eldevik [lheldevik@outlook.com] 

Til: Torbjørn Tingleff [torbjorn@vikbotn.org] 

Kopi: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 18.04.2020 15:09:26 

Emne: Kommentar Dispensasjonssøknad, motatt 14.04.2020 

Vedlegg:  

Viser til vårt svarbrev datert 19.09.2019. 
 
Vi minner igjen om at vi ikke har myndighet eller ønske om å godta noe som ikke er i henhold til lovverket.  
 
Vi kan heller ikke se at søknaden om dispensasjon er i henhold til svar fra kommunen i brev av 12.12.2019, samt vedlagt veiledning for dispensasjonssøknad. 
 
(Kommentar: «Frittliggende garasje kan oppføres i nabogrense»). Urdveien 12 er i så måte behandlet på lik linje med andre i Urdveien. 
 
 
Mvh. 
 
Leif-H Eldevik 
 
Guri Woldmo Eldevik,  
Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 
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Mobil

93203579
T€lobn

93203579
Kortakpøson, navn

Torbiørn Nylund Tingleff
E-po€t

torbjorn@vikbotn:9lg _
'Søknaden

kan ses på tdsnmeside:
(ikkeobllg torisk):

Hcrknad.r scndco tl
Ewntudle merknader akal være moilian innen 2 uk€r etter at dete va6el er sondt.

w_søkerÆtlakshaver skal med sø*nad sende innlomne

Urdveien 12

3518

V.dcqg

B€skhrålse av \€dlegg Grupæ Nr. lra - tll

DispercasjotrssøknadÅ€dtak B

Sitrasionsplan D I 1

Tegning€rsnlt, fiasade E I 2

Andre v€degg o

sll€r fltakshaver

. \Stod

Catlrine
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Kvittering for nabOvarsel c.norc lonrnrnm eanmen mod sotmadm

ilabovrrd l(an ftt o tcrd.a lqn nlormandrrt !.ndng, øcrlorc'.r FrIillg mol hrftbrlrrg .lLr ..rxb6 på .fo.l mot terlUrlng.
Hcd larlil.rhg for mdtån .fod nrlræ dr .-po€t frr n bo/glcnboGr cdu lafrlt . å ha nroilrit ncbornr!.lt V.d p.rsodh
ov.d. Yrhg yll Cgnrtrr gl.ld. .om b.ladtb. på at vald-'.r mott lt Dct kil og|å Cgnrra på rt rmn gilr .ailyld(. U Utf<a.

Følg.ndc nåo€r ha. rno{trtr .lbr låfr r.k rndlng av yod.gtc n bøy.reol nrcd tltrørrndo vadbgg:

Det er per dags dato innlerrert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.

ffi
m

TfirC(Ct

Elrrdom,
byggc.n d

Gnr. I Brr.

83

I Feotsnr.

0
l S€ftglonsnr.

057
Btqnl'lgsnr. I Bollgnr. llGrnmun€

Ringerike
Adr6€a6

Urdveien 12

Fostlr. I Po€blad

351 8 Hønefoss

Nabc{glonboorclsdom Elrr/helrr av nabo-/Cenborr.ladom
Gnr.

57
I Bnr.

82
I F6bnr. I Sekgonsnr.

0 0 Guri Woldmo Eldevik
Oato sendt +post

Adrosso

Urdveien 10
Adr€sss

Urdveien l0
KvitterlrB vedegges

Fosrlr
3518

lFælsbd
Hønefoss

Postlr. I Poststod

351 I Hønefoss
Fbsblod€tg reg.nr.

motbttva]s€l dmalct

Eled!*brav
Gnt. I Bnr.

79
I Fætånr

0
l SeksFnsnr.

057
El€rs/bsbrs navn

Arild Svein og Brit Torill Karlsen
Dato sondtapost

Adresse

Urdveien 5
Adræ6

Urdveien 5
Kvitedng v€degig€s

Poaflr. lPosbt€d
3518 Hønefoss

Posbr. ltutst€d
35r8 Hønefoss

Poatsl€d€ts r€g.nr.

motiatt varsel lil dltakst

Elor/lcctrr av
Gnr,

5'l
lBnr.

1 a
I Fætenr

0
I Sekslonsnr.

0
Eb(sn€ct9{s navn

Liv Tvedt Breivold
Datosåndte-pæt

Adr€6so

Urdveien 3
Adræe

Urdveien 3
Kvlterirg vedeggæ

Poshr- I Fostsbd
3518 Hønefoss

Foshr. I Foststed
3518 Hønefoss

Fosbted€b r€g.nr.

r.orsdrilg tflmeflng Fr Dato

lmotattvarsel

ggn. Fersodlg l(vltt€rlng br

-l ssntvkfte $ matEt

Dåto Sign.

N$o{dsrboorobndom Ehrndr av nåo/qlrnbocrrlendom
Gnr. I Bnr. I F€sbrr, I Sek$rpnt

05'l 84 0
Ei€rs/bobrs navn

Knut Kiøbstad
Dato e6ndtepost

Adræ
Urdveien 14

Adrse
Urdveien 14

Kvittøirg vedeggæ

P€ltr. I Poststgd

351 8 Hønefoss
Poshr. I Fostst€d

351 8 Hønefoss
Posbt€deb rog,nr

bsonlb kvitsring t'r
-l motanvarsel

Dato ggn. htso.lig lslttering b,r
--l

santvldcdl0ltaket

tlaio sbn'

llabo./glrnboryCcndom Elcr/lbclcr av ndo,ldonborrdgdom
Gnr lBn.. I Fe€lonr. lSekslomnr. Eierslb€tds navn Dato s€rdt +po€t

Adress€ Adr6ss€ Kvitedrg vedeggæ

Poe'lr I Poststod Fosfir. I Postsl€d Fo€bbddb reg.nr.

Personlig lwlfierirg br
-l motattvarsd

Dato Stgn. rurFonfg l(vfttånng bt Dato_l
ssntvkke ril frltalot

slgn.

Blrnk lt 5156 Bol$nål O t lgitt w txrCdorrbl io. byggl(vrllbl 01.07.2015 Side 'l av 1
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c- Nullstill

Opplysninger gitt i nabOvarsel ernoæ romnrnen srmrrri nrrd rril<nadrn
(Gienpan fl n.bqrrrr.{)
Pbt s 21-3

Levegg som vist på ægning, på egene terrasser og i grense til nabo.

dmdomnn:
Gnr.

57

lBnr.

83

I F€ot€nr.

0

I Sekslonsnr.

0
Ebndommens adræ
Urdveien 12

Po€hr. I Poetst€d

3518 Hønefoss
Ele{rio8ier

Torbjørn Nylund og Cathrine Nylund Tingleff
l(ommune

Ringerike

] *try*
] nalysgbrbygg

flÆress Endrirq av lasade

lmtrgnlng mo veg

fl"t*
[]smurera.me Bruksørddng

] frffOfe.UOq Uygning, konsrn&Fn €ll€r anl€gg l-l em"nn*v"rrt Opening/€ndring arr matrikkelenhd |-f| nnngq
(e$endomedefng)ellerborlGde 'g

DlspensålFn 6tbr plaD og bygnhgdo,€n l€piuol 19

-Planoobvonhddo\,En -J;å"#rtil"l'F*'[ lrcmminal€vsdtektet l-lnt"atpt"tt"t l-1v"6"*,

l-l selyggdsesptan

S.t lavss io.

Arsaldel av kornmuneplan Regul€ring€dan

phn

Cathine

Torbjørn Nylund Tingleff
nåvn

torbjorn@vikbotn.org

Tol€ton

93203579

Mobll

93?fi3579

Søknaden kan seo på t{ønmeofo:le:
(kke oUigdorisk):

Eventue0s me*nader de[ \rærs modat inn{l 2 ukør €tor al detie vats€l eJ s6ndt.
Ansvarfig søk€rniltalahawr skal sammen med serknad ssde innkomne merknader og redegløre br err. erddnger.
Navn

Torbjørn Nylund Tingleff
ædresso
Urdveien 12

Po€hr. lPoctEbd

3518 Hønefoss

E-post

torbiorn@vikbotn.org

Fglsilda rradaoo.r rldt m.d n ionrLLt
BæMwbeav wdegg Grupp€ Nr. fra-til ild(e

Dbpersat*onssdcudnpdtak B t-t
Siitrasionsplan D l-l t--t
Tegnhgprsdt, ia€ad€ E t-2 tt
Andr€ Y€degg o n
tHontuln
nb1åmrdå opplysringDr m€d v€dl€gg €I s€ndt i nabo/asd til beøte naboer og qlenboerc.
Mdtagere av nabovarcel fremgår ar ladterirg br nabo/arsel.

sbd lDato ,
tt ls-n

(
Hønefoss

thd.Btqt!3eradig sel€r allertilrbbha\€r 

-]Z([);i- ---a/a- l/frb.O
qbntas rl€d Uolfttokstar/€I

Torbiørn Nylund os Catlrine Nylund Tineleff

Bhrd(st 5155 Bolonll O Lnglt !v Dlr.*forrtst lor bygohnnbl 01 ,07.201 5 Sldo I av I
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Torbiørn Nylund og Cathrine Nylund Tingleff
Urdveien tz

35t8 Hønefoss

Guri Woldmo Eldevik
Urdveien ro 3518 HØNEFOSS I glSq&45o 

I

G uricgueldevik@gmail.com>

Leif-Henning Eldevik
Urdveien ro 3518 HøNEFOSS I 957ot6o9 I lheldevik@gmail.com>

Merknader til nabovarsel

Nabovarsel gielder: Levegg som vist på tegning, på egne terrasser og i

grense til nabo.

Levegg: Høyde skalikke på noe sted overstige trSm fra
opprinnelig terreng. (Byggeforskriften 5 4-t ez) Urdveien
to har fulgt terreng fra vei til ca 3m nedenfor nedre
hushjørne.

Levegg A: Plassert på <Støttemur), ut mot vei.
<Plankevegg" bygd av tidligere eier.

Tiltaket bryter med kravet om at levegg ikke på noe punkt
skal være mer enn 1r8m over terreng.

Tiltaket vil utgjøre en risiko for barn som leker og løper ut

mot vei, da de ikke vil være synlige for bilister før de

kommer ut bak leveggen.

I tillegg vil høyden over opprinnelig terreng være 2,111,m

nærmest veiog z,8zm ved overgang til trapp.



Levegg B:

Levegg C:

Anbefalt løsning for å ivareta fall sikkerhet og sikt for

bilister er rekkverk/gjerde med høyd€ o,9 - t,om. Om

nødvendig reduksjon av RekkverklGjerde naermest vei.

Frisiktsonen må tilfredsstilles.

Plassert icTrapp foran Terrasse> i nabogrense.
Bygging av levegg ligger innenfor tiltaksbegrepet etter
pbl. ! zo-t.
Tiltaket bryter med kravet om at levegg ikke på noe punkt

skal være mer enn 1,8m over terreng.

Høyden over opprinnelig terreng vil være 2,82m på toppen

av trappen og 1,8m ved overgang i bunn trapp.

Plassert på Terrasse i første etasie som er bygd ca lrom
fra nabogrense.
Bygging av levegg ligger innenfor tiltaksbegrepet etter
pbl. ! zo-r.

Tiltaket bryter med kravet om at levegg ikke på noe punkt

skal være mer enn 1,8m over opprinnelig terreng.

Betongdekke på Terrasse ligger 2,44m over nedre

Terrasse (Kjelleretasje) i Urdv tz. I dette punktet (ytterst)

vil topp Levegg C på terrasse 1.etg være 4,24m aver

terrasse kjeller, og over opprinnelig terreng.

Ved topp trapp vil Levegg C ligge z,8t m over opprinnelig

terreng.

Branntekniske krav forutsettes ivaretatt.

Levegg D:

Tiltaket bryter med kravet om at levegg ikke på noe punkt

skal være mer enn t,8m over terreng.

Høyden over opprinnelig terreng blir t,95m i overkant

terrasse og 2,55m i nedkant terrasse.



Konklusion

Vi kan ikke underskrive avstandserklæringen, oB forutsetter at et hvert

tiltak etterfølger kravene i Bygningsforskriften (se blant annet utklipp

vedlagt under).

Vennlig hilsen

&J@zroL_
CuriWoldmo Eldeviktrffi

enning Eldevik

Vedlegg:

e. Følgende mindre tiltak utendørs:

l.levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10 m. Leveggen
kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense
skal ikke være mindre enn 1,0 m.

Veiledning til bokstav e nr. Ia

Krav til levegg som er unntatt søknadsplilt:

. lengde inntil 10,0 m

. høyde inntil 1,8 m

. minimum I mfranabogrensen

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med en bygning men unntaket gjelder
ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

En levegg er en konstruksjon som har til formål å skjerme mot for eksempel vær, vind,
lyd og innsyn.



Det er ingen spesielle tekniske krav til levegger ut over kravene til
konstruksjonssikkerhet, if. for eksempel byggteknisk forslirift SS 7-1, 10-L og 10-2. Dette
innebærer for eksempel å sørge for tilstrekkelig fundamentering og dimensjonering for
vind. Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1",8 m fra terreng.

2.levegg (skjermveggl med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen

kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil
nabogrense

Veiledning til bokstav e nr. 2

Mindre levegger med lengde inntil 5 m og høyde inntil 1,8 m som ligger inntil
nabogrense er unntatt søknadsplikt. Leveggen kan være frittstående eller forbundet
med bygning, men unntaket gjelder ikke oppføring av flere levegger i kombinasjon.

Levegg er en konstruksjon som har til formål å skjerme mot for eksempel vær, vind, lyd
og innsyn.

Det er ingen spesielle tekniske krav til Ievegger ut over kravene til
konstruksjonssikkerhe! jf. eksempelvis byggteknisk forskrift SS 7-1, 10-1 og 10-2. Dette
innebærer for eksempel å sørge for tilstrekkelig fundamentering og dimensjonering for
vind.

Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.



Tit
Leif og Guri Eldevik
Urdveien l0
3518 Hønefoss 07.49.20t9

Svar på nerknader til nabovarsel motatt 18.08.2019.

Vi ønsker å delvis imøekomme deres innsigelse og foreslår fulgende moderering av nabovarslet
prosjekt datert I 1.08.20 I 9.

Se to vedlegg, snitt med mål og plankart.

Levegg A senkes til 160 cm måIt fra platting. Den vil da være 190 cm fra terreng under platting i
nedkant Denne leveggen står 100 cm fra nabogrense.

Levegg B holder 180 cm i høyde i 345 cnl skrånes deretter ned mot hjørnet til 85cm som tilsvarer
d4gens rekkverk. Skråningen vil starte der demoveggen vår nå slutter. Lwegg B 100 cm fra
nabogrense og vil ftl total lengde på 630 cm.

Levegg C står inntil nabogrense der det nå er retkverk d rapp. Planlagt 180 cm høyde på platting,
skrånes ned til 120 cm i nedkant av rekkverk i fapp. kr platting møter plankemur vinkles den 45
grader inn på vår tomt over 100 cm.

Levegg D stfu 100 cm fra nabogrense, 180 cm høyde. Parallelt med nabogrense i 200 cm lengde.
Denne vinkles så og leiper til tomtegrense mot vei. Den vinklede delen blir 225 cm. Det tilsvarer en
avslutning ved stammen på nålefeet som står der nå Dette vil bli felt

Denne løsningør mener vi vil (slik vi har forsdtt hvor en skal måle fra) overholde frisiktsreglene i
30-sone.

Vi imøteser en ny innsigelse innen 14 dager.

Medvennlig hilsen

Ca'lhrine NylundTingleff
Urdveien 12

3518 Hønefoss



Fra: Leif-H Eldevik lheldevik@outlook.cam 6
Emne: VS: Merknader til nabovarsel.
Dato: 1 9. september 2019 kl. 12:34

Til : torbjorn @vikbotn.org
Kopi: Guri gueldevik@gmail.com postmottak@ringerike.kommune.no

Hei Cathrine og TorbjØrn,

Vi kan dessverre ikke se at dette forslaget er i henhold til Plan og bygningsloven
(PBL) som dere finner her: htt og
Byggteknisk forskrift (TEK17) som dere finner
her: httpslklibK.Lro/bllggercglene/byggteknisk-forskrift-tek 1 7/

I loven står det som formål at'. "Loven skalfremme bærekraftig utvikting tit beste for
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner."

Mens veiledning til forskriften sier: 'Forskrift om tekniske krav tit byggverk trekker opp
grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres
lovlig i Norge."

Vi har ikke myndighet eller ønske om å godta noe som ikke er i henhold til lowerket. I

forrige tilsvar (sendt 18 August 2019) ga vi veiledning til de lover og krav et tiltak må
oppfylle, og vi anser dette som endelig tilsvar inntil vi mottar et forslag som er i

henhold til PBL og TEK17.

Mvh.

Leif Henning og Guri Eldevik.

F ra: Torbjørn Ti n g letf <lqtbjorn @ vi kbotn. o rg>
Sendt: lørdag 7. september 2019 08.41
Til: Leif-H Eldevik <lheldevik@outloo
Kopi : Guri <gueldevik@ gmail.com>
Emne: Re: Merknader til nabovarsel.

Hei, her kommer mer utfyllende svar på innsigelsen.

Mvh
Cathrine og Torbjørn

> 18. aug. 2019 kl. 21:25 skrev Leif-H Eldevik <lheldevik@outloo

> HeiTorbjørn og Cathrine
> Oversender merknader til nabovarsel.
> Vi sender og kopi til Ringerike kommune

> Mvh.



> Leit- Henning Elclevik
> Urdveien 10
> 3518 Hønefoss
> Mob: +47 95 70 16 09
> E-post: lheldevik@outlook.com

> d M G_000 1 . pdbcl M G_0002. pdb<l M G_0003. pdf><l M G_0004. pdf>
<l MG_0005.pdf>4 MG_0006.pdbcl MG_0007. pdbd MG_0008. pdf>
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Kommentar på merknader mottatt fra nabo på e-post 19. september

Vi har forsøkt å komme naboen i møte, men kan ikke se at naboen ikke kommer til å ha

merknader på vår søknad med mindre vi holder oss innenfor Plan- og bygningsloven. Vi

sØker derfor med de merknadene som de har gitt.

Vi kan ikke se at dette prosjektet vil være til sjenanse eller føre til vesentlig forringing av

deres utsikl siden det ikke vil være synlig fra oppholdsrom i deres hus i nevneverdig grad

Det vil ikke ta noe utsikt fra deres eiendom. Naboen nevner heller ikke i noen av sine
innsigelser at det vil være til sjenanse for dem.

Det vil derimot gi oss vesentlig skjerming fra offentlig vei mot vårt kiøkken og spiseareal,

samt uteplass. Veien brukes som turvei i området og er trafikkert av vesentlig flere enn
innbyggerne i veien. Vi ser derfor at en levegg vil komme oss til stor nytte.
Leveggen vil også gi en gjensidig skjerming mellom vår spiseplass og uteplass mot naboens

biloppstillingsplass og inngangsparti.

Forslag fra nabo om et 90 - 100 cm høyt fallsikringsgjerde vil ikke gi noe innsynskjerming for
oss og vil derfor ikke oppfolle våre Ønsker for prosjektet.

I hele innsigelsen til naboen argumenteres det med at leveggen blir høyere enn 1,8 meter,

og at dette bryter med plan- og bygningsloven og byggesakforskriften. Vi kan ikke se at det
gjør det siden denne høyden kun er nevnt under punkt for unntak for byggesøknad. Siden vi

sØker om å bygge så mener vi at denne høyden ikke er aktuell.

Når krav til frisiktsone er overholdt kan vi ikke se at prosjektet vil giøre noen skade for
samfunnet.

Dette prosjektet vil være enkelt å flerne hvis senere generasjoner ikke skulle Ønske eller lide
på grunn av det.

Vi mener derfor at prosjektet ikke strider mot formålet med Plan- og bygningsloven.

T1 Cathrine Ti







 

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 
19/3585-11 20440/20 GNR 57/83  04.05.2020 

 

 
Tilleggsinformasjon og videre behandling - Oppføring av levegg 

Gnr/bnr 57/83 - Urdveien 12 

 

Tilleggsinformasjon 

Vi sendte 28.04.2020 saken til uttalelse hos teknisk forvaltning, vei, park og idrett i 

Ringerike kommune. Dere har søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense mot 

vei, og teknisk forvaltning er fagmyndighet for vei, park og idrett i kommunen. Vi 

mottok 30.04.2020 uttalelse i saken fra teknisk forvaltning, se vedlegg. 

 

Urdveien 10 har innkjøring til sin eiendom mot deres eiendomsgrense. Ved oppføring 

av en eventuell levegg er det viktig at frisikt og trafikksikkerhet til Urdveien ivaretas. 

Vi ber om at dere sender inn en redegjørelse på hvordan naboen sin, Urdveien 10, 

frisikt blir ivaretatt ved omsøkte levegg. Vi har lagt ved Statens vegvesen sin veileder 

for frisikt som dere kan se på. 

 

Vi ber også om opplysninger om avstand fra levegg til offentlige vann- og 

avløpsledninger. I kommunens kartgrunnlag ser det ut til at leveggen blir plassert 

mindre enn 4 meter fra ledningene. Det er krav om 4 meter avstand mellom fast 

konstruksjon og kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. 

Dere kan ta kontakt med kommunaltekniske tjenester i kommunen v/Vidar Moholdt, 

telefonnummer 90 51 94 98, for å høre om det er mulig å få til en avtale for å 

plassere leveggen mindre enn 4 meter fra ledningene. Dokumentasjon på dette må 

sendes inn til oss. 

 

Videre behandling 

Når saken er komplett, vil den bli lagt fram til politisk behandling. Vi har ikke diskutert 

med rådmannen om vi skal legge fram saken med negativ eller positiv innstilling til 

politikerne. Dersom det blir gitt avslag i saken, vil det bli tatt gebyr for avslaget. 

Avslagsgebyret er 90 % av normalt gebyr. Dette til orientering. 

 

Naboer med merknad er satt på kopi av dette brevet til orientering. 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 



 

 

2 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Leif Henning Eldevik, Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 

Guri Woldmo Eldevik, Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

Svar - Forespørsel om uttalelse veiavdelingen - Oppføring av levegg 

Svar - Forespørsel om uttalelse veiavdelingen - Oppføring av levegg 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Teknisk forvaltning - VPI 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/3585-10 20290/20 GNR 57/83  30.04.2020 

 

Svar - Forespørsel om uttalelse veiavdelingen - Oppføring av levegg 

Gnr/bnr 57/83 - Urdveien 12 

 

Veiforvaltningen i Ringerike kommune kan med visse forutsetninger akseptere at det gis 

dispensasjon til oppføring av levegg innfor byggegrensen. Leveggen som søkes oppført skal 

settes opp i eiendomsgrensen ca 90-grader mot Urdveien. Det gis ikke dispensasjon til 

tilsvarende tiltak langsetter Urdveien.  

Forutsetningene er:  

Siktlinjene fra naboens avkjøring i Urdveien 10 må tilfredsstille Statens vegvesens veileder 

for fri sikt avkjøringer. Dette er i praksis fri sikt fra et punk som er 4,0 meter inn i 

avkjøringen og 20 meter til siden. Dette gjelder ved fartsgrense 30 km/t. Veileder 

oversendes/vedlegges. 

Eventuelle skader fra snøbrøyting og veivedlikehold på levegg innfor byggegrensen vil ikke 

kommunen ta ansvar for. Dette må protokollføres på saken.  

Det må gjøres egne avklaringer med vann-/avløpsavdelingen Ringerike kommune 

vedrørende avstand til deres installasjoner i bakken. Det tillatts normalt ikke bygningstiltak 

som ligger nærmer enn 4,0 meter.  

 

 

Med hilsen 

 

Morten Fagerås 

sivilingeniør 

morten.fageraas@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

 

Vedlegg: 

 

 



Fra : Vidar Moholdt Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no
Emne : SV: Planlagt levegg
Dato : 6. mai 2020 kl. 14:26

Til : Torbjørn Tingleff torbjorn@vikbotn.org

Hei, har sett på tegningene som er sendt inn. Det ser ut som om det er 2 versjoner av
disse. Den som fulgte mailen din til meg viser ikke den ekstra veggen med knekk som
er tegnet ut mot veien på den som er sendt inn i byggesaken.

Legger ved en skisse som viser kommunale ledninger, og avstand fram til veranda på
østveggen. Den viser ca 6,5 meter frem til hovedledningen i veien.

Om du måler fra husveggen i sysøstre hjørne har du 8,75 meter frem til ledningen. Om
leveggen ikke stikker mer enn 4,75 meter ut i fra veggen bør ikke dette være noe
problem i forhold til avstandskravet. Det som kan være greit å vite er at din egen
stikkledning går i den traseen hvor leveggen er planlagt, men her har ikke vi noen
innvendinger.

Denne tegningen ligger i byggesaken, men er den revidert? Den siste knekken på
denne ser ut til å være innenfor 4 meters grensen. Jeg antar at dette blir en lett
konstruksjon som enkelt kan yttes på ved en eventuell oppgraving av
hovedledningene, dersom dette blir aktuelt. Avslutter du veggen i underkant av 2 meter
fra eiendomsgrensa er det ingen problem med avstandskravet.



Nedenfor er utsnitt med eiendomsgrensene også.



Med hilsen

Vidar Moholdt

mobil 90 51 94 98, sentralbord 32 11 74 00

Adr:
Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
mail: vidar.moholdt@ringerike.kommune.no
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde
fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle
vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender
om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Torbjørn Tingleff <torbjorn@vikbotn.org>
Sendt: tirsdag 5. mai 2020 16.14
Til: Vidar Moholdt <Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no>
Emne: Planlagt levegg

Hei

Viser til samtale tidligere i dag, 5. mai, ang oppføring av en levegg og event
problematikk i forhold til kommunale vann og avløpsledninger. Sender over en
plantegning for å illustrere hvor vi ønsker å sett opp veggen (røde linjer).
Denne må nødvendigvis fundamenteres noe ned i bakken, men tror ikke at det skal
komme i kon ikt med vann og avløp.

Vi er helt inneforstått av at hvis det blir aktuelt for kommunen å grave opp til ledninger
må vi stå ansvarlig for å fjerne og eventuelt sette den opp igjen og kan signere på en
slik avtale om ønskelig.

Saksnr.: 19/3585-11
Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund

Mvh
Torbjørn Tingleff
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Fra : Leif-H Eldevik lheldevik@outlook.com
Emne : Kommentar Dispensasjonssøknad, motatt 14.04.2020
Dato : 18. april 2020 kl. 15:09

Til : Torbjørn Tingleff torbjorn@vikbotn.org
Kopi : postmottak@ringerike.kommune.no

Viser til vårt svarbrev datert 19.09.2019.

Vi minner igjen om at vi ikke har myndighet eller ønske om å godta noe som ikke er i
henhold til lovverket.

Vi kan heller ikke se at søknaden om dispensasjon er i henhold til svar fra kommunen
i brev av 12.12.2019, samt vedlagt veiledning for dispensasjonssøknad.

(Kommentar: « Frittliggende garasje kan oppføres i nabogrense»). Urdveien 12 er i så
måte behandlet på lik linje med andre i Urdveien.

Mvh.

Leif-H Eldevik

Guri Woldmo Eldevik,
Urdveien 10, 3518 HØNEFOSS



Fra : Vidar Moholdt Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no
Emne : SV: SV: Planlagt levegg
Dato : 7. mai 2020 kl. 07:18

Til : Torbjørn Tingleff torbjorn@vikbotn.org
Kopi : Elisabeth Skaret Lund Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no

Hei, ut i fra din bekreftelse og omfanget av tiltaket anser vi at dette ikke bryter med
kravet om 4 meter byggegrense fra kommunale hovedledninger for vann og avløp.
Jeg ber om at kopi av e-posten arkiveres i byggesaken slik at vi har dette som
dokumentasjon ved en eventuell oppgraving. Kravet om følger også eiendommen ved
et eventuelt eierskifte.

Med hilsen

Vidar Moholdt

mobil 90 51 94 98, sentralbord 32 11 74 00

Adr:
Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
mail: vidar.moholdt@ringerike.kommune.no
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og
taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom
du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling
av feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.

Fra: Torbjørn Tingleff < torbjorn@vikbotn.org >
Sendt: onsdag 6. mai 2020 16.58
Til: Vidar Moholdt < Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no >
Emne: Re: SV: Planlagt levegg

Hei

Den tegningen som du har og ligger inne i byggesaken er riktig.

Som du sier er det den siste knekken som vi event trenger en avtale om.
Ja, dette blir en lett konstruksjon som vil være lett å fjerne hvis det blir aktuelt å grave
opp i veien.
Vi er også innforstått med at vi også må bekoste en eventuell fjerning

Mvh
Torbjørn Tingleff

Sendt fra min iPhone

6. mai 2020 kl. 14:26 skrev Vidar Moholdt < Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no >:

Hei, har sett på tegningene som er sendt inn. Det ser ut som om det er 2
versjoner av disse. Den som fulgte mailen din til meg viser ikke den
ekstra veggen med knekk som er tegnet ut mot veien på den som er
sendt inn i byggesaken.

Legger ved en skisse som viser kommunale ledninger, og avstand fram til
veranda på østveggen. Den viser ca 6,5 meter frem til hovedledningen i
veien.



Om du måler fra husveggen i sysøstre hjørne har du 8,75 meter frem til
ledningen. Om leveggen ikke stikker mer enn 4,75 meter ut i fra veggen
bør ikke dette være noe problem i forhold til avstandskravet. Det som kan
være greit å vite er at din egen stikkledning går i den traseen hvor
leveggen er planlagt, men her har ikke vi noen innvendinger.

<image001.jpg>

Denne tegningen ligger i byggesaken, men er den revidert? Den siste
knekken på denne ser ut til å være innenfor 4 meters grensen. Jeg antar
at dette blir en lett konstruksjon som enkelt kan yttes på ved en eventuell
oppgraving av hovedledningene, dersom dette blir aktuelt. Avslutter du
veggen i underkant av 2 meter fra eiendomsgrensa er det ingen problem
med avstandskravet.

<image003.jpg>

Nedenfor er utsnitt med eiendomsgrensene også.

<image004.jpg>

Med hilsen

Vidar Moholdt

mobil 90 51 94 98, sentralbord 32 11 74 00

Adr:
Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss
mail: vidar.moholdt@ringerike.kommune.no
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan
inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-
posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved
en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av
feilsendt e-post og vedlegg er ikke tillatt.

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Torbjørn Tingleff < torbjorn@vikbotn.org >
Sendt: tirsdag 5. mai 2020 16.14
Til: Vidar Moholdt < Vidar.Moholdt@ringerike.kommune.no >
Emne: Planlagt levegg

Hei

Viser til samtale tidligere i dag, 5. mai, ang oppføring av en levegg og
event problematikk i forhold til kommunale vann og avløpsledninger.
Sender over en plantegning for å illustrere hvor vi ønsker å sett opp
veggen (røde linjer).
Denne må nødvendigvis fundamenteres noe ned i bakken, men tror ikke
at det skal komme i kon ikt med vann og avløp.



Vi er helt inneforstått av at hvis det blir aktuelt for kommunen å grave opp
til ledninger må vi stå ansvarlig for å fjerne og eventuelt sette den opp
igjen og kan signere på en slik avtale om ønskelig.

Saksnr.: 19/3585-11
Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund

Mvh
Torbjørn Tingleff







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/2370-26   Arkiv: GNR 132/270  

 

 

Søknad om garasje og utvidelse av terrasse Gnr/bnr 132/270 - Hagaringen 11 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei godkjennes, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % bebygd areal (BYA) 

etter kommuneplanen § 6.1.4 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse godkjennes, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. Det er søkt om 

dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse 

på 25 % BYA. Utnyttelsesgrad på eiendommen blir 25,74 % BYA. Regulert byggegrense mot 

vei er 10 meter fra midtlinje, og nordøstre hjørne på garasjen vil ligge 9 meter fra midtlinja i 

Hagaringen. I tillegg er det søkt om plassering av garasjen 1,8 meter fra nabogrense mot sør, 

Hagaringen 13. Det har kommet nabomerknad til tiltaket fra hjemmelshavere til Hagaringen 

13. 

 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonene og søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av 

terrasse godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 03.07.2019 søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. Det 

var nabomerknader til søknaden fra hjemmelshavere til Hagaringen 13, Grete og Tom 

Finnerud, og fra hjemmelshaver til Hagaringen 14, Audun Venåsen. Byggesaksavdelingen 

sendte foreløpig svar 17.07.2019, og korrespondanse om tilleggsdokumentasjon 29.01.2020. 

 

Kommunen mottok ny søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse 17.03.2020. 

Det var nabomerknader til søknaden fra de samme naboene som ved første søknad, samt fra 

Ringerike kommune Teknisk drift – Eiendom. Byggesaksavdelingen sendte foreløpig svar 

24.03.2020, og korrespondanse om tilleggsdokumentasjon 13.05.2020. 

 



- 

30.03.2020 ga teknisk forvaltning – VPI i Ringerike kommune uttalelse til søknaden. 

Veiforvaltningen viste da til en veinorm som er under utarbeidelse, og skrev at det måtte tas 

høyde for tilstrekkelig plass for oppstilling av bil utenfor garasjen på egen tomt, og en avstand 

på 5 meter til eiendomsgrensa mot vei. 

 

Merknadene til første og andre søknad gjelder tidligere versjoner av søknaden som skal 

behandles nå. Til søknaden som HMA skal behandle er det kun Finnerud som har merknad. 

Tidligere søknader og merknader vil ikke bli behandlet i det følgende. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 13.05.2020 søknad om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse, samt 

søknad om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og dispensasjon fra maksimalt tillatt 

utnyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4. Garasjen vil få BYA på 42 m² og 

bruksareal (BRA) på 30,6 m², og utvidelsen av terrassen vil være på ca. 16 m² BYA. 

 

Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er begrunnet med at garasjen har 

gode visuelle kvaliteter og glir naturlig inn i omgivelsene. Søker viser til at hun har gjort 

endringer på tiltaket for å imøtekomme nabo i Hagaringen 13 og veiforvaltningen i Ringerike 

kommune. Videre viser søker til at det er flere boliger/garasjer i området som er plassert i strid 

med regulert byggegrense mot vei. Nordøstre hjørne på garasjen vil ligge 9 meter fra midtlinje 

vei, og det vil være plass til å parkere en bil foran garasjen på egen eiendom. Arealet som blir 

liggende i strid med regulert byggegrense, er 1,75 m² BYA. Søppeldunker vil bli plassert ved 

østveggen av garasjen, og overvann vil håndteres lokalt. Inn- og utkjøring av garasjen ligger 

åpent og fritt, uten høy vegetasjon. Søker viser også til at hun pleier å rygge inn på egen 

eiendom for å unngå trafikkfarlige situasjoner. Hun har også vært i kontakt med 

veiforvaltningen i kommunen for å undersøke muligheter for å montere trafikkspeil på østsiden 

av Hagaringen. Det er vist til at naboer i Hagaringen 13 har en tinglyst veirett til å benytte 

deler av søkers innkjøring. 

 

Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er begrunnet med at tiltakene ikke vil 

påvirke tilgrensende eiendommers verdi hva gjelder bolig, utsikt eller solforhold. Garasjen vil 

gjøre at renovasjonsdunker kan stå i ly for vind, samtidig som de er lett tilgjenglige for HRA, 

og tiltaket vil hindre at overvann fra adkomstvei kommer inn på tomta. 

 

Nabomerknad 

Det har kommet nabomerknad 12.05.2020 til søknaden fra hjemmelshavere til Hagaringen 13, 

Grete og Tom Finnerud. Naboene skriver at garasjen ikke er i tråd med gjeldende lover og 

regler, og at den ikke kan regnes som et mindre tiltak. Videre skriver de at tegningene ikke 

viser reelle høyder på garasjen, og at terrenglinje mot nabogrensen ikke kan endres. De skriver 

også at garasjen må plasseres 4 meter fra nabogrensa. Naboene viser til tinglyst rett til adkomst 

på deler av eiendommen til søker. Naboene viser også til søknad i 2004, og at det ikke er noen 

endring på adkomst, utkjøring og trafikkoversikt til/fra deres eiendom. Videre skriver naboene 

at det må tas hensyn til adkomst, parkering og dårlig sikt, samt trafikksikkerhet. Garasjen blir 

ruvende i forhold til omgivelsene og vil forringe naboenes eiendom, da høyden mot dem vil bli 

på 5,5 meter samt høydeforskjell på 1,5 meter ned til bakkenivå på deres tomt. Naboene 

foreslår at det bygges garasje på ett plan på bakkenivå med eksisterende bolig. 

 

Søker har 13.05.2020 kommentert nabomerknaden. Hun skriver at dette er tredje tilpasning til 

naboers innspill og ønsker, hvor første søknad ble sendt inn sommeren 2019. Søker skriver i sin 



- 

kommentar at det er urimelig av naboen å ikke akseptere utvidelsen av terrassen, da tomtene 

ligger i skråning og terrassen blir på sørvestsiden av boligen og på nordsiden av naboens bolig. 

Garasjen er et mindre tiltak med BRA på 30,6 m², og søker mener det da kan plasseres 1 meter 

fra nabogrensa. Garasjen er plassert 1,8 meter fra nabogrensa for at naboens eiendom ikke skal 

bli berørt i byggeperioden. Søker viser til at adkomsten til garasjen ikke vil berøre eller være til 

hinder for naboens tinglyste rett, og at denne søknaden er annerledes enn søknaden i 2004. 

Videre skriver søker at biloppstillingsplasser blir på egen tomt, og at garasjen ikke vil være til 

hinder for frisikt for naboen ut i Hagaringen. Der garasjen er planlagt er det i dag en stygg 

byggegrop og naboens garasje og bolig er oppført i ulik byggestil, slik at tiltaket vil ikke 

forringe naboens eller egen eiendom ifølge søker. Søker skriver at hun også har gjort 

tilpasninger til garasjen etter kommentarer fra veiforvaltningen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 99 Haugsbygd felt B-D vedtatt 02.03.1979 som er gjeldende for 

eiendommen. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og fra maksimalt tillatt utnyttelse 

på 25 % BYA etter kommuneplanen § 6.1.4. 

 

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. 

 

Utgangspunktet er at det er krav om 4 meter avstand fra bygning til nabogrense, jf. pbl. § 29-4 

andre ledd. Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrensa enn 4 meter 

ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd bokstav b. Mindre tiltak er bygninger som ikke har samlet bruksareal eller bebygd areal 

over 50 m², jf. teknisk forskrift § 6-4. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble søkt om oppføring av garasje i 2004. Det var nabomerknader til saken. Det ble ikke 

fattet vedtak i saken da søknaden ikke var komplett. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt til 

kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske konsekvenser 

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter, og rådmannen kan ikke 

se at det er behov for ytterligere informasjon eller høringer for behandling av denne 

saken. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

- Saken utsettes til befaring. 
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Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 05.08.2020. Etter pbl. § 21-3 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 HMA 17.08.2020, vil 

kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % bebygd areal (BYA) 

etter kommuneplanen § 6.1.4 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om oppføring av garasje og utvidelse av terrasse avslås, jf. pbl. § 21-4. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og maksimalt 

tillatt unyttelse på 25 % BYA etter kommuneplanen ikke er oppfylt. Garasjen vil kunne hindre 

frisikt mot Hagaringen, kunne skape trafikkfarlige situasjoner, og vanskeliggjøre vedlikehold 

av vei. Tiltakene vil også medføre at det blir mindre luft og lys på eiendommen, og tettere 

bebyggelse i området. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås, og at søknad om oppføring 

av garasje og utvidelse av terrasse må avslås med bakgrunn i dette. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for avveining mellom naboenes og søkers 

interesser ved søknad om plassering av garasje nærmere enn 4 meter fra nabogrensen etter pbl. 

§ 29-4 tredje ledd bokstav b. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller hensynene i lovens 

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 

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

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

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

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

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

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

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

bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og dispensasjon bør bare gis i særlige 

tilfeller. 



- 

 

Dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei 

- Vilkår 1 

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

dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 

 

Hensynet bak reglene om byggegrenser mot vei er å ivareta trafikksikkerheten og frisikt mot 

vei, slik at det ikke oppstår trafikkfarlige situasjoner. I tillegg er byggegrensene begrunnet i 

behovet for vedlikehold av veien, for eksempel brøyting. Det er kun 1,75 m² av garasjens 

nordøstre hjørne som blir plassert i strid med regulert byggegrense. Byggegrensa mot 

Hagaringen er 10 meter fra midtlinje vei, og nordøstre hjørne blir plassert 9 meter fra midtlinje 

vei. Veiforvaltningen har uttalt at det er viktig med plass for oppstilling av bil utenfor garasje 

på egen tomt, og en avstand på minst 5 meter til eiendomsgrense mot vei. Disse forholdene er 

ivaretatt i søknaden. Rådmannen vurderer at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke 

blir berørt i nevneverdig grad av garasjens plassering. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak regulert byggegrense mot vei ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe å plassere garasjen i strid med regulert byggegrense mot vei. Det 

er imidlertid et lite areal på 1,75 m² som blir plassert i strid med regulert byggegrense, i en 

avstand på 9 meter til midtlinje vei. Veiforvaltningen har uttalt at garasjen må ligge 5 meter fra 

offentlig vei når garasjen blir plassert slik at man får innkjøring vinkelrett fra veien. Det 

nordøstre hjørne på garasjen er plassert 5 meter fra eiendomsgrensa mot vei. Avstanden til 

eiendomsgrensa i det sørøstre hjørne er 6,5 meter. Det vil bli plass til å parkere en bil foran 

garasjen på egen eiendom, noe veiforvaltningen i kommunen har uttalt at må være mulig. Søker 

har vist til at adkomst til garasjen ligger åpent og fritt, uten høy vegetasjon. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei er 

klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

regulert byggegrense mot vei godkjennes. 

 

Dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % BYA, jf. kommuneplanen § 6.1.4 

- Vilkår 1 

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

dispensasjon fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke skal bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Hensynet i lovens formålsbestemmelse er blant annet å «fremme bærekraftig utvikling til beste 

for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner», jf. pbl. § 1-1. 
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Hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse er å sikre luft og lys på eiendommene, hindre at 

tomter blir bygd ned, ivareta hensynet til naboene, gode uteoppholdsarealer og plass til 

vegetasjon. Bestemmelsene om utnyttelsesgrad skal også sikre at bygningene ikke blir for 

dominerende. Det er her snakk om en overskridelse på 0,74 prosentpoeng. Tiltakene gir en 

utnyttelsesgrad på 25,74 % BYA på eiendommen, og rådmannen mener overskridelsen er liten. 

Rådmannen vurderer at det blir tilstrekkelig med lys, rom og utsikt selv om det oppføres 

garasje og terrassen utvides, og mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse ikke blir 

nevneverdig berørt av tiltaket. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak maksimalt tillatt utnyttelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

- Vilkår 2 

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

klart større enn ulempene. 

 

Det vil kunne være en ulempe at det blir noe tettere med bebyggelse på eiendommen. 

Rådmannen kan imildertid ikke se at ulempen gjør seg gjeldende med styrke, da det er et lite 

avvik på 0,74 prosentpoeng. Utvidelse av terrassen blir på ca. 16 m² BYA og garasjen på 42 

m² BYA. Terrassen kan anses som et uteoppholdsareal, og det vil være tilstrekkelig med luft 

og lys på eiendommen. Garasjen er liten, og vil inneholde nødvendig utebodarealer. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse er klart 

større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

maksimalt tillatt utnyttelse godkjennes. 

 

Plassering 1,8 meter fra nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b 

Garasjen skal plasseres 1,8 meter fra nabogrensa mot Hagaringen 13. Det er i utgangspunktet 

krav om 4 meter avstand fra bygning til nabogrense etter pbl. § 29-4. Kommunen kan 

godkjenne oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak nærmere 

nabogrensa enn 4 meter, jf. § 29-4 tredje ledd bokstav b. 

 

Garasjen kan anses som en mindre bygning da bebygd areal og bruksareal ikke overstiger 50 

m², jf. teknisk forskrift § 6-4. Den er av mindre størrelse, både i areal og høyde, og annen 

plassering av garasjen blir vanskelig på grunn av terrenget på eiendommen. Rådmannen mener 

derfor at plassering av garasjen kan godkjennes. 

 

Nabomerknad 

Rådmannen viser til at nabomerknadene omhandler garasjen, og ikke utvidelse av terrassen. 

Merknaden som omhandler plassering av garasjen er kommentert under vurderingen av 

plassering 1,8 meter fra nabogrensa.  

 

Rådmannen forutsetter at tegningene viser korrekt høyde på garasjen, og at bygningen blir 

oppført i tråd med tegninger og kart. Naboer og søker har vist til at det foreligger en tinglyst 

rett for naboene til å benytte deler av søkers eiendom som adkomst. Søker viser til at 

plassering av garasjen ikke vil påvirke denne rettigheten, og rådmannen legger dette til grunn. 

Rådmannen viser også til at det er nåværende søknad om garasje som skal behandles, og at 
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forhold og regelverk kan ha endret seg siden søknaden i 2004. Naboene bemerker at garasjen 

blir høy og ruvende sett fra deres eiendom. Rådmannen viser til at eiendommene ligger i 

skrånende terreng, og at søker har vist til at det blir vanskelig med en annen plassering av 

garasjen. 

 

Rådmannen viser til at søker har gjort endringer på plassering av garasjen etter kommentar fra 

veiforvaltningen i kommunen, og at garasjen nå er plassert lenger fra Hagaringen. Det 

forutsettes at frisikt for Hagaringen 13 ivaretas etter oppføring av garasjen. 

 

Rådmannen viser til at søker har forsøkt å imøtekomme naboene med søknaden, og har endret 

prosjektet tre ganger etter kommentarer fra naboene og veiforvaltningen i kommunen. 

 

Rådmannen mener nabomerknaden ikke bør tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra regulert byggegrense mot vei og 

maksimalt tillatt utnyttelse er oppfylt. I tillegg mener rådmannen at garasjen kan godkjennes 

plassert 1,8 meter fra nabogrensa mot Hagaringen 13. Rådmannen mener nabomerknaden ikke 

bør tas til følge, og anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner og søknaden om 

oppføring av garasje og utvidelse av terrasse. 

 

Utskrift sendes 

Turid Kjos, Hagaringen 11, 3514 HØNEFOSS 

Grete Oddveig Willumsen Finnerud, Hagaringen 13, 3514 HØNEFOSS 

Tom Werner Finnerud, Hagaringen 13, 3514 HØNEFOSS 

Audun Venåasen, Hagaringen 14, 3514 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Revidert søknad med vedlegg 

Dispensasjonssøknader 

Nabovarsel 

Merknad og kommentar til nabomerknad 

Situasjonkart 

Overenskomst med kart 

Kartutsnitt 

Tegninger 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum  

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom
Gnr Bnr Fnr Snr Eiendommens adresse
132 270 0 0 Hagaringen 11

Det søkes med dette om dispensasjon fra følgende bestemmelse/forskrift, for å bygge:
o Byggegrense mot kommunalvei, i henhold tilVegloven 929, med tilhørende

reguleringsplankart, for Haugsbygd, B-D.

o Kommuneplanen, 5 6.f.+. Bebygd areal.

Byggegrense mot kommunalvei, i henhold tilVegloven S29, med tilhørende
reguleringsplankart, for Haugsbygd, B-D.

Reguleringsbestemmelsene sier at garasjen fortrinnsvis bygges i sammenheng med bolighus
Ønsket garasje planlegges bygd 2 meter bolig, og ansees som i tilknytning til denne.

Med henvisning til situasjonskart:
Tiltaket innehar gode visuelle kvaliteter og glir naturlig inn i de naturlige omgivelsene.
Det er for andre gang gjort endringer på tiltaket, for og imøtekomme nabo gnr/bnr l32l27T
oggnr/bnr L32127r,,2019 og 202a, samt innspillfra Teknisk forvaltning, Ringerike
kommune v/ sivilingeniør, Morten Fagerås.

Det er kjent at flere boliger/garasjer i området er plassert innenfor byggelinjen og med
brudd på reguleringsbestemmelsene angående visuell utforming.
Dette tiltaket har hensynstatt innspill om å senke bygget, og er 1.1"0 centimeter lavere enn
opprinnelig ønsket, samt 1 meter mot vest, det vil si stØrre avstand fra Hagaringen.

Avstand sør-østre garasjehjørne til midtlinje vei ( Hagaringen): 10,5 meter og 9,0
meter fra nord-østre hjørne og midtlinje vei.

Avstand sør-øslre garasjehj6rne til grense Ringerike kommune: 6,5 meter og 5 meter
fra nord-østre hjørne til grense Ringerike kommune. Tiltakets dør er plasser midt på

langveggen, parallellt med Hagaringen, og evt. parkering av bilforan tiltaket, vilskje
på egen eiendoml
Bebygd areal som tangererlligger innenfor byggelinjen:1,75 mZ

Avstand eksisterende bolig: 2 meter
Avstand nabogrense gnr. 132 bnr272 > 1 meter

Målene indikerer biloppstillingsplass til minst en bil foran planlagt garasje

Søppelbokser planlegges anbrakt ved tiltakets østvegg.

Overvann fra Hagaringen og adkomstvei vil falle bort fra tiltak, og behandles lokalt.

a
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a

a

I

tot



lnn- og utkjøring av garasje ligger åpent og fritt, uten høy vegetasjon. For å unngå og ryggeut i offentlig vei, pleier u.t. og rygge inn på egen tomt, for å unngå farlige trafikk-situasjoner.
Denne kjørestilen vil fortsette. Garasjens avstand til veg vil medføre uendret oversikt ved
inn-/utkjøring for nabo i sør.
Nabo i sør: gnr. L32, bnr, 272, har en tingryst rett tir og benytte det sør-østre hjørne av min
eiendom som vei * ikke parkering. Dette området er merkei med "ruter', på vedlagte skisser
{ Situasjonsplan, D 01 og,,Fugleperspektiv,, E06}.
Da naboer: grn 321,bnr 272 oggnr 231 bnr 271, har uttrykt bekymring for trafikksikkerhet
omkring tiltaket, ønsker jeg og montere et trafikkspeil, på min bekostning, på Østsiden av
Hagaringen. U.t. har vært i kontakt med Veiavdelingen i Ringerike kommune, v/ Monen
Fagerås angående dette. Han ser på tiltaket som aktuelt og fornuftig.

Kommuneplanen, S 6.1.4. Bebygd areal.

Tomteareal, gnr, L32,bnr. ZT0: 827,6 m2.

Bolie L02,7 mz
Areal nåværende terrasse inkludert

vinterh L4,9 m
42,5 m2

te nord-vestre rne L4,44
Utvidelse av terasse - sØkes nå 15,95 m2
Enkel s - søkes nå 42,0 m"
Sum areal 272,99 m2

25,74%
O,74a1o

_4glør et areal på 6,L2 m2

Areal fra terassens søyle og ut, 60 cm, er ikke tatt med i begygd areal, etter informasjon v/
saksbehandler, Elisbath Skaret Lund.

Begrunnelse for å søke dispensasjon er:

1 . Lokale forhold
På grunn av boligfeltets bratte terreng og bygningenes plassering, vil tiltakene på
ingen måte påvirke tilgrensende eiendommers med hensyn til verdi av bolig, utsikt
eller solforhold, ei heller min.

2. Renovasjon og overvann.

Dagens bokser for kildesortering vil anbringes i tiltakets øst-vegg, og være i ly for
vind, samtidig som det er lett tilgjengelig for stedets renovatører.
Tiltaket, slik det nå er utformet, vil hindre at overvann, spesielt fra adkomstvei,
flommer inn.
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ll vedlegg følger:

D01 Situasjonskart
E01 - 05 Fasade

E06 Snitt A-A
E07 -08 Plantegning

Q01 Tinglyst overenskomst
Q02 Utenomhusplan
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SøKNAD OM DISPENSASJON

Det søkes med dette om dispensasjon fra:

Kommuneplanens bestemmelser

-Reguleringsplan
Bebyggelsesplan
Plan- og bygningsloven
Teknisk forskrift

Yggloven
Annet:

Det søkes om dispensasjonen fra følgende bestemmelse/forskrifi, for å bygge:
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SøKNAD OM DISPENSASJON
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Til

Turid Kjos

Hagaringen 11

3514 Hønefoss

sak : Nabovarsel fra Turid Kios. gnr.132 bnr.270. mottatt 04.05. 2020.
NYbvaF Fdrasie o8 utvidelse av eksisterende terrasse - Dispensasionssøknader.

Merknad tilsaken:

ut fra tegninger og målskisser kan vi ikke godta oppføring av nevnte nybygg/garasje.

Utvidelse av eksisterende terrasse godtas ikke dersom bebygd areal, inktudert framtidige
bygninger, vil komme til å overstige lovlig utnyttelsesgrad (bebygd areal| for tomten. Dette
av utseendemessige hensyn til omgivelsene i område for frittliggende eneboliger.

' Nybyg#garasje: Vi kan ikke se at oppføring av en slik type bygning er i tråd med
gjeldende lover og regler.

Bygningen kan ikke regnes som et amindre tiltakD ifølge søknadens vedlegg E01-E07.
Terrenget gir ikke rom for det. Målsatte tegninger viser ikke reelle høyder på
bygningen og terrenglinje mot nabogrense kan ikke endres. Garasjen/bygningen kan
derfor ikke settes opp mindre enn 4 meter fra nabogrense.
Det vises til:

r, Kap.29 Krav til tiltaket, glg-4
/Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense.
aLov om vegar> Kap.V Byggverk ffi.ffi., avkjørsle, glerde og grind, 929.
aReeuleri gsbestemmelser i tilknvtninp til resulerin ssolan for området Haussbvsd.
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Felt B-D> Ringerike kommune - 5 2 og g 7U
DIBK. T isk forskrift -Tek 17 6 6-2.

Tinglyst overenskomst, mellom partene, på gnr. L32bnr.270: Grunnbokinformasjon
199511088-1/23. (saksdoku ment Rin gerike kom m u ne: gnr.LJZ/ 272, Reg. nr. :

024489/94, Jnr.:92/03L63). Overenskomsten gjelder bedring av adkomstforholdene
til vår eiendom gnr.L32 bnr. 272.

I Juli 2004 ble det søkt om tilnærmet lik garasjebygning på samme område på

tomten. På nivå med offentlig veg. saksnr.: a4/ozttl,Arkivkode: ByC'lgz/z7a.
Befaring v/ Miljø og Arealforvaltning-byggesaker fant sted 20.09.04. Det er ingen
endring på adkomst, utkjøring og trafikkoversikt tilfra vår eiendom fra den gang til
nå.

Vi må ta hensyn til de forhold som eksisterer i dag med tanke på inn- og
utkjøringsproblemer, parkering og dårlig sikt. Mange barn og voksne ferdes på denne

a

a
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ff:#::
oppstiilinssplasserlparkering foran garasje i vår feltes oppkjøring vit dette

Vi benytter veiskutderen parallelt med T. Kjos sin tomt, ivår felles oppkjøring, for å fåklar sikt før utk)øring til kommunal vei.

y;::ilå"å.:sig brir garasjebvgget ruvende i forhord tir omsiversene, os vir forringe

Garasjen som brir å se fra vår side får en høyde på ca. 5,5 meter + en høydeforskjeilpå ca' 1,5 meter ned tir bakkenivå på vår eiendom. Mønet på garasjen vir da være ca.I' meter over mønet på hovedhuset srik at det vir være et betyåerig monument foromgivelsene.

Den eneste løsningen vi ser for oss er å bygge garasje på 1 pran på bakkenivå medeksisterende borig. Da ivaretas også hensynet tir omgiversene for området.

Dette er en sak som er viktig for oss og vi vil be byggesakskontoret heise denne sakenopp politisk tiltrafikk- og bygningsrådet i kommunen.

a

Hønefoss, L2.05.ZAZO

Med hilsen

Grete W. Finnerud
Tom W. Finnerud

Eiere av Hagaringen 13, 35j.4 Hønefoss, Gnr. L32 / Bnr. Z72

Kopi : Byggesakskontoret, Ringerike kommune

cc5



Kommentar tjl nabo: gnr..1.32,bnr.270 datert/mott att: LZIS_ZA.

Generelt:

Utvidelse av terasse:

Dette er tredje tilpasning etter nabo(ersJ innspill og ønsker. Første sØknad, 20Lg, erfortsatt det tiltaket jeg ønske*ff *.i,åirioe byege _ii ori*iurine

Tirtaket søkes :1 f": å få tirgang fra terass_e t' egen have, og jeg søker omdispensasjon ut over u.uygj'r..ll'med 6,1 ,2*z.i"g;rer det urimerig av minnabo og ikke godta dette. T"omtene våre rigger i ., ,"r..anirg og terassenplanlegges på svd-/vest-siden av åit,r,uJJg på;;;;en av min nabos hus. urfra J2 års erfaring med og rr" 0."". n"boenlha. a. **.r riten aktivitet pånordsiden av huset sitt, bortsett fra nødve"å,g
"Ji-r._iord. Det er ingensittegrupper euer antydning tit attivitet aer.

- Tiltak garasje:
Garasjen er et mindre tiltak, noe som går krart frem av tegninger tilsendt ailenaboer. Den får et bruksarerr pa åo,o m? ogkan etter gjerdene bestemmerserplasseres minimum 1" meter rå n"Lo.n grense. feg har vært i kontakt med enentreprengr, og han sier han trenger minimum r,gil-i". ikke og være nærnaboens eiendom i byggeperioi.i. urro,. ., ;;;;;;"å"r, større.- Tinglyst overensko*ri uåor.g i ri'oz,samt oversiktstegninger.

Adkomsten, vil som dokumeriåJ";;" viser, ikke berøå eiler være tir hinder fornaboen, verken hva gjerder our.rit i o.a rygging uii rioå*un"r vei, Hagaringen,eller vanlig ferdsel. Dette har j*g t"tt hensyn til.- Henv. Til søknad i2A04.
Det er et helt annet bygg/tiltak det søkes om nå.- Trafikale utfordringu.. -'
Tiltaket er prassert srik at jeg har ail evt. biloppstillingsprass på egen eiendom _endringer i omragl3^rr tirtrtår ru.ni pt"rr".ing utt..-i-n-,ispilr fra branr annernaboen februar, 2020.Kommunar

".j
rige.r ;;*;;r?;r"lrbo"n, t'taker er

fl:T;:,:'åTd-vesf
og kan pa J.nnå *atån ir.["

""'å i,r'r,i"der ror sikt ut i/til
Tiltaket vir ikke forringe verken min nabos eller min eiendom. Nå er tomten dertiltaket er planragr

1n
itygg uvge"g.op L\raboen r.,". råaå'grrasje og eneborigoppført i forskjellig Uygg.rtil, ;;#gg- byggestilene er i konflikt med

ff-J$?:ttbestemmeliåne
for å'n.ååut. b""tt, i ,"e råi*, u, mina." estetish etter

Det er synd at naboen kun har sett en eneste murighet for meg hva gjerder

ffiX'J;; ** XH:."ilX i:å?:'r"
ti I h vi r ke ti I o*ii ;;;i u, r,å, ei oii io, o e

Jeg har en borig med rivsrøps-standard, og ønsker og bo her rengst murig. Dennesaken er naturrigvis også uit tig ror meg og eiendoÅavdelingen vl siviringeniørMorten Fagreås har ingen meÅnaa tit;.rt ;iÅ;;;0" Åg r,r. tatt hensyn til"Veinorm" som er undår utarbeideise.

Haugsbygd, 13. Mai, 2020.

("
Turid Kjos.-"/4=d -)

( oh
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2702-70  Arkiv: GNR 169/22  

 

Sak: 36/20 

 

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: 

 
1. På HMA`S befaring med partene 13.05.20 ble det skissert omforent løsning av saken. 

2. Forutsatt at partene inngår avtale i løpet av en uke, delegeres endelig behandling til 

rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. et samlet HMA: 

1. «På HMA`S befaring med partene 13.05.20 ble det skissert omforent løsning av saken. 

2. Forutsatt at partene inngår avtale i løpet av en uke, delegeres endelig behandling til 

rådmannen». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 
Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) forslag p.v.a HMA ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

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. 

 



- 

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 



- 

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. 



- 

 
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. 



- 

 

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, 



- 

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 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 
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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)

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
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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)
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+1 41

+1 43
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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
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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.  
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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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1

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 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-34   Arkiv: GNR 3/78  

 
 

Klage på vedtak om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder for 
oppføring av garasje - Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
 

Forslag til vedtak: 

1. HMA finner ikke at det er kommet frem vesentlige nye opplysninger, og 

opprettholder vedtaket fattet i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 

102/20. 

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

 

 

  

Sammendrag 

HMA ga i møte 09.03.2020 dispensasjon til eier av gnr/bnr 3/78 fra byggeforbudet i 

LNF-områder (Landbruks-, natur- og friluftsområder) for å bygge ny garasje og 

delegerte viderebehandling av saken til rådmannen. Vedtaket til HMA ble 

viderebehandlet i delegasjonssak nr. 102/20 hvor det ble stilt vilkår om at gammelt 

uthus/garasje må være fjernet i sin helhet før ny garasje kan oppføres. Naboer har 

klaget på vedtak i saken. Rådmannen kan ikke se at klagen tilfører saken vesentlige 

nye opplysninger, og anbefaler at HMA ikke tar klagen til følge. 

 

Beskrivelse av saken 

Saken er beskrevet i rådmannes saksfremlegg for behandling av dispensasjon for 

oppføring av garasje, saksfremlegget er vedlagt. 

 

Naboer Sylwester og Renata Teresa Kwiatkowski, har sendt inn klage på vedtaket, 

mottatt 07.04.2020. 

 

Naboene bemerker i klagen at de ikke er imot at det bygges ny garasje som 

erstatning for gammel garasje, men at ny garasje må få samme plassering som 

gammel garasje og at garasjen står minst 1 m fra nabogrense. Klagen går derfor i 

hovedsak ut på følgende: 

- Plassering av ny garasje vil være negativt for naboeiendom med hensyn til sol 

og lysforhold på kjøkken og deler av stue. 

- Plassering av garasjen må justeres slik at garasjen ikke kommer lenger mot 

sør enn gammel garasje. 



- 

- Vilkårene for å gi dispensasjon er ikke oppfylt fordi fordelene ved å gi 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. 

 

Søker har kommentert klagen i e-post mottatt 04.05.2020 og viser i hovedsak til 

følgende momenter: 

- Garasjen har flere ganger blitt godkjent av Ringerike kommune 

- Gammel garasje hadde ikke blitt revet om merknader fra nabo var mottatt 

innen fristen for nabomerknader i 2019. 

- Det er ikke mulig å flytte garasjen, og garasjen vil komme helt ut i veien 

dersom den må flyttes. 

- Nabo har 3 vinduer med godt lys mot vest og blir lite berørt av ny plassering. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

LNF-område. I kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det bestemmelser om 

arealbruken, hvor det i LNF-områder kun er tillatt å gjennomføre bygge- og 

anleggstiltak som er nødvendige for LNF-formålet, samt gårdstilknyttet næring 

basert på gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. Det er gitt retningslinjer 

for behandling av dispensasjonssaker. Retningslinjene er førende for kommunens 

behandling av dispensasjonssaker men er ikke juridisk bindende. 

 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. forvaltningsloven § 28. Sylwester og Renata Theresa Kwiatkowski er 

naboer til gnr/bnr 3/78. De har levert nabomerknad til søknad om dispensasjon og er 

part i klagesaken. 

  

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

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

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA behandlet saken i møte 09.03.2020 og fattet følgende vedtak: 

 

1. HMA gir etter pbl. § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

På bakgrunn av HMAs vedtak ble saken viderebehandlet av administrasjonen i 

delegasjonssak nr. 102/20, og det ble stilt vilkår om at gammelt uthus/garasje må 

være fjernet i sin helhet før ny garasje kan oppføres. 

 

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. 

 

Rådmannen kan ikke se at klagesaken vil få andre økonomiske konsekvenser for 

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 - avslå søknad om dispensasjon  

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 102/20. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 for 

bygging av garasje avslås. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

ikke er oppfylt og derfor avslå søknad om dispensasjon. HMA kan vise til at 

fordelene ved å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, og vise til ulempe for naboer og at eiendommen allerede har en garasje. 

 

Alternativ 2 - endre plassering av garasje 

1. HMA finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i i politisk sak nr. 26/20 og i delegasjonssak nr. 102/20. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 

innvilges. 

3. Etter pbl. § 29-4 første ledd gis det ikke tillatelse til omsøkte plassering. 

Garasjen må plasseres innenfor fotavtrykket til gammel garasje. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

HMA kan mene at vilkårene for å gi dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder 

er oppfylt, men at foreslått plassering fra tiltakshaver, Jørgen Gaarud, gir betydelig 

ulempe for lysforhold på naboeiendommen som eies av Sylwester og Renata Teresa 

Kwiatkowski. Naboer har i sin klage på vedtaket vist til at de ikke er negative til at 

gammel garasje erstattes med en ny garasje og har bedt om justering av 

plasseringen til ny garasje slik at ny garasje ikke trekkes lenger sør enn gammel 

garasje. HMA kan derfor kreve at garasjen plasseres innenfor fotavtrykket til gammel 

garasje som skal rives. 

 

Dersom HMA velger å ta klagen til følge og endrer vedtaket, vil konsekvensen være 

at det fattes et nytt enkeltvedtak som kan påklages. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener ikke at denne saken er prinsipiell. Kommunen behandler mange 

søknader om dispensasjoner for garasjer til boliger i LNF-områder. 

 

Rådmannens vurdering 



- 

Vilkårene for å gi dispensasjon er vurdert i saksfremlegg til sak 65/20 som ble 

behandlet av HMA i møte 09.03.2020. Rådmannen ser ikke at klagen fra Sylwester 

og Renata Teresa Kwiatkowski gjør at vurderingen av om vilkårene for å gi 

dispensasjon blir endret og viser derfor til saksfremlegg i sak 65/20 som er vedlagt 

dette saksfremlegget. 

 

Plassering av garasje 

Naboene understreker i klagen at de ikke er imot at Jørgen Gaarud erstatter gammel 

garasje med ny garasje, men de mener at den nye plasseringen vil være negativt for 

deres eiendom ved at garasjen vil skygge for sol og lys fra nord. Naboer mener at 

plasseringen av den nye garasjen vil gå ut over lysforhold for deres kjøkken og deler 

av stue. Naboene mener derfor at plassering av garasjen må justeres slik at garasjen 

ikke kommer lenger mot sør enn gammel garasje. 

 

Rådmannen har tidligere vurdert at endret plassering av garasje ikke vil gi vesentlige 

utslag for sol og lysforhold for nabo og viste til at naboens uteplass ligger sør på 

eiendommen og at endret plassering av garasje ikke ville berøre sol- og lysforhold 

på uteplassen. 

 

 
Skjermbilde fra kommunens kart. Blått skravert område viser plassering av ny garasje. Garasjen vil 
dekke ca. 3,6 m av naboens fasade mot vest og avstand fra garasje til naboens bolig er ca. 5 m. 

 

Rådmannen viser til at årsaken til at det er nødvendig med dispensasjon for 

oppføring av garasjen, er at kommuneplanbestemmelsene gir et byggeforbud for 



- 

tiltak som ikke er nødvendige for LNF-formålet. Oppføring av garasjen og 

plasseringen er ellers i tråd med reglene for tiltak som er unntatt 

byggesaksbehandling i SAK10 (byggesaksforskriften) § 4-1 første ledd bokstav a 

hvor bygninger på inntil 50 m² samlet BYA/BRA, og på visse andre betingelser, er 

unntatt søknadsplikt. Bestemmelsen tillater at for eksempel garasjer plasseres 1 m 

fra nabogrensen, mot det generelle utgangspunktet i pbl. § 29-4 andre ledd som er 

at bygninger skal plasseres minst 4 m fra nabogrense. Gjennom regelen i SAK10 § 

4-1 første ledd bokstav a, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet tatt 

stilling til at mindre bygninger på generelt grunnlag kan oppføres uten søknad og 

tillatelse. Departementet har på denne måten også tatt stilling til hvilke tiltak naboer 

må kunne forvente å tåle, og har gjennom å innføre høyde- og bruksbegrensninger 

for slike tiltak, redusert eventuelle ulemper for naboer til et minimum. 

 

Rådmannen mener generelt at naboer vil ha en høyere berettiget forventning til å 

beholde blant annet lys og utsikt i LNF-område. I denne saken ligger garasjen i et 

boligfelt i LNF-område, og rådmannen mener det må forventes en viss grad av 

fortetting i slike områder.  

 

Plassering av ny garasje vil i likhet med gammel garasje være nordvest 

sammenlignet med naboens bolig. Ny garasje kommer ca. 5 m fra boligen, men 

trekkes noe lenger sør slik at garasjen vil komme foran en større del av naboens 

fasade sammenlignet med gammel garasje. Kwiatkowski har i klagen vist til at 

plasseringen vil gå ut over sol og dasglys for deres kjøkken og deler av stue. 

Rådmannen viser til at det er et åpent landskap i området og ingen elementer som 

fjell eller lignende som skygger for sol- og lysforhold:  Når det gjelder solforhold, vil 

garasjen bli liggende mot nordvest som er retningen for kveldssol. Rådmannen viser 

til at alle avstandskrav er oppfylt og at plasseringen av garasjen på grunn av 

avstanden gir liten endring av sol- og lysforhold. Rådmannen ser derfor ikke at 

plasseringen må endres som følge av hensynet til naboen. 

 

Oppsummering 

Rådmannen ser ikke at klagen har tilført nye momenter i saken som gjør at vedtaket 

bør endres. Rådmannen anbefaler derfor at HMA ikke tar klagen til følge og at saken 

oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2. 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2. 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

19/1579-33 Meldingstekst.html 

19/1579-32 Oversendelse av klage - dispensasjon for garasje 

19/1579-31 1978_001.pdf (klage) 

19/1579-30 Dispensasjon - Oppføring av garasje 

19/1579-29 Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for oppføring av garasje 

19/1579-28 Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av garasje 

19/1579-27 Dispensasjon for oppføring av garasje (saksfremlegg) 



- 

19/1579-26 Kommentarer til brev 

19/1579-25 Svar på nabomerknad 

19/1579-24 Nabomerknad 

19/1579-23 Tilbakemelding 
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                   1108_001.pdf 

19/1579-21 Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

19/1579-20 Søknad om dispensasjon 

                   Følgeskriv 

                   Nabovarsel 

                   Situasjonsplan 

                   Tegning 

19/1579-19 Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for  

                   oppføring av garasje 

19/1579-17 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for  

                   oppføring av garasje - oversendelse til Fylkesmannen 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i   

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Tidspunkt for befaring 

                   Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  

                   mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i      

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Orientering om klageadgang 

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

                   oppføring av garasje 

                   Oversiktskart 

                   Meldingstekst.html 

                   Oversendelse av klage - Garasje 

                   Klage på vedtak 

                   Meldingstekst.html 

                   Dispensasjon - garasje 

                   Meldingstekst.html 

                   2019-05-13 11-05.pdf 

                   Søknad om dispensasjon 

                   Kart med informasjon 

                   Nabovarsel 

                   Tegning 

                   Ny nabomerknad 

                   Nabomerknad 

                   Orientering om klageadgang 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 
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Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fra: Jørgen Gaarud [jgaarud@yahoo.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 04.05.2020 14:48:56 

Emne: Svar klage garasje 3/78 

Vedlegg:  

Henviser til sak 19/1579-32 
 
 
Nå har denne saken på godt i over et år.  Flere ganger har jeg fått godkjent byggesøknad fra 
Ringerike kommune 
slik at min garasje kan bygges,  
Garasjen ble satt opp på første godkjenning etter regelverket   men stoppet opp når klage fra naboen 
har kommet inn og ført til (byggestopp) 
tredje gang til politisk behandlin osv.. 
 
 
Det som jeg ser på som et problem er varslingen fra kommunen/ naboen i 2019  når 3 ukers fristen 
hadde gått ut, å ingen melding om motsigelse fra nabo hadde kommet inn,   så begynte arbeide med 
rivning av tidligere bygg, massen ble byttet ut osv. nabo var til og med å kommenterte at jeg måtte 1 m 
fra nabogrensen med det nye bygget når han tittet over gjerde. 
Så kommer naboen når platen til bygge er klar til støping med et brev kl 21 på kvelden med klagen. 
 
Påenget er at det gammle bygget ikke hadde blitt revet om jeg hadde fått naboklage/ annmerkning fra 
nabo INNEN fristen. 
 
 
Leser at naboen kan godkjenne garasjen om den blir flyttet 3 meter,  dette er teknisk umulig.  
garasje ble før opp når godkjenning gjalt.   da må bygget rives ned å betongplate må da fjernes før 
den da må støpes opp på nytt 3 meter lenger bort!    jeg er ikke interisert i å ta disse kostnaden.   samt 
at garasjen / kommer helt ut i veien forbi her. 
 
 
skjønner ikke hva problemet til klager er! han har 3 vinduer med godt lys mot vest å ble veldig lite 
berørt av plaseringen som kunne i teorien vært foran de 3 andre vinduene mot vest..... 
 
 
hilsen jørgen gaarud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Byggesakskontoret 
 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Jørgen Gaarud      
Bjerkelyveien 4 
 
3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-32 16677/20 GNR 3/78  07.04.2020 

 

Oversendelse av klage - dispensasjon for garasje 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vi viser til melding om politisk vedtak, datert 11.03.2020 og til vårt vedtak om 
dispensasjon for oppføring av garasje, datert 11.03.2020. Vedtakene ble sendt 
13.03.2020. Vi har 07.04.2020 mottatt klage på det politiske vedtaket i sak 26/20, se 
vedlagt klage. 

Klagen vil bli lagt frem til politisk behandling. På grunn av situasjonen med 
koronavirus, har kommunestyret inntil videre gitt fullmakt til formannskapet til å fatte 
vedtak i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret eller andre politiske utvalg. 
Vi vil gi nærmere beskjed om når klagen blir behandlet og hvilket politisk utvalg som 
behandler klagen. Dersom du ønsker å gi en kommentar til klagen, ber vi om at du 

sender oss en skriftlig kommentar innen 05.05.2020.  

Naboer med klage er satt på kopi av denne oversendelsen slik at de er orientert om 
status i saken. 

 

 

Med hilsen 

 

Ane Marie Rydland 

rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 
Renata Teresa Kwiatkowska, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

1978_001.pdf 
 





 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Jørgen Gaarud         
Bjerkelyveien 4 
3512 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 102/20 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-30 11948/20 GNR 3/78 

 11.03.2020 

 

Dispensasjon - Oppføring av garasje  

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

 

Vedtak: 

På bakgrunn av vedtak i politisk sak nr. 26/20 i møte 09.03.2020, viderebehandles 
godkjenning av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 
10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt uthus/garasje. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Gammel uthus/garasje må være fjernet i sin helhet før ny garasje kan oppføres. 
 

Tillatelsen gjelder i tre år: 
Selv om tiltaket i seg selv ikke er søknadspliktig, må byggearbeidene være igangsatt 
innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt. Fristen kan ikke forlenges.  
 
Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 
endelige vedtaket i klagesaken. 

 

 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshaver ansvar i byggesaken: 
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer 
er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  



 

 

2 

 

Beregning av gebyr 

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon 9 300,- 1 Kr 9 300,- 

Totalt gebyr å betale 9 300- 1 Kr 9 300,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Jørgen Gaarud) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 

Kommunikasjon: 
Kommunikasjon i saken er gjengitt i rådmannens saksfremlegg for den politiske 
behandlingen av saken. 

 

Tiltaket: 
Søknaden gjelder oppføring av ny garasje som erstatning for tidligere garasje/uthus 
som var falleferdig. Ny garasje er planlagt oppført i tråd med reglene i 
byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a, tiltak som ikke krever søknad og 
tillatelse. Garasjen skal være en frittliggende bygning som hverken har samlet 
bruksareal eller bebygd areal på over 50 m². Mønehøyden skal ikke være over 4,0 m 
og gesimshøyden ikke over 3,0 m. Plassering av garasjen skal være 1,0 m fra 
nabogrensen. 
 
Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:200 08.11.2019  

- Tegning    

 
Dersom tiltaket ikke er søknadspliktig, må det meldes fra til kommunen når tiltaket er 
ferdig. Skjemaet finnes på kommunens nettsider og heter «Melding om bygning eller 
tilbygg som er unntatt søknadsplikt». 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 
LNF-område. 

 

Dispensasjon:  

Det er gitt dispensasjon i politisk sak nr. 26/20 i møte 09.03.2020.  

 

Nabovarsling: 
Naboer er varslet om tiltaket og det foreligger nabomerknader i saken. 
Nabomerknadene er behandlet som en del av den politiske saken. 
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Orientering om klage: 

 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 
innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 
www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 
gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 
Med hilsen 

 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 

Saksbehandler: 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: 
Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 
Renata Teresa Kwiatkowska, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 
 
Henviser til: 
Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 
juni 2013. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 
Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS  
Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 
Renata Teresa Kwiatkowsi, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-29 11842/20 GNR 3/78  11.03.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Dispensasjon for oppføring av garasje 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 09.03.2020 sak 26/20. 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

1. HMA gir etter pbl § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 
kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 
uthus/garasje. 

 
2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 
Dette til orientering. 
 
 

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 
 
 
Vedlegg: 
19/1579-28 Saksprotokoll - Dispensasjon for oppføring av garasje  
19/1579-27 Saksfremlegg – Dispensasjon for oppføring av garasje 
                   Oversiktskart  
                  19/1579-26 Kommentarer til brev  
                  19/1579-25 Svar på nabomerknad  
                  19/1579-24 Nabomerknad  
                  19/1579-23 Tilbakemelding  
                  19/1579-22 Meldingstekst.html 1108_001.pdf  
                  19/1579-21 Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon  
                  19/1579-20 Søknad om dispensasjon  
                                     Følgeskriv  
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                                     Nabovarsel  
                                     Situasjonsplan  
                                     Tegning  
                  19/1579-19 Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon  
                                     for oppføring av garasje  
                  19/1579-17 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF- 
                                     områder for oppføring av garasje - oversendelse til  
                                     Fylkesmannen  
                                     Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  
                                     mot tiltak i - LNF-områder for oppføring av garasje  
                                     Tidspunkt for befaring  
                                     Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon   
                                     fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje     
                                     Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  
                                     mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje  
                                     Orientering om klageadgang  
                                     Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF- 
                                     områder for oppføring av garasje  
                                     Oversiktskart  
                                     Meldingstekst.html  
                                     Oversendelse av klage - Garasje  
                                     Klage på vedtak  
                                     Meldingstekst.html  
                                     Dispensasjon - garasje  
                                     Meldingstekst.html  
                                     2019-05-13 11-05.pdf  
                                     Søknad om dispensasjon  
                                     Kart med informasjon  
                                     Nabovarsel  
                                     Tegning 
                                     Ny nabomerknad 
                                     Nabomerknad 
Orientering om klageadgang                     
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-28  Arkiv: GNR 3/78  

 

Sak: 26/20 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. HMA gir etter pbl § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-27   Arkiv: GNR 3/78  

 

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

Forslag til vedtak: 

1. HMA gir etter pbl § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

  

Sammendrag 

Saken gjelder dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder (Landbruks-, natur- og 

friluftsområder) for å bygge ny garasje. Nabo har merknader til 

dispensasjonssøknaden. Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er 

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

skal godkjennes. 

 

Innledning/bakgrunn 

HMA har tidligere behandlet klage på dispensasjon for bygging avgarasje på 

eiendommen i sak 64/19, etter befaring i møte 19.08.2019, hvor det ble gitt tillatelse 

til dispensasjon. Fylkesmannen endret 01.11.2019 kommunens vedtak og ga avslag 

på dispensasjon. Rådmannen mener at ny søknad om dispensasjon i 

utgangspunktet er lik tidligere sak, men at det likevel er momenter som skiller 

sakene. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder for å bygge garasje. 

Garasjen er ellers unntatt søknadsplikt etter reglene i byggesaksforskriften § 4-1, 

første ledd bokstav a.  

 

 



- 

 
Utsnitt fra situasjonsplan sendt inn med søknad om dispensasjon. 

 

I søknaden om dispensasjon fra søker, Jørgen Gaarud, vises det til at: 

- Området er et boligområde i LNF-område og at garasjen ikke grenser til 

dyrket mark. 

- Ny garasje er en erstatning for tidligere garasje/uthus som var falleferdig og 

som sto 70 cm fra nabogrensen. Ny garasje flyttes 30 cm fra nabogrensen slik 

at avstanden til nabogrense blir 1 m. 

- Gammel garasje hadde pulttak som gjorde at all snø raste på naboeiendom, 

mens ny garasje får saltak med 22 grader takvinkel. 

- Totalinntrykket på tomten blir ryddigere og penere ved at alle bygningene på 

eiendommen får saltak med 22 grader takvinkel og at gammel falleferdig 

garasje erstattes med ny, moderne garasje. 

 

Det har kommet inn nabomerknad fra naboer Sylwester og Renata Teresa 

Kwiatkowski som mener at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon. Merknaden 

viser til: 

- Fylkesmannens avslag på dispensasjonssøknad og at det derfor ikke er 

grunnlag for å gi dispensasjon for ny søknad.  

- Det søkes om ny garasje mens bare deler av gammel garasje er revet og at 

samlet areal av ny gasrasje og resterende del av gammel garasje gir en 

utvidelse som gjør at samlet areal av ny og gammel del blir over 70 m² og gir 

økt nedbygging av LNF-areal.  

- Retningslinjene for utnyttingsgrad er 15% BYA og blir overskredet med 40 m² 

slik at ny BYA blir 17%. 



- 

- Garasje trekkes 6 m lenger vest og vil gi en stor ulempe ved at garasjen vil gi 

skygge for kveldssol og lys hele året. 

- Det drives fortsatt næringsvirksomhet på eiendommen og dette er grunnen til 

behov for garasje og verskted. 

 

Søker har svart på nabomerknadene, i svaret vises det til: 

- At nabo som protesterer i 2012 har fått dispensasjon for oppføring av bolig 

med 21% utnyttingsgrad hvor Gaaruds utsikt/lysåpning mot Gyrihaugen ble 

borte.  

- Nytt bygg er flyttet 3 m mot vest og ikke 6 m. 

- Ny garasje/bod har ingenting med firma å gjøre da driften er hobby. 

- Ny garasje føres opp som erstatningsbygg. 

 

Nabo har kommentert søkers svar og holder fast ved merknadene.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

LNF-område. I kommuneplanen § 10.1 er det gitt bestemmelser om arealbruken i 

LNF-områder, hvor det kun er tillatt å gjennomføre bygge-og anleggstiltak som er 

nødvendige for LNF-formålet, samt gårdstilknyttet næring basert på gårdens 

ressursgrunnlag og stedbunden næring. Oppføring, eller utvidelse, av ny bolig- eller 

fritidsbebyggelse er ikke tillatt.  Det er også gitt retningslinjer for behandling av 

dispensasjonssaker, retningslinjene er ikke juridisk bindende, men er likevel førende 

for kommunens saksbehandling i dispensasjonssaker. 

  

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i kommuneplanen § 

10.1. Adgangen til å gi dispensasjon følger av plan- og bygningsloven § 19-2. For å 

gi dispensasjon er det to vilkår som begge må være oppfylt. Det første vilkåret er at 

hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse, ikke må bli vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret er at 

fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Denne konkrete saken er ikke tidligere behandlet. HMA har imidlertid behandlet 

klage på dispensasjon for garasje i LNF-område på eiendommen i sak 64/19, i møte 

19.08.2019. Saken ble oversendt Fylkesmannen i Oslo og Viken som 01.11.2019 

endret kommunens vedtak og avslo søknad om dispensasjon.  

 

Rådmannen mener at tidligere og nåværende sak stiller seg relativt likt da begge 

sakene gjelder erstatning for tidligere garasje/uthus, men at det likevel er et 

vesentlig moment som skiller sakene og derfor gjør at søknaden må behandles. I 

tidligere sak skulle del av tidligere garasje/uthus bli stående. Det er i denne saken 

ikke vist til at tidligere uthus/garasje skal bli stående og rådmannen forutsetter derfor 

at del av tidligere garasje/uthus vil bli revet. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, gebyr kommer som inntekt 

til kommunen. Det vurderes ikke at saken har andre direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Saken gjelder spørsmål om dispensasjon for tiltak som i utgangspunktet ikke er 

søknadspliktig i et LNF-område. Tiltaket skal ikke plasseres på landbrukseiendom 

og vurderes ikke å komme i konflikt med landbruksvirksomhet, det vurderes derfor 

ikke å være behov for høringer fra andre myndigheter. 

  

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Saksbehandlingsfristen for behandling av dispensasjonssaker er 12 uker, 

saksbehandlingstiden regnes fra saken er komplett. Kommunen mottok 

nabomerknader og kommentar til merknader 10.01.2020 og saken var klar for 

behandling fra dette tidspunktet. Saksbehandlingsfristen på 12 uker går dermed ut 

03.04.2020. Dersom HMA velger å utsette saken for befaring, vil dette kunne 

medøre at gebyr for saksbehandling av byggesaken må settes ned, eller vil bortfalle 

i sin helhet jf. byggesaksforskriften § 7-6. Gebyr beregnes fra tidspunktet saken var 

komplett og vil i denne saken beregnes ut fra gebyrreglement for 2020 hvor 

utgangspunktet er at det tas kr 9 300,- i saksbehandlingsgebyr per dispensasjon.  

 

Alternativ 2: 

 

1. HMA avslår søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre garasje. 

 

HMA kan mene at vilkårene for dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder ikke 

er oppfylt og derfor avslå søknad om dispensasjon. HMA kan vise til at fordelene ved 

å gi dispensasjon ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering og vise 

til ulemper for naboer, samt at eiendommen allerede har en garasje. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen mener ikke at denne saken er prinsipiell. Kommunen behandler mange 

søknader om dispensasjoner for garasjer til boliger i LNF-områder. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

Vilkårene for å gi dispensasjon følger av pbl § 19-2, andre ledd. For det første må 

hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, ikke bli vesentlig tilsidesatt. For det andre må fordelene 

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

 

I forarbeidene til pbl (Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242), vises det til at det ikke er 

en kurant sak å dispensere fra planer. De ulike planene er blitt til gjennom en 

omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunestyret som er kommunens 



- 

øverste folkevalgte organ. Dispensasjoner skal ikke undergrave planen som 

informasjons- og beslutningsgrunnlag. Hensynene til offentlighet, samråd og 

medvirkning i planprosesser tilsier derfor at endringer av planer bør skje gjennom 

planprosess og ikke som dispensasjoner. Det åpnes likevel for at det kan 

dispenseres fra eldre reguleringsbplaner som ikke er fullt utbygget, og dersom 

reguleringsbestemmelsene er til hinder, eller direkte motvirker en hensiktsmessig 

utvikling av gjenstående eiendommer. 

 

Forarbeidene understreker videre at det kreves en klar overvekt av hensyn som taler 

for dispensasjon. Det vil derfor normalt sett ikke kunne gis dispensasjon dersom 

hensynene bak bestemmelsene det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg 

gjeldende med styrke. 

 

Dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder, kommuneplanbestemmelsene §10.1 

 
Bilde, tatt 17.11.2008, av gammel garasje/uthus fra kommunens eiendomsskattarkiv. Høyeste del av 
bygning er allerede revet. 

 

Det er søkt om dispensasjon for å bygge ny garasje som erstatter gammel 

garasje/uthus som var i dårlig stand. Siden ny garasje skal være en erstatning for 

gammel garasje/uthus, forutsettes det at hele den gamle garasjen/uthuset rives. 

 

Flatemåling av gammel garasje i kommunens kartgrunnlag viser at takflate av 

gammel garasje/uthus er 60 m². I kommunens eiendomsskattregister er bruksarealet 

(BRA) av garasje anslått til 45 m². Beregningen av bruksareal i 

eiendomsskattregisteret er gjort ut fra en standard hvor det er målt yttermålene for 

yttervegger og trukket fra 20 cm for tykkelsen i yttervegger. Ved å legge på fratrukket 

standard for yttervegger på 20 cm, anslås det at gammel garasje har hatt 51 m² 

bebygd areal (BYA). Ettersom garasje/uthus er av eldre dato, og foto av eldre 



- 

uthus/garasje viser at er det var små takutstikk og ytteveggtykkelsen kan ha vært 

mindre enn 20 cm på slike eldre bygninger, vurderes det som sannsynlig at 

bruksarealet på tidligere bygning samlet ligger nærmere 50 m² som er arealet av ny 

garasje. 

 

I begrunnelsen for dispensasjon vises det til at ny garasje flyttes 30 cm lenger fra 

nabogrense enn gammel bygning og at ny garasje derfor vil stå 1 m fra nabogrense. 

Søker viser også til at gammel garasje hadde pulttak og at snøen havnet hos nabo, 

mens ny garasje får saltak med 22 grader vinkel, noe som harmonerer med øvrig 

bygningsmasse på eiendommen.  

 

Vilkår 1 – hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

 

Rådmannen kan ikke se at hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig 

tilsidesatt, jf, pbl § 1-1. 

 

Hovedhensynet bak byggeforbudet i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennheten tilgang til natur- og friluftsområder. Søker har vist til at 

eiendommen ligger i et boligområde i LNF-område og at garasjen ikke grenser til 

dyrket mark.  

 

I denne saken søkes det om dispensasjon for å bygge garasje på en boligeiendom i 

et belte med boliger i LNF-område. Garasjen får noe endret plassering 

sammenlignet med tidligere garasje/uthus, men plasseres mer sentrert mot midten 

av eiendommen og vil ikke være til hinder for nærliggende landbruksarealer. Det 

vurderes ikke å være forhold som skiller denne eiendommen fra omkringliggende 

boligeiendommer på en slik måte at hensynene bak byggeforbudet i LNF-områder 

gjør seg mer gjeldende for denne eiendommen enn for andre boligeiendommer i 

området. 

 

Rådmannen mener derfor at hensynet bak byggeforbudet ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

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

en samlet vurdering. 

 

Det følger av forarbeidene til plan- og bygningsloven, at det i første rekke er 

offentlige hensyn som kan begrunne en dispensasjon. Personlige og økonomiske 

fordeler vil normalt ha liten vekt i dispensasjonsvurderingen. 

 

Generelt vil en ulempe ved å gi dispensasjon for bygging i LNF-områder være at 

dispensasjon vil kunne bidra til å undergrave byggeforbudet og gi en bit for bit-

nedbygging av LNF-områder. Rådmannen mener at denne ulempen ikke gjør seg 

gjeldende i stor grad ettersom ny garasje er en erstatning for gammel garasje/uthus. 

I denne saken går ulempen på hensynet til nabo hvor nabo i sin merknad har pekt 

på at ny garasje vil gi skygge for kveldssol og tap av lys hele året. 

 



- 

Som fordel har søker vist til at ny garasje er en erstatning for gammel garasje/uthus 

som delvis er revet, at ny garasje trekkes lenger inn på eiendommen, vekk fra 

nabogrense og at totalinntrykket av eiendommens blir bedre med ny garasje. 

 

Fylkesmannen viste i sin avgjørelse av tidligere sak til Sivilombudsmannens 

avgjørelse, SOM 2014/334, som uttrykk for en generell avveining av hensyn hvor det 

fremgår at «Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom vil i mange 

tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningsloven med 

tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å ivareta, for eksempel der 

dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk eller et 

uteoppholdsareal, eller det tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet». Videre uttales 

det at «Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene og i denne 

avveiningen vil det være aktuelt å se hen fordelens størrelse og betydning. At 

eiendommen fra før har tilfredsstillende uteareal kan etter en konkret vurdering gjøre 

at fordelen som oppnås er liten». Det uttales også at «Når det gjelder den konkrete 

avveiningen av hensyn, vil det måtte være et visst spillerom for hvilken vekt de ulike 

momentene tillegges. Fylkesmannen har i denne saken lagt avgjørende vekt på 

ulempene for naboen og at fordelene for klager ikke er av en slik størrelse at de bør 

gå på bekostning av det vernet pbl. § 29-4 gir naboer». 

 

Rådmannen vurderer at personlige og offentlige fordeler i denne saken i stor grad 

sammenfaller. Dette går blant annet på at erstatningsgarasje trekkes lenger inn på 

tomten og dermed vil kunne gi lettere tilgang til vedlikehold av fasade mot nabo og 

bedre avstand fra byggverk til vei, samtidig som det er en fordel at ny garasje 

plasseres i tråd med de særskilte avstandskravene i unntaksregelen for bygninger 

inntil 50 m² BYA/BRA i byggesaksforskriften § 4-1, første ledd, bokstav a.  

Det ses videre som både en offentlig og privat fordel at ny garasje gjør at 

eiendommen vil fremstå mer som en samlet enhet og at eiendommen vil fremstå 

ryddigere ved at ny garasje får samme takutforming som øvrige bygninger.  

Samtidig vil det være både en privat og offentlig fordel at ny garasje gir et potensiale 

for noe økt lagringsplass grunnet utforming av nytt bygg. Ettersom arealet av ny og 

gammel bygning er omtrent lik, vil dette likevel ikke være en fordel som kan tillegges 

stor vekt. 

 

Rådmannen mener at de samlede fordelene i denne saken gjør at fordelene er klart 

større enn ulempene. Spørsmålet er om fordelene ved å gi dispensasjon er større 

enn ulempene for naboen som i merknad har vist til at ny garasje vil gi skygge for 

kveldssol og tap av lys hele året. 
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Skjermbilde fra kommunes kart av gammel bygning. Røde streker viser lengdemål av gammel 
garasje, 11,37 m, lengdemål av ny garasje, ca. 9,44 m. 2,25 m viser ca. endring ved at ny garasje får 
endret plassering. 
 

Nabo har i sin merknad trukket frem at årsaken til ulempene på sin eiendom er at ny 

garasje trekkes ca. 6 m lenger mot vest. I svar til nabomerknadene har tiltakshaver 

vist til at nytt bygg trekkes 3 m lenger mot vest. Illustrasjon fra kart ovenfor viser mål 

på gammel garasje, mål på ny garasje og ca. avstand for ny plassering lenger vest. 

Flyfoto under viser gammel garasje og naboeienom med uteplass. Ut fra kart og 

flyfoto ses det ikke at endret plassering av garasje vil gi vesentlig utslag for lys og 

solforhold for nabo. Det vises her til at naboens uteplass ligger sør på eiendommen 

og at endret plassering av garasje på tiltakshavers eiendom ikke vil berøre 

lysforhold på naboens uteplass. 

 



- 

 
Skjermbilde flyfoto, www.norgeibilder.no fra 2017 som viser gammel garasje og uteplass til nabo. 

 

Rådmannen viser ellers til at tiltaket i utgangspunktet ville vært unntatt søknadsplikt 

etter byggesaksforskriften § 4-1, første ledd, bokstav a, dersom det ikke var 

byggeforbud i LNF-områder. I dette unntaket gis det mulighet til å oppføre 

frittstående bygg inntil 50 m² inntil 1,0 m fra nabogrense og annen bygning på 

eiendommen. Videre er det angitt høydebegrensning og bruksbegrensning for bygg 

og at bygget ikke kan plasseres over ledninger i grunnen. Gjennom vurderingen av 

hvilke tiltak som skal være unntatt søknadsplikt, har Kommunal- og 

moderniseringsdeartementet tatt generelt stilling til hvilke tiltak også naboer må tåle 

at kan oppføres. Departementet har videre gjennom å gi føringer på avstand mot 

nabogrense, samt høyde- og bruksbegrensninger redusert eventuelle naboulemper 

til et minimum. Rådmannen mener generelt at naboer vil ha en høyere berettiget 

forventing til å beholde lys og utsikt i LNF-områder og andre områder hvor det er satt 

begrensninger for tiltak. Likevel må det også i slike områder forventes en viss 

utvikling med potensiale for fortetting hvor for eksempel eldre bygg blir erstattet av 



- 

nyere bygg. Dette er særlig aktuelt hvor det i LNF-området er flere boliger slik som i 

denne saken. Ut fra en samlet vurdering av plassering av ny garasje og forholdene 

for naboeiendommen vurderes ulempene for nabo i denne saken å være minimale. 

 

Det ble i 2009 gitt dispensasjon og tillatelse til å bygge garasje med BYA 90 m² på 

eiendommen. Rådmannen mener at det må ses bort fra denne saken i behandlingen 

av nåværende sak ettersom garasje fra 2009 er lovlig oppført og at saken som 

behandles nå er en erstatning for tidligere lovlig bebyggelse på eiendommen. Når 

det gjelder funksjon av gammel garasje/uthus som er delvis revet og ny garasje som 

det søkes dispensasjon for å bygge, mener rådmannen at funskjonene for gammel 

bygning og erstatningsbygning er de samme. 

 

Øvrige forhold 

Rådmannen viser til merknad fra nabo og opplysning om at det drives 

næringsvirksomhet på eiendommen. Saken er fulgt opp i egen sak og ble avsluttet 

med brev 11.10.2019 på bakgrunn av at bruktbilsalg ikke er hovedinntekt. Det ble 

videre informert om at endring av eiendommen eller bruken av bygninger kan kreve 

bruksendring dersom det i fremtiden planlegges annen bruk. 

 

Det er også to bygninger vest på eiendommen som følges opp separat.  

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter i nabomerknad er tatt med i 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon er 

oppfylt og at fordelene ved å gi dispensasjon er større enn ulempen nabo må 

forventes å tåle. Rådmannen anbefaler derfor at HMA innvilger søknad om 

dispensasjon og at viderebehandling av saken delegeres til til rådmannen. 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/1579-26 Kommentarer til brev 

19/1579-25 Svar på nabomerknad 

19/1579-24 Nabomerknad 

19/1579-23 Tilbakemelding 

19/1579-22 Meldingstekst.html 

                   1108_001.pdf 

19/1579-21 Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

19/1579-20 Søknad om dispensasjon 

                   Følgeskriv 

                   Nabovarsel 

                   Situasjonsplan 

                   Tegning 

19/1579-19 Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for  

                   oppføring av garasje 

19/1579-17 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for  

                   oppføring av garasje - oversendelse til Fylkesmannen 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i   



- 

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Tidspunkt for befaring 

                   Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  

                   mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i  

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

                   Orientering om klageadgang 

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

                   oppføring av garasje 

                   Oversiktskart                   

                   Meldingstekst.html 

                   Oversendelse av klage - Garasje 

                   Klage på vedtak 

                   Meldingstekst.html 

                   Dispensasjon - garasje 

                   Meldingstekst.html 

                   2019-05-13 11-05.pdf 

                   Søknad om dispensasjon 

                   Kart med informasjon 

                   Nabovarsel 

                   Tegning 

                   Ny nabomerknad 

                   Nabomerknad 

 

 

 Ringerike kommune, 19.02.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

 
 

 

 



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelyvn.2
3512 Hønefoss
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l4.februar 2020

Ringerike rådhuset
Rådhuset
Hønefoss

Kommentarer til brev fra Jørgen Gaarud, 10.1.20, Bjerkelyvn.4,g1 1 2 Hønefoss -
saksnummer 19/1579.

Med hilsen

Vi viser til brev motla.tt c31.4.1.20 og til vår samtale med byggesaksavdelingen ca 17.1, hvor vi
orienterte om at vi ikke får kommentert ovennevnte brev tdr-Camidten av fåruar.

Våre anførsler vedrørende Gaaruds virksomhet på eiendommen står vi fast ved. Han opplyser nå
at han er ansatt i et firma og.at virksoryrheten (privat og ikke AS)vil være en hobby.
Fortsatt blir det jobbet med biler på både kveld og natt.

Når det gjelder den nye garasjens plassering mener vi at det er riktig at den vil bli liggende ca 6 m
lengre vest enn den gamle.

Vi håper med dette at kommunen avslår Gaaruds søknad, da ny søknad ikke inneholder noen
endringer med hensyn til stø.rrelse og plassering. Derfor vil fylk6smannens avslag også være
tørende for kommunens vedtak i "ny" sak.

Renata Kwiatkowska

? en o-ta 1 (*[&t t<cl, sl<dL
Sylwester Kwiatkowski

srr-{vat rø , Ø, inft k)u, h

Dokid:
20020870
(1et1579_26)
Kommentar til brev

t



Svar til sylwester kwiatkowski og
renata kwiatkowska.(knut gullingsrud)

Fra Jørgen gaarud 1 01 1 -2020

Kopi til ringerike rådhus/ byggesak.

Viser til deres brev datert 2 ianuar 2020 som deres
svar på søknad om min disp ang garasje på 3184

bjerkelyveien 4. 351 2 hønefoss.

Som det kommer frem i mine vedlegg (4 ark)fra
deres byggesaU disp / rammeavtale tra 281 1 1 -2A1 2

GNR 3171 som den gangen fikk disp for oppføring
av bolig med garasje på 21 % bya til tross for 1 5%
(6% større) bya som er i dette området, noe jeg
godtok og
signerte på selv om min utsikt / lysåpning mot
"gyrihaugen" ble borte.....

kan ikke se at beskrivelsen gy,ør at jeg skal endre på

min søknad vedrørende min garaje.

II

Dokid:
20005825
(19t1579-25)
Svar på nabomerknad

Rettelse i klagen på nabovarsel fra sylvester.



I

Der han hevder at det nye bygget er flyttet 6m lenger
mot vest . Dette stemmer ikke,
Dette er pr telefon med Arne hellum

målt opp på kartet til å være 3m å ikke 6m som dere
hevder.

Når det gjelder Gaarud auto så er det etter første
runde gjort endringer i driften. hvor jeg nå er ansatt i

et annet firma. å min drift regnes som hobby- bedrift
/ å ikke hoved gesjeft. Dessuten er det ikke ulovlig å

ha adresse for firma hjemme.

Min nye garasje/ bod har ingen ting med mitt firma å
gjøre,
Den føres opp som erstatningsbygg i moderne
størelse og standar.

Refererer til kommentar fra sylvester i brev datert
30 apr 20'a9 hvor han hevder han er kjent med at
mønehøyden er max 4m når bygget står 1 m fra
grensen. ( 1 vedlegg) totalt 5. + svar.

Håper saken vil bli behandlet.
Mvh Jø arud



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelyvn.2
351.2l{ønefoss

Jørgen Gaarud
Bjerkelyveien 4
3512 Hønefoss

' MOTTATT 0 3 JAil. ?szg

2. januar 2O2O

I

I

Kopi til: Ringerike rådhuset
Rådhuset
Hønefoss

Dokid:
20004033
(19t1 57e-24)
Nabomerknad

Nabovarselfra Jørgen Gaarud, Bjerkelyvn.4,351 2 Hønefoss - merknad.

Vi viser til mottatt nabovarsel fra Gaarud som er datert 12.12.19. Midlertidig ble melding om rek.
sendingen mottatt 27 .12.19. Merknaden blir levert i postkassen til Gaarud den 2.1.2020 og
dermed innen fristen.

I nabovarslet opplyses det at garasjen er unntatt søknadsplikt iht byggesaksforskriften. Det er ikke
riktig da bygging av garasje i et LNF område krever dispensasjon iht til arealdelen. I tillegg står det
i retningslinjen i $ 10.1i arealdelen, at det skal foreligge tungtveiende grunner for å gi
dispensasjon.

Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak den 1.11.19. Årsaken var nedbygging av LNF og at
det ikke er betydelige flere fordeler enn ulemper for å kunne gi dispensasjon iht Plb S 19,2. Vurdert
i forhold til det offentlige. I ny søknad er det ikke gitt nye opplysninger om fordeler og ulemper,
altså avslags begrunnelsen fra fylkesmannen. Derfor er det ikke noe som skulle tilsi at
dispensasjon kan gis iht ny søknad. Søknaden må derfor avslås med samme grunner som
fylkesmannen ga i sitt vedtak.

Vi ønsker likevel å komme med følgende tilleggs kommentarer.

Det søkes igjen om en garasje med BYA på 50m2, men det er bare deler av den gamle garasjen
som er revet. Samlet blir ny garasje og den gamle som skal stå ca 7O m2. Gaarud søker altså om
en betydelig større garasjen enn den delen som er revet - altså en utvidelse av nedbyggingen av
LNF.

lht retningslinjen for BYA er den begrenset til 2OQ m2 eller 15o/o.15o/o er 297,15. Dette er altså 40
m2 større en retningslinjen tilsier. Det gir en utnyttelse på 17%o. Er det ikke riktig å følge denne ?
Hva skal grunnen til å fravike denne ?



Søknaden viser at vifår et garasjebygg som er ca 6 m lengre mot vest. Dette medfører at

"åpningen" vi hadde hadde mot vest vil på sommeren gi betydelig skygge for sola på kvelden og
lys hele året. Dette vil være en stor ulempe for oss og vår eiendom. På denne bakgrunn må det -

være helt feil av kommunen å fravike denne retningslinjen mht BYA.

Av ovenente grunner mener vl derfor at det ikke er grunnlag for å gi dispensasion iht til plb. 919. 2
og at søknaden må avslås.

Minner om vår opplysning til kommunen i brev av 23.mai 19 at det drives næringsvirksomhet på
eiendommen fortsatt og at det er i strid med arealdelen. Vi ber om at dette opphører og at det
etter vår oppfatning er årsaken til behovet for garasjer og verksted på eiendommen. M viser til
opplysninger på diverse nettsider. Se vedlagt eksempel som viser dette.

Med hilsen

Renata Kwiatkowska

QenaZQ. &'iaAtærc: La-
Sylwester Kwiatkowski

Sgtaoøør lt'viul' lzaq 14,

Vedlegg: 2 vedlegg som opplyser om næringsvirksomhet.
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Jørgen Gaarud
Bjerkelyveien 4
3512 HØNEFOSS
NO
jgaarud@yahoo.no

940100925
RINGERIKE KOMMUNE
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 10.1.2020

Tilbakemelding på Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4

Hei. pr 28/12-19 hadde det ikke kommet inn noe klage på tiltaket,
den kom først 2 jan 2020.
viser til samtale med Hellum hvor svar sendes til nabo+ råduset.



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: 'jgaarud@yahoo.no' [jgaarud@yahoo.no] 

Kopi: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 03.01.2020 10:07:37 

Emne: 3/78 

Vedlegg: 1108_001.pdf; image001.jpg 

Hei, Jørgen Gaarud! 
 
Jeg viser til din telefonhenvendelse til meg i dag.  Du spurte om søknaden om dispensasjon som vi har registrert mottatt fra deg 16.12.19. 
 
Vedlagt er vårt foreløpige svar 20.12.19. 
 
Du forteller at du i går fikk merknad fra 3/71.  Du vil sende oss en kommentar til merknaden. Som avtalt sender jeg deg vår rammetillatelse 11.12.12 for 
bolig og garasje på 3/71 der det framgår at det ble gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder, og at det var snakk om 21 % BYA. 
 
I samtalen anslo du at den sørlige gavlveggen i garasjen som det søkes dispensasjon for, kommer ca 3 m lengre sør enn gavlveggen til bygningen som er 
revet.  
 
Jeg sender kopi til vår saksbehandler Ane Rydland som er på ferie til 6. januar!  Vi avventer behandling av saken til vi har fått kommentarer fra deg! 
 
Med hilsen 
 
Arne Hellum 
------------------------- 
Avdelingsleder byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 409 00 156 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 
 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post 
og vedlegg er ikke tillatt. 
 
 
 
 
 















 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74  00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
 

Jørgen Gaarud      
Bjerkelyveien 4 
 
3512 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-21 58086/19 GNR 3/78  20.12.2019 

 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
 

Vi viser til søknad om dispensasjon, registrert mottatt 16.12.2019.  

I vedlagt nabovarsling kommer det frem at det er sendt rekommandert nabovarsling 
til eiere av gnr/bnr 3/71. Frist for å komme med merknader til nabovarsel skal være 
minst 2 uker etter at varselet er sendt. Varselet er sendt 12.12.2019 og fristen for å 
komme med merknader har derfor ikke gått ut. Saken regnes ikke som komplett før 
fristen for nabovarsel er gått ut.  

Dersom det kommer merknader skal du sende disse til kommunen. Du kan sende 
mottatte merknader på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  

 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter 
først fra det tidspunkt saken er komplett. 
 

Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk 
m.v., kan forlenge saksbehandlingstiden. 

 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. 
Det tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og 
bygningslov med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 



 

 

2 

Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det 
er fint om du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, 
eller saksnummer som står opplyst øverst i dette brevet. 

 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Med hilsen 
 

Ane Marie Rydland 
rådgiver 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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SØknad om dispensasjon
Det søkes om dispensasion for følgende eiendom:
Gnr

2J
8nr.

]g
Fnr. Snr Eiendommens adressel

h;;tJ;,o,*^ 1. sn ilone{eæ

Skriv hva du søker om dispensasjon fra og hva du skal bygge:
(Eksempel: Dispensasjon fra forbudet mot tiltak i LNF-områder i kommuneplanen 5 10.1for å

til
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Skriv hvorfor du bør få dispensasion i denne saken:

/ r gqa$iu e{ e} b.{i: o"v\råob. i ruup* olv*rmtø

Gonc.r6.".. erenges" 
-i hh. +i\ D./rhe* t^nor h '

6a,os,"n ul'"u,,i+Js';;#0tptiut rrrrl sFn"TÅt Gehu;ft

5oJ+/ rnqx in.. Qcåir^ng/ rl* rnr-o*eh*fde' fl\lnintr'wr
- 

- 1 rnn ftb. rrhråv'e'r:d' -

).. ruy Gorosle Lr!*c.,l*eu &rcr4./Åhvrt Sowr \Å].r

g$"[*r)rr\. fu^ Ny<-- oarrqe*_btta .fing4p %cwt{ra,

tdl'a:'åff å"ån,?&ffi^fhfl ^r":'l'åf#å%, t;\
rt t

.L
-) keI

I \^Ar/i^ bll n

6a*"* g,[

l?ri}u.fadE
Gauettre J
L?s"i ntre:
n'\BD f\rv
nna4{,Ynr*

Eventuelle vedlegg:
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SØker:
Navn:

lonc'er.r Gnns(un
Telefon (dagtid):

q 16r t6o6 [ [*
Mobiltelefon:

p1*the'lyv€r*nt Ll
Adresse:

3sra
Postnurnmer:

HenøFoq*
Poststed

Sted og dato:
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Nabovarset )', (/ffiN
sendes til berørte naboer og glenboere

Ved riving skal kreditorer med pengeheftelser i eiendommen varsles, pbl g 21-3

Til (nabo/gjenboe|

( il, lca; ft Kø Rcsønwu,L

a
coT-
SR frii x,r) g

å5gE

Som eler/lesterav:
Gnr I Bnr I Festenr I sekslonsnr.

Eiendommena adresse

Tlltak eiendommen;
o
J "* l $ Seksjonsnr

adresse q-\

t5 v# 1 #"uEI\v(åL

tz. loss
, *"9(ruRKommune

Eier/Iester

Det varcles herved om

Endring av fasade lXlniuing
Bruksendring

AnnetAntennesystem

|_l tnnnegning mot veg |-_]

bortfeste
Midlertidig bygning, konsiruksjon eller anlegg av matrikkelenhet

Nybygg

PåbyggÅilbygg

Anlegg

SkilVreklame

19etter

f# dg,i,t?åissloven [] Koml.nunate vedtekter Kl Areatptaner Vegloven
B_

nr.

plan

ReguleringsplanArealdel av

kryss for

Xcf"."t
Navn på plan

Vedlegg nr

o-

1 2€-rn1

\.h"å/,Åi\*Q)<

\J.,. (l\ir^v.fr dJ.ffi
<- fU Gr'q1bvg

Afc;eSJe_,.

5o*^

vedrørende nabovarsel rettes tll

&
Kontaktperson, navn V Egost Telelon Mobil

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendl.

søker^iltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader for ev.
Navn

Q-trt
Poshr.

35tq e{o1 1

Postådresse
t Eien q

* ft-F l6( i6c)6
Vedlegg

a

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
lkke

relevant

Dispensasjonssøknadlvedtak B w
Situasjonsplan D

Tegninger snitt, fasade E

Andre vedlegg {t>ltr lrrrf, 'ry o

Underslaift
Oato

tz 1 -tqt

søker
6

Gjentas med

Tcpi,r"g*l 6 nnrr"vrD
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Vedlegg

c
Side I - av

Nullstill

a
-lr

d(
\J\

Kvittering fof nabovafs9l sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sendlng, overleveres personllg mot kvltterlng eller sendes på e.post mot kvltlerlng.
Med kvltterlng for mottatt e.post menes en e.post fra nabo/glenboer som bekrelter å ha mottatt nabovarselet,Ved personllg

overleverlng vll slgnatur glelde som bekreftelse på at varslet er moltatt, Det kan også slgneres på at man glr samtykke tll tlltaket.

Tlltaket gJelder

Elendom/
byggested

Gnr. j I Bnr,

+9
I Feslenr, I Seks.ionsnr. Bygningsnr, leotignr, lKommune

^'Hi7rlo. [vv'<i e-n V
Postnr. I Poslsted t ,/ nSrl L //ercz{o, >g

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sendlng av vedlaEte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

{

Nabo-/qlen boerelendom Eler/fester av nabo-/glenboerelendom
Eiers/feslers navn

tARriTi frj -l hoyesq^
Dato sendl e-poslI Seksjonsnr,Gnr

3 '". . 8O rFestenr.

Adresse Kvittering vedleggesacresse

fi; eft*. lv vø. ler, . 6
Postsledets reg.nr,Postnr. I Poslstedl l b n - TI åne, Gøc

I PostsledPostnr,

Personlig l<vittering for I Dato-

>/lsamtvkketittin"n t I lilrZ4q fnoregenx mottatt varsel

Nabo-/glen boerelen dom Eler/fester av nabo-/gienboerelendom

Gnr 3 ''n'To I Festenr. I Seksionsnr. Eiers/lesrers navn

AsLg Joharn fu yhr..rt
Dalo sendt e-post

4t Adress6 Kvittering vedlegges

Postnr. lPoststed..-""'?sl?- rIvD'lo'!eu

${a^aloc*. l n

Poslnr. I Poststed Poslstedels reg.nr

Personlig kvitlerlng lor__l
mottatt varsel

Dato

T: : ffiffiJiln", \W, ,N. *'l
Nabo-/glenboErelendom Eler/fester av nabo-/gjenboerelendom
n'' _b 't* J 1

I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Rå^tri /svl.re,3ie,s [4ylq1 a6trrsh.
Dato sendt e-posl

oo""u 'bågrkel vei t, n ? - ie
Kvittering vedlegges

to"n?fr a' to"t""l{"rn e(pg s
t"ugs

( L'
t0""'o1 .{6'.frQ-le5

5
Poststedels reg.nr.

Personlig kvitlering lor
-l motatt varsel

Dato

'ftRsstto[gsruu
Personlig l(vittering tor I

I

I samtykke lil tiltaket I

Dato Sign.

Nabo-/glenboerelendom Eler/fesler av nabo-/glenboerelendcm

Gnr I Bnr. I Feslenr. I Seksjonsnr Eiers/lesters navn Dato sendl a-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Poslnr. I Poststed Poslnr. I Poststed Postsledets reg.nr.

Personlig hvittering lor
--l

mofiatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering lor

-l samtykke til tiltaket

Dalo Sign.

Nabo-/gien boerelendom Eler/fester av nabo-/glenboerelendom

Gnr. I Bnr. I Festsnr. I Seksjonsnr. Eiers/testers navn Dalo sendt e-post

Adresse Adresso Kvittering vedlegges

Postnr. I Postsled Postnr. I Postsled Poslstedels reg.nr,

Personlig kvitlerlng for I Dato
I

lmottatl varsel I

Sign. Personlig kvittering lor

I samtykke til tiltaket

Dalo Sign.

Dato:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign.? stx
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Vedlegg nr

c- Nullstill

Opplysninger gitt i nabovarsgl sendes kommunen sammen med søknaden

(Glenpart av nabovarsel)
Pbr s 21-3

Beskrlv nærmere hva nabovarslet gielder

Vedlegg nr

o-

Tlltak elendommen:u*'b "?g rFesrenr' I Seksjonsnr. EjErdommens adresse

Eteit'. io ve)e+t Ll
Postnr. I Poslsled

Eierllester -

Jcl(e. øru
t

G*wgu D
no"un"fr>,tQ

€anl,t,g
Det varsles herved om

Nybygg

Påbygg/tilbygg

Anlegg

Skilt/reklame

Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Ktl
Riving

Bruksendring
Ooorettino/endrino av matrikkelenhet
(eiåndomldeting) -eller bortfesteMidlertidig bygning, konstruksjon eller anlegg l-l Antennesystem

Annet

Dlspensaslon etter plan- og bygningsloven kapittel 1 I

] li3åi8å,?,tfrll'gsroven Tl Kommunate vedtekter lXl Areatptaner [-l vestoven

Arealdlsponerlng
Sett kryss tor gieldends plan

Kl Arealdel av kommuneplan f] Reguleringsplan l-l Bebyggelsesplan

Navn på plan

ko^ v\Fv\ø- ?

vedrørende nabovarsel rettes til

Kontaklperson, navn E-post Telelon

Søknaden kan ses på hlemmeside:
(ikke obligatorisk):

Merknader sendes tll

Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at
Ansvarlio søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende

dette varsel er sendt.
innkomne merknader oq redeqiøre for ev. endrinqer.

Navn
1

ts/ *; 6-n*lR r,tr2
Postnr.

Ssrz
Poststed

kø<Aosq

Postadresse

&"/'41 /r
Ltq I

E-post J
"å

AHoo''vo
Følgende vedlegq er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr.lra - til

B n
Situasionsplan D t-l
Tegninger snitt, fasade E n
Andre vedlegg o r-l
Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gienboere'

Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel.

-"ÆL
roato /2y'< -rl Underskritt søker ell6r

Gjentas

o\?.ar"^/ GARRTI D
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GTipusten
Eikly Post i Butikk

Plantasien Hsnefoss

Barbroun. 1

35ll Hønefoss

Ors.nr, 93i08i9i? I'IUA

$alsskuittering

ånt. Uaretekst Beløp I'IUA

I Rek $tore Innland kr 235,00 25t

( REIIAIff $YLIdESTER I(I,IIATI(OI,ISI(I)

( BJERKELYUEIEI{ 2)

( 3512)

( H0llEF0$s)

(Uekt llanuel I :0,028 kg)

(0est i nasjon: l,lsrse )

(tlr. :RR351 1069361{0)

x

Total kr 235,00

l(ortbetal ing kr 235,00

llua sat

25&

0runnl ag

kr I88,00

llua sum

kr 4?,00

0ax: 14820752-590068

12/12/2019 l9:54 (luerf

Bankflxept fJ0P

xf*xrixd0625-3 il()r

AID: 05i800000210.l0 00Dl(JElll

IUR: 8000048000

ISI: 6800

flef.: 164503 1s545i Iffl

235,00

)fi Solst på uegne au Fosten I'lurse f,$

0rs.nr. 984661185 fiUS

Bonsnr. 47-18350-l-334S930-3

0ato Tid l(asse

12.12.201S 19:55:04 lfiS$El

$i snatur

tillttil illiltIilt tililrililtilriltil til ililI til til ilililtil tilillllrl
E 47 - 1 8950- 1 -3349930-3n

Resp 00

58C



GAARUD JøRGEN, BJERKELWEIEN 4, 3512 Hø
3l7e-0
Bjerketyveien 4, 35tZ HøNEFOSS
1981

Dato 8Å1-2019 Målestokk 1:200

beregnetSITUASJONSPLAN
FOR RII{GERIKE KOTTIilIUIIE

Eier
Gnr/bnrfnr

tltrryttelse
Regplan nr.
Plannawr
Godkjent
l(ommuneplanfonnål

-l 19

;{åå

Å
:

(;l :s

666!.ti0

sy

f Bygninger NøyaKig eiendomsgrense

Andre bygg ------ Usikker eiendomsgrense

Trafikkareal Vannledning

Orcwannsledning

Spillvannsledning

Oc
æ$*$o, ø-
(f)N F+i \t to .sa

!=9= E

I P 3.,=

Dato Sign

Revideringsdab Sign

Revideringsdato Signtning

08.11.2019
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  01.11.2019  2019/44459 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

    19/1579-17 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Idunn Flood, 69 24 75 30. 
  
 
 
  

RINGERIKE KOMMUNERINGERIKE KOMMUNE 
Postboks 123 SentrumPostboks 123 Sentrum 
35023502 HØNEFOSSHØNEFOSS 
 
 

  
 

Fylkesmannen endrer kommunens vedtak om dispensasjon for oppføring 
av garasje- gbnr. 3/78 - Bjerkelyveien 4 i Ringerike kommune 

 
Vi viser til kommunens oversendelse datert 28.08.2019.  
 

 
Sakens bakgrunn  
 
Saken gjelder søknad fra Jørgen Gaarud om dispensasjon fra arealformålet Landbruks-, natur- og 
friluftsformål (LNF) for oppføring av garasje. Garasjen skal ha et bebygd areal (BYA) på 50 m², en 
gesimshøyde på 2,5 m og en mønehøyde på 4 m. Eksisterende garasje er revet og etter 
Fylkesmannen målinger har denne en BYA på mellom 35-40 m². 
 
Kommune godkjente søknaden administrativt i vedtak av 13.05.2019.  
 
Vedtaket ble påklaget av naboene Renata Kwiatkowska og Sylwester Kwiatkowski, eiere av gbnr. 
3/71, i brev datert 23.05.2019. Klagerne opplyser at de ikke er nabovarslet om 
dispensasjonssøknaden. De anfører samtidig at tiltaket er i strid med tillatt grad av utnytting. Videre 
opplyser klagerne at plantegningene ikke er riktige. De viser til at plantegningene viser at ny garasje 
skal plasseres 1 m fra nabobygg, men at tiltakshaver har støpt en platting 1 meter inn i eksisterende 
nabobygg. De er også usikre på om garasjen plasseres 1 m fra deres tomtegrense. Klagerne påstår 
også at tiltakshaver driver med næringsvirksomhet på sin eiendom og at dette er i strid med LNF-
formålet. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning fattet vedtak i møte den 03.07.2019 i sak 54/19 om å 
utsette saken for befaring. Kommunen gjennomførte befaring 19.08.2019. 
 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i Ringerike kommune tok ikke klagen til følge i møte den 
19.08.2019 og oversendte saken til Fylkesmannen. 

Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har ført frem. 
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet har delegert myndigheten som klageinstans etter 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9 til Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen forutsetter at partene er kjent med sakens dokumenter og gir derfor ikke ytterligere 
saksreferat.  
 
Fylkesmannen ser slik på saken 
 
Fylkesmannen slutter seg til kommunens vurdering om at tiltaket ikke er søknadspliktig jf. pbl. § 20-5 
bokstav a jf. byggesaksforskriften (SAK) § 4-1 første ledd bokstav a.  
 
Når det gjelder klagernes anførsler om at tiltakshaver driver næringsvirksomhet på eiendommen i 
strid med LNF-formålet, viser vi til at det er kommunens ansvar å forfølge eventuelle ulovligheter 
etter pbl. § 32-1.  
 
1. Saksbehandling 

 
1.1. Nabovarsel  

 
Klagerne ble nabovarslet den 31.03.2019 om søknad om rivning og oppføring av garasje med en 
bredde på 6 m, en lengde på 13 m og en mønehøyde på enten 5 m eller 3 m. Klagerne har opplyst at 
det ble vedlagt to ulike tegninger. Det ble i nabovarselet krysset av for at tiltaket ikke var avhengig av 
dispensasjon. Etter mottatt nabomerknader, endret tiltakshaver tiltakets utforming for å imøtegå 
merknadene fra naboene. Garasjens plassering ble flyttet 1 meter fra nabogrensen, lengden ble 
redusert til 9,435 m, bredden til 5,3 m, mønehøyden til 4 meter og gesimshøyden til 2,5 m. 
Tiltakshaver søkte kommunen den 09.05.2019 om dispensasjon fra LNF-formålet. Klagerne mottok 
ikke nytt nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknaden, og har derfor ikke blitt varslet om 
dette. 
 
Om søknad om dispensasjon følger det av pbl. § 19-1 at: 
 

«[f]ør vedtak treffes, skal naboer varsles på den måten som nevnt i § 21-3». 
 
Av pbl. § 21-3 fremgår det at:  
 

«[f]ør søknad sendes inn, skal naboer og gjenboere varsles av søker hvis ikke disse skriftlig har 
meddelt at de ikke har merknader til søknaden». 

 
SAK § 5-2 andre ledd utdyper hvilke krav som stilles til nabovarsling ved dispensasjonssøknad: 
 

«Dersom tiltaket er avhengig av dispensasjon, skal det opplyses om hvilken bestemmelse det er 
behov for å dispensere fra.» 

 
Det kan synes som at kommunen i saksfremlegget til klagebehandlingen har lagt til grunn at det er 
en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke er nabovarslet på nytt, men at dette ikke har hatt betydning 
for resultatet. Kommunen skriver: 
 

«Rådmannen vurderer at naboenes adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at 
naboene har fått kopi av vedtak om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang».  
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Det er en saksbehandlingsfeil at klagerne ikke har blitt varslet om dispensasjonssøknaden jf. pbl. §§ 
19-1 og 21-3. Vi har i likhet med kommunen kommet til at vedtaket er gyldig da det er grunn til å 
regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold jf. fvl. § 41. Fylkesmannen 
vurderer at feilen er reparert ved at klagerne har kommet med nabomerknader og at tiltaket er 
endret og nedskalert i tråd med klagernes merknader. Videre har klagerne blitt informert om 
vedtaket og benyttet sin klageadgang. 
 

1.2. Om behovet for uttalelse fra regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte 
berørt 

 
Av pbl. § 19-1 følger det at: 

 
«[r]egionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, skal få mulighet til å 
uttale seg før det gis dispensasjon fra planer, plankrav og forbudet i § 1-8». 

 
Kommunen har gitt dispensasjon fra arealformålet LNF i kommuneplanen. Regionale og statlige 
myndigheter er ikke gitt mulighet til å uttale seg før det er gitt dispensasjon. Kommunen har verken i 
vedtaket eller i saksfremlegget til klagebehandlingen tatt stilling til om regionale og statlige 
myndigheter sine saksområder «blir direkte berørt». Vi legger til grunn at kommunen har vurdert at 
de ikke blir berørt. Vi slutter oss til kommunens vurderinger. Vi har i vurderingen lagt vekt på at 
garasjen ligger i et boligfelt i LNF-området og at garasjen ikke skal plasseres rett ved dyrket mark. 
Det er derfor ikke en saksbehandlingsfeil at vedtaket ikke er forelagt regionale og statlige 
myndigheter. Vi anmoder likevel kommunen i fremtidige saker om å synliggjøre sine vurderinger av 
om regionale og statlige myndigheters saksområde blir berørt.  
 
2. Tiltakets forhold til plan  
 
Eiendommen er uregulert og ligger i et område som i kommuneplanen for 2019-2030, vedtatt 
31.01.2019, er avsatt til Landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) med underformålet areal for 
nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens 
ressursgrunnlag. I slike områder er det forbud mot tiltak utover det som har direkte og nødvendig 
tilknytning til landbruksnæringen. Oppføring av garasje er i strid med arealformålet LNF. Tillatelse til 
å gjennomføre tiltaket forutsetter derfor at det gis dispensasjon fra LNF-formålet jf. pbl. § 19-2.  
 
Klagerne anfører at omsøkt tiltak også er i strid kommuneplanens tillatte utnyttelsesgrad, og at 
tiltakshaver også må søke om dispensasjon fra dette. Fylkesmannen viser, i likhet med kommunen i 
sitt saksfremlegg til klagebehandlingen av vedtaket, at det er retningslinjer til kommuneplanen § 10 
som omtaler tillatt utnyttelsesgrad. Retningslinjene er ikke juridisk bindende, slik at tiltaket ikke er 
avhengig av dispensasjon fra utnyttelsesgrad. Det avgjørende for om dispensasjon kan innvilges er 
om vilkårene i pbl. § 19-2 er oppfylt, uavhengig av retningslinjene i planen. Retningslinjene kan 
imidlertid tjene som uttrykk for kommunens praksis som kan tillegges en viss vekt i 
dispensasjonsvurderingen. 
 
3. Generelt om vilkårene for dispensasjon  
 
Plan- og bygningsmyndighetene kan gi dispensasjon, men bare dersom vilkårene i pbl. § 19-2 er 
oppfylt. Det første vilkåret er at de hensyn som ligger til grunn for lovens formålsparagraf eller 
den/de bestemmelser det er aktuelt å dispensere fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Det andre vilkåret 
er at fordelene ved dispensasjon må være klart større enn ulempene. Miljøverndepartementet 
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uttaler i forarbeidene til loven, Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) side 242, at det må foreligge en klar 
overvekt av hensyn som taler for dispensasjon i den enkelte sak.  
 
Spørsmålet om å dispensere fra planer reiser særlige spørsmål. Planer er blitt til gjennom en  
omfattende beslutningsprosess, og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ,  
kommunestyret. De omhandler konkret vurderte forhold knyttet til arealutnyttelsen innenfor  
et bestemt område, og det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse.  Dispensasjoner vil lett 
kunne undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Ut fra hensyn til offentlighet, 
samråd og medvirkning i planprosessen er det viktig at endringer av planene ikke skjer gjennom 
enkeltdispensasjoner. 
 
4. Er vilkårene for dispensasjon oppfylt i denne saken  
 
Det er to vilkår som må være oppfylt for at dispensasjon kan innvilges. For det første  
må hensynene bak LNF-formålet ikke bli vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.  
 

4.1. Blir hensynene bak kommuneplanens arealformål LNF vesentlig tilsidesatt ved en 
dispensasjon i denne saken?  

 
Hovedhensynet bak LNF-formålet i kommuneplanen er å ivareta natur-, frilufts-, og 
landbruksinteresser i området samt et sammenhengende landbruk- natur- og friluftsområdet. 
Området skal holdes mest mulig fri for bygninger, konstruksjoner og anlegg som ikke er tilknyttet 
landbruksvirksomhet eller allmenne friluftsinteresser. 
 
I likhet med kommunen finner vi ikke at hensynet til natur- og friluftsinteresser blir vesentlig 
tilsidesatt ved en dispensasjon i denne saken.  
 
Tiltakshaver har i dispensasjonssøknaden opplyst at tiltaket er en rehabilitering/oppbygning av ny 
garasje. Eksisterende garasje er nå revet. Ut fra kommunekartet kan det synes som at tidligere 
garasje/uthus lå rett ved nabogrensen og at den hadde en BYA på mellom 35 - 40 m². Tiltaket skal nå 
ligge 1 meter fra nabogrensen og har derfor en noe endret plassering. Videre har tiltaket en BYA på 
50 m² og er derfor noe større enn tidligere garasje/uthus. Det er uklart om tidligere garasje/uthus er 
lovlig oppført. Ut fra flyfoto kan det synes som at den tidligere garasjen/uthuset ble oppført en gang 
mellom 1947 og 1959. Uavhengig av dette, legger Fylkesmannen til grunn at tiltaket uansett vil 
medføre at ytterligere areal i LNF-området beslaglegges. Dette tilsidesetter hensynet til at område 
skal være mest mulig fri for bebyggelse. 
 
I likhet med kommunen, viser vi til at tiltaket skal bygges på en etablert boligeiendom med flere 
omkringliggende boliger. Videre skal garasjen ligge inne på tomten og den grenser derfor ikke 
direkte mot dyrket mark. Det hindrer derfor ikke et sammenhengende landbruksområde og det kan 
antas at tiltaket ikke kommer i direkte konflikt med landbruksinteresser. Dette taler for at hensynet 
bak arealformålet ikke blir vesentlig tilsidesatt. 
 
Mange vil kunne anføre et ønske om å bygge ny garasje med et større areal. Fylkesmannen kan ikke 
se at det er spesielle forhold ved tomten som skiller seg fra andre eiendommer i planområdet. En 
dispensasjon vil kunne medføre en uthuling av hensynene bak arealformålet LNF og en bit for bit 
nedbygging av LNF-området. 
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Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen under noe tvil kommet til at hensynene bak LNF-
formålet ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 

4.2. Er fordelene ved dispensasjon klart større enn ulempene? 
 
Det er først og fremst fordeler knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn som kan begrunne en 
dispensasjon. Personlige fordeler for søker er også relevant, men har klart mindre vekt i en 
dispensasjonsvurdering. I forarbeidene til loven står det at det må foreligge klar overvekt av hensyn 
som taler for dispensasjon i den enkelte sak. Dette tilsier at det ikke er nok i seg selv at ulempene er 
små. Det må kunne vises til relevante fordeler som er klart større enn ulempene.  
 
I SOM 2014/334 var det spørsmål om å dispensere fra avstandskravet til nabogrense etter  
pbl. § 29-4. Fylkesmannen mener likevel at Sivilombudsmannens uttalelsen sier noe generelt om 
hvilke hensyn som er relevante i dispensasjonsvurderingen og hvordan de skal vektes:  
 

«Hvilke hensyn som er relevante i en dispensasjonsvurdering må sees i sammenheng med  
de offentlige hensyn som skal ivaretas i loven og gjennom planlegging. Personlige ønsker om  
en bestemt utnyttelse av en eiendom vil imidlertid i mange tilfeller være sammenfallende  
med de hensyn plan- og bygningsloven med tilliggende forskrifter og arealplaner er satt til å  
ivareta, for eksempel der dispensasjon begrunnes med høyere funksjonalitet ved et byggverk  
eller et uteoppholdsareal, eller der tiltaket vil gi høyere arkitektonisk kvalitet.»  

 
(…) «Gode og funksjonelle utearealer er areal- og ressursdisponeringshensyn nedfelt i plan og  
bygningsloven med forskrifter og tilhørende veiledere. Utvidelse av et uteoppholdsareal vil  
kunne gi økte kvaliteter i form av bedrede solforhold, topografi og muligheter for lek og  
opphold. Selv om et uteareal fra før har tilfredsstillende kvalitet, vil økt kvalitet likevel være  
en objektiv fordel for eiendommen.  

 
Denne fordelen må imidlertid veies opp mot ulempene, og i denne avveiningen vil det være  
aktuelt å se hen fordelens størrelse og betydning. At eiendommen fra før har tilfredsstillende  
uteareal kan etter en konkret vurdering gjøre at fordelen som oppnås er liten.» 

 
Om fordelene ved å gi dispensasjon skriver kommunen skriver i sitt vedtak av 13.05.2019: 
 

«Fordelene ved å gi dispensasjon er at søker får bygd en ny garasje. Dette vil sikre 
tilstrekkelig plass til parkering og eventuelt lagring, og vil kunne bidra til å gi tomta et 
ryddigere preg.» 

 
Å sikre plass til lagring og parkering er et areal- og ressursdisponeringshensyn som er med på å sikre 
gode bomiljøer. Dette kan derfor i utgangspunktet være en objektiv fordel for eiendommen.  
 
Av skråkartfoto av eiendommen fremgår det at det allerede er oppført en større garasje sørøst på 
eiendommen. Kommunen skriver i sin saksfremstilling til klagebehandling at kommunen ga i vedtak 
av 13.07.2009 dispensasjon fra arealformålet LNF for oppføring av en garasje med en BYA på ca. 90 
m². Det er også et mindre uthus plassert nordøst på tomten som tiltakshaver har opplyst skal bli 
stående. Fylkesmannen har beregnet at uthuset har en BYA på rund 21 m². Etter Fylkesmannens 
vurdering har eiendommen allerede tilstrekkelig plass til lagring og parkering. Det er en personlig 
fordel for tiltakshaver å få mer lagrings- og parkeringsplass, men dette vil som vist ovenfor ha 
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mindre vekt i vår vurdering. Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene 
som oppnås ved en dispensasjon er mindre. 
 
Som nevnt ovenfor vil en dispensasjon i denne saken kunne medføre uheldige presedensvirkninger 
og en bit for bit nedbygging av LNF-området.  
 
Etter en konkret vurdering har Fylkesmannen kommet til at fordelene ved dispensasjon for 
oppføring av garasje ikke er klart større enn ulempene. Vilkåret for dispensasjon etter pbl. § 19-2 er 
ikke oppfylt. 
 
 

4.3.  Konklusjon 
 
Kommunens vedtak av 13.05.2019 i sak 19/1579 endres. Fylkesmannen avslår søknad om 
dispensasjon fra arealformål LNF jf. pbl. § 19-2. Klagen har ført frem.  
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl. § 1-9 og fvl. § 34.  
 
Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre, jf. fvl. § 28 tredje ledd.  
 
Sakskostnader 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på retten til å kreve dekning av vesentlige kostnader som har vært 
nødvendige for å få endret vedtaket til en parts gunst, jf. forvaltningsloven. § 36. Kravet må sendes til 
Fylkesmannen innen 3 uker.  
 
 
Med hilsen 
 
Anne Danielsen Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Idunn Flood 
rådgiver 

 
 
Saksbehandlers telefontid: mandag kl. 12.00 - 14.00 og onsdag - fredag kl. 12.00 - 14.00 
 
 
 
 
 
Kopi til: 
Renata Teresa 
Kwiatkowska 

Bjerkelyveien 2 3512  

Jørgen Gaarud Bjerkelyveien 4 3512  
Sylwester Kwiatkowski Bjerkelyveien 2 3512  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Fylkesmannen I Oslo og Viken       

Postboks 325 

 

1502 MOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-17 38125/19 GNR 3/78  28.08.2019 

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

oppføring av garasje - oversendelse til Fylkesmannen - Gnr/bnr 3/78 - 

Bjerkelyveien 4 

 

Vedlagt oversendes sak til behandling av Fylkesmannen for endelig avgjørelse i sak 

om klage på dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av 

garasje. 

Saken gjelder dispensasjon for oppføring av garasje som er fritatt søknadsplikt etter 

reglene i byggesaksforskriften § 4-1, bokstav a. Tiltaket er likevel ikke i tråd med plan 

ettersom eiendommen ligger i LNF-område hvor det etter kommuneplanen § 10 kun 

er tillatt å gjennomføre byggetiltak som er nødvendig for landbruks- natur og 

friluftsformål, gårdstilknyttet næringsvirksomhet og stedbunden næring. Kommunen 

har gitt dispensasjon for tiltaket og Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har 

opprettholdt vedtaket og vi videresender derfor saken til Fylkesmannen for endelig 

avgjørelse. 

Navn og adresser til parter i saken fremgår av kopiliste nedenfor. Spørsmål om utsatt 

iverksetting etter fvl § 42 er vurdert i kommunens brev med oversendelse av klage til 

tiltakshaver, datert 27.05.19. Vedtaket er ikke gitt utsatt iverksetting. 

Fylkesmannen er ikke tidligere kjent med saken, og det vises til saksfremlegg med 

vedlegg for sakens bakgrunn mm. Aktuelle dokumenter i saken følger vedlagt. 

 

 

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 



 

 

2 

 

Kopi: 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowska, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

19/1579-16 Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  

                   mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

19/1579-15 Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i  

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

19/1579-14 Tidspunkt for befaring Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-13 Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud  

                   mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

19/1579-12 Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i  

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

19/1579-11 Gnr/bnr 3/78 - Svar - klage/garasje/disp 

19/1579-10 Saksfremlegg - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i  

                   LNF-områder for oppføring av garasje 

19/1579-8   Oversendelse av klage - Garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-7   Klage på vedtak Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-6   Dispensasjon for garasje 

19/1579-5   Dispensasjon - garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-4   Oppdatert tegning Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-3   Søknad om dispensasjon Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-2   Ny nabomerknad Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

19/1579-1   Nabomerknad Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-15  Arkiv: GNR 3/78  

 

Sak: 64/19 

 

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

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i 

delegasjonssak nr. 223/19. 

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

3. Viderebehandling av saken når det gjelder ulovlig oppførte bygninger 

delegeres til rådmannen. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternativ 1: 

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

nye opplysninger, og opphever vedtaket fattet i delegasjonssak nr. 223/19, jf. fvl § 33, 

annet ledd.  

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

Dersom hovedutvalget skulle finne klagen begrunnet og endrer vedtak i delegasjonssak 

223/19, kan følgende alternative begrunnelse benyttes:  

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

av dispensasjonssøknad. Nabovarsling er heller ikke utført korrekt ved at det kun er én 

av hjemmelshaverne til eiendommen gnr/bnr 3/71 som har signert for mottatt varsel. Det 

må derfor gjennomføres ny nabovarsling før saken kan behandles på nytt.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Tor Bøhn (Frp) og Anders Braaten (Sp). 

 
 



 

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 

19/1579-14 34813/19 GNR 3/78  07.08.2019 

 
Tidspunkt for befaring 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

Vi viser til tidligere brev, se vedlegg.  

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vil komme på befaring før møtet 19.08.2019. 

Tidspunkt for befaringen er satt til kl. 1410. Det er ønskelig at partene i saken kan delta på 

befaringen, men befaringen vil gjennomføres selv om enkelte av partene eventuelt ikke har 

anledning til å delta. 

 

Saksbehandler for klagesaken, Ane Marie Rydland, er for tiden på ferie, men er tilbake 

19.08.2019, og ligger an til å delta på befaringen. 

 

 

Med hilsen 

 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

   
   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

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

områder for oppføring av garasje 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-13 32109/19 GNR 3/78  08.07.2019 

 

Melding om politisk vedtak - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot 

tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 03.07.19 sak 54/19. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

Befaring vil mest sannsynlig bli 19.08.19, da dette er dato for neste møte i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Vi vil komme tilbake til tidspunkt og 

sende innkalling nærmere møtet. Det er ønskelig at partene i saken deltar på 

befaringen. Befaring vil gjennomføres selv om enkelte av partene eventuelt ikke har 

anledning til å delta.  

 

Dette til orientering. 

 

Med hilsen 

 

Knut-Ivar Kollstrøm 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 

 

Vedlegg: 

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

for oppføring av garasje 

Orientering om klageadgang 

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

garasje 

Oversiktskart 
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Meldingstekst.html 

Oversendelse av klage - Garasje 

Klage på vedtak 

Meldingstekst.html 

Dispensasjon - garasje 

Meldingstekst.html 

2019-05-13 11-05.pdf 

Søknad om dispensasjon 

Kart med informasjon 

Nabovarsel 

Tegning 

Ny nabomerknad 

Nabomerknad 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-12  Arkiv: GNR 3/78  

 

Sak: 54/19 

 

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

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15.01.2019

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
Det er fylkesmannen i Oslo og Viken som er k lageorgan for Ringerike kommune.

Klage n sendes til
Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss’
Per e - post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen skal forberede saken. Behandlingen skjer i hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er e nige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt virkning?
Vanligvis gjelder ve dtaket selv om du har klaget på det. Du har mulig het til å be om at
virkningen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort.
Dersom du ønsker dette , må du sende en begrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

Søksmålsadgang
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har
gått 6 måneder fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

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

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

Forslag til vedtak: 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegasjonssak 

nr. 223/19. 

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

3. Viderebehandling av saken når det gjelder ulovlig oppførte bygninger 

delegeres til rådmannen. 
 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

dokumentasjon for utført nabovarsling. Naboer, Sylwester og Renata Teresa 



- 

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

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

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

30.04.19. 

 

09.05.19 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra LNF-formål med 

dokumentasjon for utført nabovarsling. Tiltakshaver viste i dispensasjonssøknaden 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

- Eiendommens utnyttingsgrad er overskredet og det er ikke søkt dispensasjon 

for overskridelsen. 

- Mottatt nabovarsel opplyste ikke om dispensasjon. 

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

usikkert om garasjen er plassert 1 m fra nabogrense. 

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

salg og reparasjon av bil.  

 

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

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

ble behandlet i brevet og ble ikke gitt. 

 

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

følgende: 

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

m høy og plasseres 1 m fra nabogrense. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

styres gjennom kommuneplanbestemmelsene § 10.1 hvor det kun er tillatt å 

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

gårdstilknyttet næring basert på gårdens ressursgunnlag og stedbunden næring. I 

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

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

formål. 

 

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

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

merknader til tiltaket. 

  

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

til vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen er rettidig fremsatt. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

det ble gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

dekning av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

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

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

kommer som inntekt til kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

for behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1: 

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

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

223/19, jf. fvl § 33, annet ledd. 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

Dersom hovedutvalget skulle finne klagen begrunnet og endrer vedtak i 

delegasjonssak 223/19, kan følgende alternative begrunnelse benyttes: 

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

nabovarsling av dispensasjonssøknad. Nabovarsling er heller ikke utført korrekt ved 

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

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

behandles på nytt. 

 

Alternativ 2: 

Saken utsettes for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer ikke at denne klagesaken er av prinsipiell karakter i seg selv. 

Kommunen behandler mange saker om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-

område for oppføring av garasjer til boligeiendommer. Saken stiller likevel spørsmål 
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av prinsipiell karakter når det gjelder tolkning av retningslinjer for utnyttingsgrad for 

boligeiendommer i LNF-områder etter kommuneplanbestemmelsene § 10.1. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkårene for å gi dispensasjon fremgår av pbl § 19-2 hvor dispensasjon bare kan gis 

dersom hensynene det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre må fordelene ved å gi 

dispensasjon være klart større enn ulempene. Rådmannen står ved vurderingen av 

dispensasjonen i det påklagede vedtaket. Rådmannen vil videre tilføye at garasjen 

vurderes å komme som erstatning for deler av eksisterende uthus på eiendommen 

gnr/bnr 3/78 og at den derfor ikke medfører at eiendommen bebygges ytterligere. 

Nedenfor vil rådmannen kommentere innholdet i momentene i klagen. 

 

Utnyttingsgrad: 

Rådmannen oppfatter at klagen viser til at eiendommen gnr/bnr 3/78 er bebygd med 

areal på 337 m2, inkludert garasje. Det vises til at maks utnyttelse er 15% og at maks 

bebygd areal etter dette er 297,15 m2. Alternativt at eiendommen kan bebygges med 

maksimalt 200 m2.  

 

Rådmannen viser til at utnyttingsgrad for boligeiendommer ikke er regulert i 

planbestemmelsene i kommuneplanen § 10.1. Utnyttingsgrad omtales i retningslinjer 

til bestemmelsen hvor det fremgår at: "dersom det gis dispensasjon for utvidelse og 

ombygging av eksisterende boliger i LNF-områder (gjelder ikke boliger tilknyttet 

gårdstun), er det en forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at 

utnyttingsgraden til boligeiendommen ikke overstiger 15% BYA". Retningslinjene er 

ikke juridisk bindende slik som planbestemmelsene og kan derfor fravikes. Fravik fra 

retningslinjene vil imidlertid kunne skape presedens for ny praksis ut fra 

likebehandlingsprinsippet.  

 

Rådmannen vurderer at retningslinjene ut fra ordlyden sier at samlet areal for boliger 

på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA mens 

utnyttingsgraden for eiendommen samlet ikke må overstige 15% BYA. 

Retningslinjene kan også tolkes innskrenkende ved at samlet areal for all 

bebyggelse på boligeiendommer i LNF-områder ikke skal overstige 200 m2 BYA og 

at samlet utnytting ikke må overstige 15% BYA.  

 

Rådmannen mener at retninglinjene må tolkes ut fra ordlyden slik at de viser til 

samlet areal for boliger ikke skal overstige 200 m2 BYA slik at størrelse på garasje 

og eventuelt uthus ikke er regulert, men begrenses gjennom at samlet utnyttingsgrad 

ikke må overstige 15% BYA. Til sammenligning bestemmer retningslinjene at 

bebyggelse på fritidseiendommer samlet ikke skal overstige 120 m2 BRA. Inkludert i 

dette arealet kan det bare være to bygninger, en hytte og inntil ett uthus på 

maksimalt 20 m2 BRA. Dersom hovedutvalget skulle komme til at retningslinjene må 

tolkes slik at maksimalt samlet tillatt bebyggelse på boligeiendommer ikke skal 

overstige 200 m2 BYA, bes det om at dette presiseres i revisjon av 

kommuneplanbestemmelsene. 

 

Samlet areal for boligbebyggelse på eiendommen er ut fra opplysninger i 

matrikkelen oppgitt til samlet 145 m2 BYA og det er i 2009 gitt dispensasjon fra 
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byggeforbudet i LNF-områder etter tidligere kommuneplanbestemmelse § 2.1 med 

tillatelse til å bygge garasje på ca. 90 m2 BYA i delegasjonssak 389/09, datert 

13.07.09. 

Lovlig bebyggelse på eiendommen, inkludert garasje som det er klaget på i denne 

saken, er under 15% BYA. 

 

Manglende nabovarsel om dispensasjon: 

I klagen vises det til at nabovarsel ikke opplyser om at tiltaket krever dispensasjon, 

hverken for byggeforbud i LNF-område eller for utnytting. 

 

Rådmannen viser til at det er gitt dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-område og 

ser av innsendt dokumentasjon i forbindelse med dispensasjonssøknad viser at det 

er krysset av for at det ikke er behov for dispensasjon. Etter pbl § 19-1 om 

dispensasjonssøknad skal det varsles om dispensasjon med mindre 

dispensasjonssøknaden åpenbart ikke berører naboenes interesser. Det er ikke 

nødvendig med eget varsel om dispensasjon når det søkes om dispensasjon 

samtidig med søknad om tillatelse etter kapittel 20. Hensynet bak nabovarsling er at 

naboene skal få mulighet til å komme med sin mening om tiltaket for å ivareta sine 

interesser når det gjelder planlagt tiltak. Naboene har i denne saken gitt merknad til 

saken før den er behandlet hvor de står fast på at ny bygning må ligge 1 m fra 

grense og at mønehøyden ikke må overstige 4 m. Rådmannen vurderer at naboenes 

adgang til å ivareta sine interesser er sikret ved at naboene har fått kopi av vedtak 

om dispensasjon og har benyttet sin klageadgang. 

 

Plassering av tiltak: 

I klagen vises det til at tegninger viser at garasje skal plasseres 1 m fra nabobygg 

mens det er støpt platting 1 m inn i eksisterende nabobygg. Naboer er usikker på om 

garasjen er plassert minst 1 m fra grense. 

 

Rådmannen viser til at byggesaksforskriftene § 4-1 første ledd bokstav a, unntar 

søknadsplikt for oppføring, endring eller riving av frittliggende bygg på inntil 50 m2 

samlet BYA/BRA. Tiltaket må plasseres minimum 1 m fra nabogrense og 1 m fra 

annen bygning på eiendommen. Innsendt tegning viser at ny garasje plasseres med 

1 m avstand til nabobygg. Tiltakshaver har ansvar for plassering og endelig 

rapportering av plassering. Dersom plassering ikke er i tråd med innsendt 

dokumentasjon foreligger et forhold uten nødvendig tillatelse som må rettes. 

 

Kommunen har ikke mottatt melding om at tiltaket er ferdigstilt og viser til 

tiltakshavers ansvar for korrekt plassering. 

 

Ugyldighet: 

Det følger av fvl § 41 at et vedtak hvor saksbehandlingsrelene ikke er fulgt likevel er 

gyldig dersom det er grunn til å regne med at feilen ikke har virket bestemmende på 

innholdet i vedtaket. 

 

I denne saken er det reglene om nabovarsling av dispensasjon som ikke er fulgt. 

Rådmannen har ovenfor vurdert virkningene av manglende nabovarsling og funnet 

at hensynene bak reglene om nabovarsling er ivaretatt gjennom at nabo har blitt 

underrettet om vedtaket og dermed har fått mulighet til å utnytte klageadgangen.  



- 

 

Øvrige forhold: 

Rådmannen vil videre orientere om at naboenes opplysning om at det drives 

nærngsvirksomhet på eiendommen med salg og reparasjon av bil, blir fulgt opp i 

egen sak.  

 

Ut fra situasjonsplankart og flyfoto vises det to bygninger vest på eiendommen. 

Rådmannen kan ikke se at det er gitt godkjenning til dispensasjon for de aktuelle to 

bygningene eller at disse er lovlige fordi de er oppført før det ble innført generell 

søknadsplikt for tiltak med bygningsloven i 1965. Etter pbl § 20-2 kan tiltak ikke 

oppføres uten at kommunen har gitt tillatelse, med mindre tiltaket er unntatt 

søknadsplikt. Videre er det presisert at der det kreves dispensasjon, kan tiltaket ikke 

utføres før dispensasjon er søkt om og gitt. Kommunen har etter pbl § 32-1 plikt til å 

følge opp ulovligheter. De to bygningene som mangler tillatelse vil derfor bli fulgt 

opp i egen sak. 

 

Utskrift sendes: 

Jørgen Gaarud, Bjerkelyveien 4, 3512 HØNEFOSS 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/1579- 11 Meldingstekst.html 

19/1579-8    Oversendelse av klage - Garasje 

19/1579-7    Klage på vedtak 

19/1579-6    Meldingstekst.html 

19/1579-5    Dispensasjon - garasje 

19/1579-4    Meldingstekst.html  
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 Ringerike kommune, 21.06.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ane Marie Rydland 
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Fra: Jørgen Gaarud [jgaarud@yahoo.no] 

Til: Ane Marie Rydland [Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 19.06.2019 10:54:34 

Emne: Fw: klage/garasje/disp 

Vedlegg:  

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 

 

----- Videresendt melding ----- 
Fra: "jgaarud@yahoo.no" <jgaarud@yahoo.no> 
Til: "ane.marie.rydlamd@ringerike.kommune.no" 

<ane.marie.rydlamd@ringerike.kommune.no> 
Kopi: "elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no" 

<elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no> 
Sendt: man. 17. jun.. 2019 kl. 12.53 
Emne: klage/garasje/disp 
Saksnr: 19/1579. 

 

 

Svar på tiltak / klage fra nabo.  

 

Forord i saken!  etter kommunikasjon med plan/ bygg Ringerike kommune 

tidlig i februar bestemte jeg meg for å rive ned deler av den gamle garasje pga dårlig tilstand, 

samtidig gjøre den tilpasset til dagens str for en moderne bil.  

 

Nabovarsel/ tegninger /plan tegning, ble sendt ut hvor alle tilstøtende naboer signerte den 

31/3-2019 

i nabovarslet står det at ev klager skal rettes til meg personlig innen 14 dager ( std kontrakt fra 

nette). 

 

15 dager går hvor jeg ikke har hørt noe fra noen. Rivningsarbeide begyner / graving og 

utskifting av grund masse,  ramme for nytt betongdekke ble montert..    Tiden går uten noe 

klager,  frem til 7mai kl 20,45 

hvor Sylwester dukker opp på min eiendom  med et klage brev.   

Altså 1 Mnd + 8 Dager etter han signerte nabovarsel.  klagebrevet han kommer med er da 

datert 30april. Men jeg har ikke fått noen beskjed om klagen fra noen!!! 

 

Startet opp i god tro...! 

Hadde jeg vist at det var innklaget, hadde vi ikke revet ned deler av garasjen. 

 

 

Når garasjen først var revet likevel bestemte jeg meg for en  " ikke"    søknadspliktig garasje 

på max 50m2  

med max møne høyde på 4m, / 1m fra naboens grense/ tilstøtende bygg.  

Som da ble plassert på min ferdige pukkplate for å komme fort i gang med tanke på innleid 

lagerplasser./ og for å dekke inn naboens klage.   

 



Disp søknad for bygging i N.L.F- område  ble godkjent i Ringerike kommune 13/5-2019 hvor 

arbeide kunne fortsetter. med den (ikke søknads pliktige garasjen)  1m fra nabo grense. 

 

Jeg mener at alle klagene fra nabo er innfridd fra første klage, Hvor han presiserer max 4m 

høyt bygg / minimum 1m fra nabo grense.  

 

Gammle bygge sto 70cm fra naboens grense.   

Når det gjelder innlys/ utsikt osv...     

Så hadde jeg også det,( før dem bygde hus på tomten her  ) 

 

 

Mvh Jørgen gaarud / bjerkelyveien 4, 3512 hønefoss 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 

Jørgen Gaarud       

Bjerkelyveien 4 

 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/1579-8 24200/19 GNR 3/78  27.05.2019 

 
Oversendelse av klage – Garasje, gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vi mottok 24.05.2019 klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for å oppføre garasje, datert 13.05.2019. 

Klagen følger vedlagt. 

 

Naboer har bedt om at byggearbeidene skal stoppes umiddelbart inntil denne saken 

er endelig avgjort. Vi må derfor vurdere om det skal gis utsatt iverksetting på 

vedtaket, jf. forvaltningsloven § 42. Vi har kommet fram til at vi ikke vil gi vedtaket 

utsatt iverksetting. Vi kan ikke se at det er forhold som er uopprettelige ved at tiltaket 

gjennomføres, og vi kan ikke se at det foreligger tungtveiende argumenter for å gi 

utsatt iverksetting. 

 

Vi vil likevel minne om at dersom du begynner byggingen før klagen er endelig 

avgjort, er dette på egen risiko. Dersom vedtaket blir omgjort slik at du ikke får 

dispensasjon for garasje, kan eventuelt utførte byggearbeider måtte fjernes igjen. 

 

Klagen vil bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ved møte 19.08.2019. Dette er første møtet etter sommeren. Vi ber 

om at du kommer med en kommentar til klagen, og sender inn dette innen 

24.06.2019. 

 

Naboer med klage er satt på kopi på denne oversendelsen slik at de er orientert om 

status i saken. 

 

Spørsmål i tilknytning til bruktbilhandel vil bli fulgt opp i egen sak. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

Renata Teresa Kwiatkowska, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Klage på vedtak 



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelyvn.2
3512 Hønefoss

Ringerike rådhuset
Rådhuset
Hønefoss

23.mai2019t
I

Dokid:
1 9063868
(1el157e_7)

Klage på vedtak

Klage på vedtak i Ringerike kommune - Jørgen Gaarud, Bjerkelyvn.4,3512 Hønefoss
- saksnummer 19/1579. Klagen leveres på rådhuset 24.5.19 og klagen er således
levert innen fristen.

Vi viser til hyggelig møte med Knut lvar Kollstrøm på byggesaksavdelingen den 15.mai.
Konklusjonen på møtet var at maks bya på Gaarud eiendom er 337 m2 inklusiv ny garasje, men
maks 15% utnyttelse gir 297,15. Alternativt maks 2OO m2.
Med andre ord kan ikke Gaarud bygge ny garasje på 50 m2 innenfor reglene om utnyttelse.

I tillegg viser det seg at Gaarud har sendt nytt nabovarsel til kommunen, men som vi først ble
forelagt på møte med Kollstrøm. Dette har vi aldri undertegnet. Vi mottok også på møtet en kopi
av ny søknad av 9.5, hvor det opplyses om at det søkes om dispensasjon fra arealdelens
bestemmelser om byggeforbud i LNF, men ikke iforhold til utnyttelsen. Søknaden er derfor ikke
riktig.

Av nabovarslet datert 31.3. er det ikke opplyst at bygging av ny garasje krever dispensasjon iht
kommuneplanen. Derfor er nabovarslet som vi har bekreftet å ha mottatt heller ikke korrekt.
I tillatelsen er det likevel gitt dispensasjon, men ikke i forhold til utnyttelsen. Derfor er vedtaket

ugyldig og må oppheves.

Plantegningene er heller ikke korrekt i forhold til den plasseringen som nå er gjort. Tegningen viser
at ny garasje skal plasseres 1 m fra nabobygg, mens resultatet er at det er støpt en platting 1 m
inn i eksisterende nabobygg. Vi er usikre på om garasjen er plasseft minst 1 m fra vår grense.

Vi presiserer at Gaarud er i full gang med byggingen og at det derfor er svær.t viktig at denne
saken behandles raskt. Vi krever derfor at Gaarud stopper byggearbeidene umiddelbart inntil
denne saken er endelig avgjort.
Garasjens plassering vilfor oss itillegg være svært lite bra fordi den vil skygge mht lys og sol.

Vi vil tillegg få opplyse at det på eiendommen drives næringsvirksomhet med salg og reparasjon
av bil. Derfor medfører mye støy uhele døgnet", med reparasjon og vask. Vasken foregår helt inntil
vår grense med avrenning av vann inn på vår eiendom og i tillegg vanndamp. Detter tått opp med
Gaarud, me; mente at det var våft problem.

lht bestemmelsene i LN F er denne virksomheten ulovlig og vi krever at dette opphører
umiddelbaft.



Med hilsen

Sylwester Kwiatkowski

Renata Kwiatkowska \ .4 i -'den&e -l/* t O-fL o,r \{å)-
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Fra: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Til: 'jgaarud@yahoo.no' [jgaarud@yahoo.no] 

Kopi:  

Sendt: 15.05.2019 11:40:23 

Emne: Dispensasjon for garasje 19/1579 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei, 
 
Vi har blitt varslet om at det kanskje kommer en klage på vedtaket om dispensasjon vi fattet i går. Klagefristen er 3 uker. 
 
Dersom det kommer en klage legger rådmannen saken fram for politisk behandling, og politikerne tar stilling til om de ønsker å gjøre om på vårt vedtak eller 
om de ønsker å opprettholde vårt vedtak og sende det til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
 
Hvis dispensasjonsvedtaket gjøres om, vil du ikke lenger ha tillatelse til å bygge garasje. Det betyr at dersom du begynner byggingen før klagefristen er ute 
og eventuelt klagen er endelig avgjort, er dette på egen risiko. Dersom vedtaket blir omgjort slik at du ikke får dispensasjon for garasje, kan eventuelt 
utførte byggearbeider måtte fjernes igjen. 
 
Vi har enda ikke mottatt noen klage, og vet derfor ikke hva innholdet i en eventuell klage vil være, eller hvordan rådmannen stiller seg til klagen. Dette til 
informasjon. Dersom vi mottar en klage sender vi den til deg sånn at du kan uttale deg til klagen. 
 
Med hilsen 
 
Kristine Grønlund 
------------------------- 
Rådgiver, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47) 475 19 116 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, 3510 Hønefoss 



 
 
Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. Vennligst slett denne e-posten 
og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil, og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e-post 
og vedlegg er ikke tillatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Jørgen Gaarud          

Bjerkelyveien 4 

 

3512 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 223/19 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/1579-5 21778/19 GNR 3/78  13.05.2019 

 

Dispensasjon - garasje 

Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vedtak: 
Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder er godkjent, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

 

Vilkår for tillatelsen: 

1. Det skal ikke være oppholdsrom i garasjen. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 

Det må være gitt tillatelse til tiltak innen tre år fra datoen på dette dispensasjonsvedtaket, 

ellers faller godkjenningen av dispensasjonen bort. Hvis tiltaket i seg selv ikke er 

søknadspliktig, må byggearbeidene være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen 

er gitt. Fristene kan ikke forlenges.  

 

Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 

endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshaver ansvar i byggesaken: 

Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 

plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer er i 

strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 

på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 
Beregning gebyr   
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Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Dispensasjon Kr 4000,- 1 Kr 4000,- 

    

Totalt gebyr å betale  Kr 4000,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Jørgen Gaarud) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 

Vi mottok søknad om dispensasjon 09.05.2019 og oppdatert tegning av garasjen 

13.05.2019. 

 

Tiltaket: 

Eksisterende garasje er revet og det skal bygges ny garasje. Ny garasje skal ha 

lengde på 9,435 meter og bredde på 5,3 meter. Bebygd areal for garasjen blir 50 m2, 

tegningene viser en gesimshøyde på 2,5 meter og en mønehøyde på 4 meter. 

Garasjen plasseres 1,0 meter fra både nabogrense og annen bygning på 

eiendommen. Garasjen er dermed ikke søknadspliktig, og krever bare dispensasjon. 

 

Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 
Tegn.nr Navn Mål Dato 

- Situasjonsplan  Mottatt 09.05.2019 

- Fasade og snitt 1:100 Mottatt 13.05.2019 

 

Dersom tiltaket ikke er søknadspliktig, må det meldes fra til kommunen når tiltaket er 

ferdig. Skjemaet finnes på kommunens nettsider og heter «Melding om bygning eller 

tilbygg som er unntatt søknadsplikt». 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 

LNF-område. 

 

Dispensasjon:  

Det er søkt om dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder. 

 

Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 

vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden med uendret bruk og at garasjen 

bygges opp igjen med nesten samme plassering. 

 

Vilkår 1  

Hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra, eller hensynene i 

lovens formålsbestemmelse, må ikke bli vesentlig tilsidesatt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Vi kan ikke se at hensynene bak formålsbestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, jf. 

pbl. § 1-1.  
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Hensynet bak forbudet mot tiltak i LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 

sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. 

I dette tilfellet gjelder søknaden dispensasjon for bygging av garasje på en etablert 

boligeiendom i et område med flere omkringliggende boliger. Det er ikke  

 

Det er dermed ingen landbruks-, natur- og friluftsinteresser som gjør seg særlig 

gjeldende i dette tilfellet. 

 

Vi vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 10.1 ikke blir vesentlig 

tilsidesatt. 

 

Vilkår 2  

Fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

  

Det legges normalt ikke stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. Fordelene 

ved dispensasjonen skal først og fremst knyttes til de offentlige hensyn som planen 

skal ivareta, i tillegg til de formål og hensyn som plan- og bygningsloven skal sikre.  

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at søker får bygd en ny garasje. Dette vil sikre 

tilstrekkelig plass til parkering og eventuelt lagring, og vil kunne bidra til å gi tomta et 

ryddigere preg.  

 

Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 

10.1 er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Konklusjon  

Vi konkluderer med at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 

 

Nabovarsling: 

Vi har mottatt merknad fra Renata Kwiatkowska og Sylwester Kwiatkowski hvor de 

har merknad til at bygningen plasseres nærmere enn 1 meter fra deres grense og 

med høyere mønehøyde enn 4 meter. Søker har endret prosjektet slik at det 

plasseres 1 meter fra nabogrensen og får en mønehøyde på 4 meter. 

 

Søker har dermed imøtekommet merknaden. Vi setter naboer med merknad på kopi 

av dette vedtaket, og legger ved oppdatert kart og tegning. Dette til orientering. 

 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 
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Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Kollstrøm for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 475 19 116 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunes delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 20. 

juni 2013. 

 

Kopi til: 

Sylwester Kwiatkowski, Bjerkelyveien 2, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

2019-05-13 11-05.pdf 

Kart med informasjon 

 

 



Fra: Jørgen Gaarud [jgaarud@yahoo.no] 

Til: Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.05.2019 11:11:58 

Emne: Nytt mål garasje 

Vedlegg: 2019-05-13 11-05.pdf 

 

Sendt fra Yahoo Mail på Android 
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SØknad om dispensasjon

Skriv hva du søker om dispensasjon fra og hva du skal bygge:
(Eksempel: Dispensasjon fra forbu{et mot tiltak i LNF-områder i kommuneplanen S 2.1 for å bygge
tilbygg til hytte)
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Det søkes om dispensasjon for følgende eiendom:
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A. Kvitferrrtg for nabovarsel - Levert personlig

tst". I
Fyltes ut av deg som nabovarsler

Eiendommen jeg skat giøre noe på:

Adresse: bjerkelyveien 4

Kommune: fingerike

ttavn på alte eiere (etter festere) av naboeiendom:

Cårdsnr: !

Behotd orginal og send kopi til kommunen
sammen med byggesøknad

Bruksnr: /$
Posrnr,/sred: 351 2 hønefoss Festenr: Sekslonsnr:

Eier/ festet. )ørgen gaarud

Eier,/lester:

Naboens eiendom:

Adresse Cårdsnr: Bruksnr:

PostnrÆted: Festenr: Seksjonsnr:

Kommune:

m
l3t
{:: f

Fyltes ut av deg som mottar nabovarset.
Alte eiere,/festere rnå signere.

Signer her for å bekrefte at du har mottatt nabovarselet (obtigatorisk)
Jeg bekrefter at j€g har mottatt na|rovarseiet

Signer her i titlegg hvis du samtykker til bygge,zrive-planene (frivi[ig)
J*g har ingen nrerknadel og samtykker til plarnene

Dalo: *v4 l1 Underskriir:

Dato Underskrilt

Daro: 3t/g - i Underskrilt: ø(w
Dato: Underskri[t:

E B s
*Eh 6. Yrr)r

=
E Eg EI

Dette skjemaet kan brukes i stedet lor blankett 5156 Nabovarset I O Utgin av Direktoratet for byggl<valitet Versjon i. O.2.. \ "*
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Jeg har ptaner om å:

tl Bygge tilbygg

ffi, syæ. iritttiggende bygning ix

Rive titbygg

Rive lritttiggende bygning

Naboer som btir varstet skat behotde et eksemplar av denne.
Et eksemptar sendes pgså til. kommunen samm€n med byggesøknaden

Bruksendring

i] Annet (kun etter avtate med kommunen)

Beskrivetse av hrra som jeg skal gjøre:

Den gamle garasjen/ uthuset skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate
kommunens bestemmelser for gesimshøydetmønehøyde vil bli brukt,

Eiendommen jeg skat gjøre noe på:

Adresse: bjerkelyveien 4 Cårdsnr:3 Bruksnr:78

Postnr,/sied: 35 1 2 h ø nefoss Festenr: Seksjonsnr:

Kommune: fingefike

Plan(er) som gjetder for eiendommen:

X Kommuneptanen L] Reguteringsptan f] Andre ptan(er)

Navn/nummer på ptanen(e):

A Jeg trenger ikl(e dispensasloh etter andre tiltatelser

n Jeg trenger dispensasjon et[er andre til.tatetser lra iøtgende regter/bestemmetser:

Jeg har lagt ved:

L-] snittegning før og etrer f] Fasadetegninger fØr og etter X] situasjonskart som viser hvorleg skat bygge/rive

Andre vedlegg (1. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett tll å komme med merknader innen 1 4 dager
Ont du ikke har merknader er det tit stor hjelp om clu gir rneg besltjecl, så slipper jeg å vente lq dager,

Du kan kontakte meg på adressen undei hvis du har spørsmåt, merknader etter sarntykker tit byggepl.anene

r'ravn:jørgen gaarud E-post: tlf 91 681 606
Adresse:

Hilsen

PostnrÆted:

3-tDaio: Underskrift: e

Dette sklenraet kan []rukes i stedet ior blankett 5it4 og 5155

NabovarseI I O Utgrtt av DjrektDratet for byggkvatitel Versjon ].O 2.

t
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Sylwester Kwiatkowski og
Henata Kwiatkowska
Bjerkelivn.2
3512 Hønefoss

Jørgen Gaarud
Bjerkelyvn.4
3512 Hønefoss

MOTTATT 00t',lAl 20tg

30.april2019

Dokid:
1 9054595
(1et157e-2)
Ny nabomerknad

Kopi: Ringerike kommune, Rådhuset, Hønefoss.

Vedrørende nabovarsel lra Jørgen Gaarud, Bierkelynn.4,3512 Hønefoss -
saksnummer 19/1579.

Brevet under ble sendt Ringerike kommune i begynnelsen av aprit. Sist uke var vår sønn, Dawid
Kwiatkowski, i kontakt med en saksbehandler på byggesaksavdelingen i Ringerike. Han ba oss
om å sende merknaden til deg og med kopitil kommunen. Etter vår kontakt med kommunen er
det største uthuset revet, mens det minste har igjen to vegger og tak. Vi står fast på at nytt bygg
må ligge minst 1 m fra grensen vår og itillegg atmønehøyden ikke må overstige 4 m.

Brevet som ble sendt til kommunen i begynnelsen av april følger under.

Vi har mottatt nabovarsel fra ovennevnte vedrørende ny garasje/uthus. Nabovarslet er uklart da
det fremgår at det skal bygges frittliggende bygg og samtidig rive det samme. ltillegg står det i

beskrivelsen at gammel garasje/ uthus skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate.

Vi har bare akseptert å ha mottatt nabovarslet og har ikke akseptert tiltaket.

Bredden på eksisterende uthus er på ca 4 m og lengden er på ca 11 m. Uthuset er i svært dårlig
forfatning. Vi har mottatt to tegninger. En med mønehøyde på ca 3 m og en annen med
mønehøyde på 5 m. Vi har ikke mottatt plantegning mht utvidelsene.

Eksisterende uthus er plassert helt inntil vår grense og siden uthuset skal utvides i lengden med
ca 1.8 m og i bredden med ca 2 m aksepterer vi ikke dette tiltaket.
Vi er ikke kjent med at tidligere eier har akseptert at eksisterende uthuset skal stå helt inntil
grensa, men siden Gaarud skal utvide bygget betydelig aksepteres ikke dette.
Etter det vi er kjent med kan mønehøyden være maks 4 meter når bygget står minst 1 m fra
grensen.



Med hilsen

Renata Kwiatkowska

Sylwester Kwiatkowski

MOTTATT OOI4AI ?019

Quroas- {ui ofrzc,rJe
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Vedlegg: mottatte tegninger og nabovarsel



Sylwester Kwiatkowski og
Renata Kwiatkowska
Bjerkelivn.2
3512 Hønefoss

3.april2019

Ringerike kommune
Rådhuset
Hønefoss

Vedrørende nabovarsel tra Jørgen Gaarud, Bjerkelyvn.4, 3512 Hønefoss

Vi har mottatt nabovarselfra ovennevnte vedrørende ny garasje/uthus. Nabovarslet er uklart da
det fremgår at det skal bygges frittliggende bygg og samtidig rive det samme. I tillegg står det i

beskrivelsen at gammel garasje/ uthus skal restaureres med nytt tak/ vegger samt betongplate.

Vi har bare aksepteft å ha mottatt nabovarslet og har ikke aksepter.t tiltaket.

Bredden på eksisterende uthus er på ca 4 m og lengden er på ca 11 m. Uthuset er i svært dårlig
forfatning. Vi har mottatt to tegninger. En med mønehøyde på ca 3 m og en annen med
mønehøyde på 5 m. Vi har ikke mottatt plantegning mht utvidelsene.

Eksisterende uthus er plasseft helt inntil vår grense og siden uthuset skal utvides i lengden med
ca 1.8 m og i bredden med ca 2 m aksepterer vi ikke dette tiltaket.
Vi er ikke kjent med at tidligere eier har akseptert at eksisterende uthuset skal stå helt inntil
grensa, men siden Gaarud skal utvide bygget betydelig aksepteres ikke dette.
Etter det vi er kjent med kan mønehøyden være maks 4 meter når bygget står minst 1 m fra
grensen.

Med hilsen

Qe, cZ a {-t'{ eftjrp Lr > L; *
Renata Kwiatkowska

fu Ltuøata' k, i^tl" lzouol'i
Sylwester Kwiatkowski

!-

Dokid:
19042672
(1et157e-1)
NabomerknadVedlegg: mottatte tegninger og nabovarsel



i
tJabovarsel

Jeg har planer om å:

n Bygge titbygg

l* Bygge lrittiiggencie bygnrng

Naboer som btir varstet skal. behotde et eksemp[ar av denne.
Et eksemplarsendes også tiI kommunen sammen med byggesøknaden

t] Bruksendring

i,_l Annet (kun etter aviate nred kommurren)

Beskrivetse av hva som jeg skal gjøre:

Den gamle garasjen/ uthuset skal restaureres med nyft tak/ vegger samt betongplate
kommunens bestemmelser for gesimshøydel mønehøyde vil bri brukt,

EiendommenJeg skal. giøre noe på:

I Rive titbygg

X Rive lriirtiggende bygrring

Adresse: bjerkelyveien 4 j Cårdsnr: J eruksnr:78

Postnr,/sied: 35 1 2 hønefOSS

I

:

'

I

I

Festenr: 5eksjonsrrr:

Kommune:ringerike

Plan(er) som gielder for eiendommen:

A l(ommuneptanen Lf Reguteringsptan I Andrc ptan(er)

Navn,/nummer på p[anen(e):

E Jeg trenger rkke dispensasjon etter andre tittatetser

n Jeg trenger dispensasjon etter andre til.latelser lra føl.gende regter/bestemmelser:

Jeg har lagt ved:

t] snittegning før og eter f] Fasadetegninger før og etter Xl situasjonskart som viselr hvor jeg skat bygge/rive

Andre vedtegg (f. eks søknad om dispensasjon):

Som nabo har du rett til å komme med merknader innen 1 4 dager

Du kan kontakte meg på adressen under hvis du har spørsmåt, merknader etler samtykker tii byggeplanene

i Navn,jørgen gaarud E-post: tlf 91 681 606

I Adresse: I PostnrÆted:

Hilsen

Dato: tq Underskrift: \/" 6c^,-t-uu..Å

Side 2 av 2
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TEGNTNGSNUMMER
I REu.

Gaarud

Loft

Takstoler garasje

Ringerike
SI(ALA 1 :45 Side 1/1

KODETYPE POS

T1

TEGNET/KONSTR.AV KONTR.
STF

ra'fff)ru
Skreie- 11.07-20'18

AVSTIV-
mm/stk

370
370
Full

lngen
lngen

Full
lngen
lngen

1

1

KVALITET

c30
c30
c30
c24
c24
c?4
c24
c24
c24
c24

mm
HØYDE

148
148
'198

123

123
98

123
123
123
123

TvERRSNI TT

KONSTR.
DEL
1-5
5-9
10-13
2-10
8-1 3

4€
3-11

7-1?
3-10
7-13

T{ -23x AVSTIVNINGER ETTER TVERRSNI TTSTABELL (KOLONNE
A M ARKERER AVSTIVNING

AVSTIVN.) OG TAKSTOLSYSTEM ETS STABILI TET SKAL DIM ENSJONERES SEPARAT.

' f
gazV w<

J

i
I
6

-t-T
'a"l-

N.

etter til lov om få. ikke kopierGs, distrib@s allcr

11.07.2018 - 08:32
7.0 sRlb (96605)

lkke godkjent til bolig

BELASTNI N GER

NYTTELAST UTENFOR ROMMET:
NYTTELAST I NNE I ROMMET:
NYTTELAST SKI LLEVEGG:
EGENLAST PA YTTERTAK:
EGENLAST pÅ HELLENDE LoFTRoMSI NNERTAK:
EGENLAST PA INNERTAK:
EGENLA$T PA I.OFTROMSGULV:
EGHNLAST PA KNEVEGG:
EGENLAST PÅ VEGG:
EGENLAST PA LoF] RoMSI NNERTAK:

500
2000
æ0
950

æ0
300

300
150
150
300

3500 NlmrSNøIAST (Sk, 150 m.o.h.):

1000 NÅm,VI NDLAST (qp(z)):

GEN ERELLE OPPLYSNIN GER
M ATERIALBREDDE (mm):
TAKSTOLVEKT (kg/stk):
LASTBREDDE MAX (mm):
LASTFORDELINGSFAKTOR:
PALI TELI GHETSKLASSE:
KLI MAKLASSE:
TAKSToLFABRIKKEN oVERVAKES AV NTI
PRODUKTSERTIFIKAT 1 O7O - CPR - 434
AVSTIVNINGER: SE TVERRSNI TTSTABELL

36
70

600
1,1

RC1

1 =RF<65%

GEN ERELLE AN VI SNI N GER
KONSTRUKSJONEN ER BEREGNET M ED
DATAPROGRAM 'PAMIR',
TakstolfabrikkenAS - LTSENS NR: 8338
DlM. NO RM: EN'l 995-1 -l :2004 + A22O1 4 + !,IS-NA:201 0
FULLSTENDI GE RESULTAT I HENHOLD TIL
BEREGNI NGSUTSKRI FT

bonytlcs ul6n



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15.01.2019

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
For vedtak etter plan- og bygningsloven er det fylkesmannen i Oslo og Viken
som er klageorgan for Ringerike kommune.

Klagen sendes til
• Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
• Per e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen ska l forberede s aken . Behandlingen skje r i hovedutvalget fo r miljø- og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er enige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt v irkning?
Vanligv is gjelder vedtake t selv o m du har klage t på det. Du h ar mulighe t til å be om at
virkningen av v edtake t utsettes inntil klagefristen e r ute eller klagen er endelig a vgjort.
Dersom du øn sker dette, må d u se nde e n b egrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

Søksmålsadgang
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har
gått 6 måneder fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 16/5018-67   Arkiv: GNR 265/5  

 

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

Forslag til vedtak: 

 

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

fremkommet nye vesentlige momenter som tilsier at vedtak 21.01.2020 i dokument 

16/5018-56 bør endres. 

2. Klagen tas ikke i følge. Kommunens vedtak av 21.01.2020 om reduksjon av 

tvangsmulkt opprettholdes. 

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

 

 

Sammendrag 

Malvin Johan Vigdal har 12.02.2020 og 16.04.2020 klaget på kommunens vedtak om 

reduksjon av tvangsmulkt av 21.01.2020, som innebærer at tvangsmulkten reduseres med kr 1 

000,- per pålegg per måned. Det vil si fra kr 3 000,- til kr 2 000,- per påbegynte måned det 

enkelte vedtak om pålegg ikke er oppfylt fra og med 01.01.2020. Det vil si kr 2 000,- + kr 2 

000,-, totalt kr 4 000,- per måned siden det er to pålegg. 

 

I pålegget er det stilt to krav: 

1) Det påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom kommunen innen 01.01.2020 

ikke har mottatt:  

 kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen 

forsvarlig måte,  

 dokumentasjon på totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen  

2) Det påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom kommunen innen 01.01.2020 

ikke har mottatt:  

 en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, basert på 

undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

 undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse.  

 

For det første kravet 1) gjenstår det å dokumentere at 9 kjøretøy, herunder pantebiler, er levert 

til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg gjenstår det å dokumentere antall kjørbare 

og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  

 



- 

For det andre kravet 2) gjenstår det at å få svar på spørsmål til mottatt liste over kjøretøy og 

maskiner datert 19.12.2019. Videre er undersøkelsene utført av personen som påberoper seg 

eierskap, og ikke foretak/person med nødvendig kompetanse. 

 

Kommunen vurderte at vilkårene for å redusere tvangsmulkten var tilstede etter at det ble 

sendt inn relevant informasjon som medførte at deler av påleggene kunne etterkommes. 

Ytterligere tilbakemelding vil kunne medføre at tvangsmulkten reduseres ytterligere eller frafaller 

helt. 

 

Rådmannen mener at reduksjon av beløpet for tvangsmulkten er riktig når deler av påleggene 

etterkommes. Dette er i tråd med forvaltningspraksis når tvangsmulkt brukes som virkemiddel. 

 

Bakgrunn 

Ringerike kommune fattet vedtak om tvangsmulkt i brev av 05.09.2019 til Malvin Johan 

Vigdal (se vedlegg 3). Malvin Johan Vigdal klaget på begge vedtak om pålegg gitt av 

kommunen den 05.09.2019. Klagen var til behandling hos HMA 09.12.2019. Rådmannens 

innstilling ble enstemmig vedtatt. Fristen for gjennomføring ble for begge vedtakene satt til 

01.01.2020. 

 

Kommunen mottok brev 12.12.2019 fra Axel Edvard Vigdal (sønnen til Malvin Johan Vigdal) 

(se vedlegg 4 og 5). Axel skriver blant annet at det er flere enn de som bor på Strykenveien 5, 

som eier noen av kjøretøyene på listen som er vedlagt. Vedlagt liste over kjøretøy (per 1. 

november 2019), viser totalt 101 kjøretøy og maskiner, fordelt på 25 personbiler, 18 lastebiler, 23 

traktorer, 12 maskiner og 23 treskere. Han skriver at alt eies i hovedsak av han, i tillegg til en del 

andre gjenstander.  
 

Kommunens svarte Axel (kopi til Malvin) i brev av 19.12.2019 (se vedlegg 6), og skriver 

blant annet: «Listen gir svar på deler av påleggene som er gitt i saken, men vi anser ikke den 

for å være en erstatning for en plan som forutsetter undersøkelser og bruk av foretak med 

nødvendig kompetanse. Listen sier ikke noe om tilstanden til kjøretøyene og maskinene, 

herunder om de er kjørbare eller ikke. Det er flere ting vi lurer på om denne listen:». (8 

spørsmål kommunen fortsatt ikke har mottatt skriftlig svar på). 

 

«Vi har fortsatt ikke mottatt dokumentasjon i form av kvitteringer på at kasserte kjøretøy er 

levert til godkjent mottak. Påstanden er at noen med tilgang til eiendommen har fjernet/levert 

minst 9 biler, men at kvitteringer ikke kan fremskaffes. Som eier av mer enn 100 kjøretøy og 

maskiner på eiendommen, bør du ha oversikt, og interesse av å oppklare dette». 

 

Kommunen fattet vedtak om reduksjon av tvangsmulkt i brev av 21.01.2020 til Malvin Johan 

Vigdal (se vedlegg 7). Kommunen oversendte brev av 21.1.2020 til Statens 

Innkrevningssentral om å effektuere tvangsmulkten fra og med 01.01.2020 (se vedlegg 8). 

Kommunen mottok foreløig svar på klage fra fylkesmannen i Oslo og Viken i brev den 

06.02.2020 (se vedlegg 8). Fylkesmannen skriver at dem ikke få behandlet klagen innen den 

angitte fristen i forvaltningsloven § 11 a. Deres avgjørelse i saken kan forventes innen 4 mnd. 

Videre skriver fylkesmanenn at siden klagen ikke er gitt oppsettende virkning, skal 

kommunen overføre påløpt tvangsmulkt til Statens innkrevingssentral (SI) selv om klagesaken 

ikke er avgjort.  

Malvin Johan Vigdal har i brev av 12.02.2020 og 06.04.2020 påklaget vedtaket (se vedlegg 

10, 12 og 13). Brevene ble mottatt av kommunen henholdsvis 20.02.2020 og 16.04.2020. 



- 

Kommunen svarte på klage av 12.02.2020, for å be om en skriftlig redegjørelse på hvilken 

endring klager ønsket, og besvarte en rekke spørsmål og kommentarer (se vedlegg 11). 

 

Saksbehandler mottok telefon fra Axel Edvard Vigdal den 30.01.2020. Det viktigste som 

kommunen oppfattet i samtalen, var at Vigdal ikke kunne gi svar på om de 9 pantebilene var 

levert til godkjent mottak eller om de er solgt. Han hadde ikke angitt hvilke kjøretøy som var 

kjørbare og ikke, fordi hans hensikt var å vise at det ikke forurenser miljøet. Han sa at det var 

flere delebiler blant personbilene, men også samleobjekter. Når det gjaldt undersøkelser av 

kjøretøyene, hadde Axel kontrollert alle visuelt.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen fattet vedtak om reduksjon av tvangsmulkt i brev av 21.01.2020 (se vedlegg 7). 

Grunneier har klaget på begge vedtak om pålegg gitt av kommunen den 21.01.2020. Klagen er 

fremsatt i 2 ulike brev datert 12.02.2020 og 06.04.2020 (se vedlegg 10, 12 og 13). Klager har 

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

rådmannen. 

   

Klage 

Hovedpunktene i klagen kan sammenfattes i totalt 25 punkter. 

 

- Det klages på at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke eier, har, eller 

har råderett over de kjøretøyene som står på strykenveien 5. 

 

- Klager ber kommunen konkretisere hva som kreves av grunneier angående andres 

eiendeler/løsøre. 

 

- Klager mener at hans avfall er levert før fristen, og dettte har kommunen fått 

tilbakemelding og kvitteringer for. 

 

- Klager tar opp at han tidligere har forklart at han ikke kan fremskaffe kvitteringene 

kommuen ber om - de stammer ikke fra han. 

 

- Klager spør hva han skal undersøke, og at han ikke kan undersøke andres eiendeler 

eller gjenstander. 

 

- Klager mener at tvangsmulkt kun kan pålegges den ansvarlige, og at den ansvarlige er 

den som har, det vil si den som eier, eller har råderett over noe. Eventuelt kilder til 

forurensning/avfall. Han mener at tvangsmulkt i dette tilfellet er brukt som 

straff/pengeutpressing. Videre spør han hvilket lovverk kommunen anvender overfor 

en som hverken eier, eller har råderett over ting.  

 

- Klager mener at når det er tvister i en sak så er det loven som gjelder. Ikke andre regler 

eller regelverk. 

 

- Klager viser til forurensningsloven § 7 annet ledd. Når det er fare for forurensning i 

strid med loven, eller vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for 

forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Han mener han ikke er 

ansvarlig, og ber om raskt å få tilsendt dokumentasjon på hva han har eller har råderett 

over. 



- 

 

- Klager viser til møte/befaring som fant sted 04.07.2017, med påstand om at 

saksbehandler sa at hvis saken skulle komme så langt at det ble pålegg, så skulle det 

skilles på virksomhet og privat.  

 

- Klager mener at det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. Han viser bl.a. til 

saksfremlegg av 03.04.2019, og kommunen dikter opp han som eier av biler og 

gjenstander, og at dette kan resultere i månedsbøter til han. 

 

- Klager fremmer klage til saksframlegg 3, og det kommunen har skrevet om klagers 

klage (riktig skal være saksframlegg 2 - klage på vedtak om tvangsmulkt):  

«Klager tar opp at kommunen ved befaring (04.07.2017) vurderte det som unødvendig 

å legge syrebestandige plastfat under et konkret kiøretøy. Klagers konklusjon da var 

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

ønsket å bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare» 

 

- Klager viser til at kommunen i framlegg nr. 1 og 3 skriver at «grunneier kan påta seg 

ansvar». Klager skriver at han ikke har påtatt seg ansvar. 

 

- Klager skriver at saksframleggene (antall 3) ble hemmeligholdt av kommunen til etter 

møtene med politikerene. Informasjon om saksframlegg nr. 1 ble gitt til klager av 

journalist i Ringerikes blad. Klager mener han da ikke hadde mulighet til å få rettet 

opp feilene før saken ble tatt opp i møte med politikerene. 

 

- Klager viser til befaring som fant sted 06.10.2016 og møte 04.07.2017, hvor 

kommunen skrev at det var ca. 50 kjøretøy påeiendommen. Klager skriver at det på 

den tiden var 110 kjøretøy. Dette ifølge hans sønn, Axel Edvard Vigdal. Dette er hans 

private samling. 

 

- Klager skriver at tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven, eller vedtak i 

medhold av loven er oppdaget. Han godtar ikke pålegg om tvangsmulkt. Han er ferdig 

med avfallet sitt og lagrer heller ikke avfall for andre.  

 

- Klager skriver at det kommer ytterligere opplysninger i klagen etter at kommunen har 

svart på spørsmålene han har stilt. Han ber om tilbakemelding på spørsmålene sine. 

 

- Klager ber om å få navnene på medlemmene som satt i miljø- og arealforvaltningen 

som stemte over l. saksfremlegg, datert 03.04.2019. 

 

- Klager skriver at han har levert sakene sine (landbruksplasten) før fristen, og at 

kommunen har fått kvitteringer på det.  

 

- Klager skriver at han ønsker endringer på tvangsmulktsbeløpet: Fra kr 2.000,- til 0,-. 

Det vil si 0,- + 0,-= kr 0,-. Han ber om at vedtaket med tvangsmulkt blir trukket. 

 

- Klager viser til forurensningsloven § 50 rett til granskning, og § 51 pålegg om 

undersøkelse. Han mener at paragrafene kun kan rettes til virksomheter, og at § 50 kun 

gjelder for landbruksvirksomhetens avfall, f.eks. landbruksplast. 

 



- 

- Klager skriver at han har kvittet meg med sitt avfall, og henviser til brev fra han datert 

12.02.2020. 

 

- Klager skriver at ingen av sakens alt for mange dokumenter tilsier at han har eid disse 

9 pantebilene som omtales i saken. Dette har han meddelt både skriftlig og muntlig en 

rekke ganger. På frammøte hos saksbehandler 03.05.2019, før første framlegg til 

politikerene, fikk saksbehandler vite at han ikke kunne fremskaffe kvitteringene på 

pantebilene. 

 

- Klager skriver at han aldri har skrevet at han har levert pantebiler. Kvitteringer som 

gjeldet han er levert før fristen. Videre skriver han at møtet i hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning, 06.05.2019, ble gjennomført med uriktige opplysninger i 

saksframlegget.  

 

- Klager skriver at han søkte om utsatt frist for å bli ferdig med sitt avfall - 

landbruksplasten. Et forholdsvis stort volum hadde hopet seg opp over flere år. Det har 

tatt tid å rydde oppi dette store volumet (se tidligere innsendte kvitteringer) på grunn 

av nedising og varme.  

 

- Klager skriver at hvis kommunen mener at det har skjedd noe kriminelt med de 9 

pantebilene/kvitteringene, anbefaler han at dette anmeldes til politiet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer  

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

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

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

gårdens ressursgrunnlag og stedbunden næring. 

 

Juridiske forhold 

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

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

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

forurensningsloven § 73. Granskning eller tilsyn er utført med hjemmel i forurensningsloven § 

50. 

 

§ 7. (plikt til å unngå forurensning)  

Første ledd:  

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

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

 

Annet ledd:  

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

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

 

Fjerde ledd:  

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

til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.  



- 

 

Klima- og miljødepartementets brev av 2. desember 2009 gir kommunene delegert myndighet 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

§ 28. (forbud mot forsøpling)  

Første ledd:  

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

skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.  

 

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

for nødvendig opprydding. 

 

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

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

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

avfallsbehandlingsanlegg, uten tillatelse, medfører i seg selv brudd på forsøplingsforbudet.   

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

(…) 

 

§ 50.(rett til gransking)  

Forurensningsmyndigheten skal ha uhindret adgang til eiendom der forurensning kan oppstå 

eller har oppstått, eller som er eller kan bli utsatt for forurensning når det er nødvendig for 

dens gjøremål etter loven. Tilsvarende gjelder virksomhet som har ført eller kan føre til 

avfallsproblemer. 



- 

 

Forurensningsmyndigheten kan kreve å få lagt fram og få granske dokumenter og annet 

materiale som kan ha betydning for dens gjøremål etter loven. 

 

Ved inspeksjon av virksomhet skal forurensningsmyndigheten først ta kontakt med 

representanter for virksomhetens ledelse. 

 

Med mindre tungtveiende hensyn tilsier noe annet, skal forurensningsmyndigheten gi skriftlig 

rapport til virksomheten om resultatet av kontrollen. 

 

§ 51.(pålegg om undersøkelse)  

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

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

undersøkelser eller lignende tiltak som med rimelighet kan kreves for å 

 

a) fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører eller kan føre til forurensning,  

b) klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådt forurensning,  

c) klarlegge hvordan forurensningen skal motvirkes.  

 

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

til avfallsproblemer. 

 

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

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

kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. 

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

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

retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også 

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

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

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

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

overtredelse. 

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

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

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

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

tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. 

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle 

påløpt tvangsmulkt. 

 

For å sikre at bestemmelser i forurensningsloven innenfor kommunens myndighetsområde 

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

fastsette forurensningsgebyr. Forurensningsgebyret tilfaller staten. Kommunen kan også 

frafalle påløpt forurensningsgebyr. 

 



- 

Forvaltningsloven inneholder saksbehandlingsregler om hvordan offentlige myndigheter skal 

behandle saker. 

 

§ 16.(forhåndsvarsling). 

Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før 

vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. Dersom en mindreårig 

over 15 år er part i saken og blir representert av verge, skal dette også gjelde den 

mindreårige selv. Fristen løper fra den dag varslet er avsendt, når ikke annet uttrykkelig er 

sagt. 

Forhåndsvarslet skal gjøre greie for hva saken gjelder og ellers inneholde det som anses 

påkrevd for at parten på forsvarlig måte kan vareta sitt tarv. I regelen gis forhåndsvarsel 

skriftlig. Er det særlig byrdefullt å gi skriftlig underretning, kan underretningen gis muntlig 

eller på annen måte. 

Forhåndsvarsling kan unnlates dersom: 

a) 
slik varsling ikke er praktisk mulig eller vil medføre fare for at vedtaket ikke kan 

gjennomføres, 

 

b) 
parten ikke har kjent adresse og ettersporing av ham vil kreve mer tid eller arbeid enn 

rimelig i forhold til partens interesser og til betydningen av varslet, 

 

c) 

vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og 

har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner må anses 

åpenbart unødvendig. 

 

§ 51.(tvangsmulkt) 

Et forvaltningsorgan kan, når det er fastsatt i lov, treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 

plikter som følger av lov, forskrift eller individuell avgjørelse, blir etterlevd. 

Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et beløp som forfaller ved hver 

overtredelse. Tvangsmulkt påløper ikke dersom etterlevelse blir umulig, og årsaken til dette 

ikke ligger hos den ansvarlige. 

Forvaltningsorganet kan i særlige tilfeller redusere eller frafalle påløpt mulkt. 

Tvangsmulkt tilfaller statskassen. 

Forhold knyttet til ileggelsen av tvangsmulkt kan påklages særskilt. Reglene i §§ 28 til 36 

gjelder tilsvarende. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

Klage på vedtak om pålegg behandlet av HMA 06.05.2019 (sak 41/19), dokumentnr. 16/5018-

26. 



- 

Klagen behandlet på nytt, og fremmet hos formannskapet 27.08.2019 (sak 114/19), 

dokumentnr. 16/5018-36. 

Delegert vedtak om pålegg om tvangsmulkt 05.09.2019, dokumentnr. 16/5018-39.  

Klage på vedtak om pålegg om tvangsmulkt behandlet av HMA 09.12.2019 (sak 88/19), 

doumentnr. 16/5018-50. 

Klage på vedtak om tvangsmulkt oversendt fylkesmannen i Oslo og Viken 13.12.2019, 

dokumentnr. 16/5018-52.  

 

Det ble fattet et delegert vedtak om reduksjon av tvangsmulkt (21.01.2020), dokumentnr. 

16/5018-56, som følger: 

 

Vedtak  
Med bakgrunn i opplysninger i brevet fra Axel Edvard Vigdal den 11.12.2019, reduseres 

tvangsmulkten med kr 1 000,- per pålegg. Det vil si fra kr 3 000,- til kr 2 000,- per påbegynte 

måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 1.1.2020. Det vil si kr 2 000,- + kr 2 000,-, 

totalt kr 4 000,- 

 

Økonomiske forhold 

I vedtak om reduksjon av tvangsmulkt er det fastsatt en månedsmulkt på kr. 2 000,- per 

påbegynte måned det enkelte pålegg ikke er dokumentert oppfylt fra og med 01.01.2020.  

 

Rådmannen mener at reduksjon av beløpet for tvangsmulkten er riktig når deler av påleggene 

etterkommes, og at beløpet er satt riktig ut fra konsekvensene for ytre miljø som 

kjøretøy/løsøre kan medføre, og ut fra hva det koster å få levert dette til godkjent mottak. 

 

Alternative løsninger 

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

vedtak se slik ut: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

Rådmannen vurderer at det kun er relevant å redegjøre for mål 11 og 15: 

 

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

Har som mål å gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og 

bærekraftige, ved blant annet å sikre god avfallshåndtering, redusere forurensning og bruke 

ressursene på en bærekraftig måte. Det er dårlig ressursutnyttelse når avfallet oppbevares (og 

forringes) utendørs på eiendommen. Det er også forurensningsfare. Avfall må leveres til 

avfallsmottak for å redusere fare for forurensning, og sikre gjenbruk.  

 

Mål 15: Liv på land 



- 

Har blant annet som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, 

og stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold. Forurensning av vann 

og vassdrag kan ha konsekvens både for planter og dyr i vassdraget.  

 

Rådmannens vurdering 

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

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

I klagen fremgår følgende:  

- Klager mener at vedtak om tvangsmulkt rettes til en person som ikke eier, har, eller 

har råderett over kjøretøyene som står på strykenveien 5.  

- Klager mener han ikke kan fremskaffe kvitteringer for kasserte kjøretøy. 

- Klager godtar ikke pålegg om tvangsmulkt. Han er ferdig med avfallet sitt og lagrer 

heller ikke avfall for andre. Han mener at hans avfall er levert før fristen, og dette har 

kommunen fått tilbakemelding og kvitteringer for. 

- Klager ber om at vedtaket med tvangsmulkt blir trukket. 

- Klager mener han ikke kan undersøke andres eiendeler eller gjenstander  

- Klager mener at tvangsmulkt kun kan pålegges den ansvarlige, og at den ansvarlige er 

den som har, det vil si den som eier, eller har råderett over noe  

- Klager mener at det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. 

 

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

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

argumenterte.  

 

Varsel om pålegg av 19.12.2017 og vedtak om pålegg av 28.09.2018 er rettet til grunneier 

som person og eier av eiendommen, og da ansvarlig når avfall er lagret på eiendommen. 

 

§ 50 i forurensningsloven gir forurensningsmyndigheten rett til ved selvsyn å undersøke 

hvordan forholdene er. Med «eiendom» etter første ledd menes både fast eiendom og løsøre 

som for eksempel bilvrak. Gransking kan finne sted både der forurensningen er eller kan 

oppstå, og der virkningene kan oppstå. En granskning eller inspeksjon kan foregå uten at 

denne er varslet på forhånd. Forurensningsmyndighet for «virksomhet» etter tredje og fjerde 

ledd gjelder alle virksomheter, også dem kommunen er forurensningsmyndighet over, 

deribland landbruk.  

 

Pålegg etter § 51 i forurensningsloven kan rettes til enhver som er å anse som ansvarlig etter § 

7 i forurensningsloven. Normalt blir pålegget gitt slik at oppfølgingen av undersøkelsen blir 

den ansvarliges oppgave. Dersom den ansvarlige ikke er i stand til å administrere eller 

igangsette en undersøkelse, eller det er påkrevd at denne utføres av en bestemt institusjon, kan 

forurensningsmyndigheten foreta undersøkelser på den ansvarliges bekostning eller kreve at 

denne blir gjennomført av et uavhengig eller spesielt kvalifisert organ.  

 

Forvaltningsloven § 16 gir regler om forhåndsvarsling av parter som ikke allerede har uttalt 

seg ved søknad eller på annen måte. Forhåndsvarselet skal opplyse hva saken gjelder, og gi 

annen informasjon som er «påkrevd for at parten på forsvarlig måte» kan ivareta sine 

interesser i saken (§ 16 annet ledd). Formålet med forhåndsvarselet er å sette parten i stand til 

å forstå saken og eventuelt ta til motmæle med faktiske eller rettslige innsigelser.  

 



- 

At grunneier påtar seg ansvar er dokumentert gjennom uttalelse til forhåndsvarsel av 

19.12.2017. I grunneieres brev av 26.01.2018 søker han (som «jeg») å få utsatt frist for 

gjennomføring av tiltak fra 01.05.2018 til etter sommeren på grunn av mye snø og nedising. 

Brevet er adressert grunneier med navn, og er underskrevet av han og sønnen. I grunneiers 

tilbakemelding datert 31.07.2018, skriver han bl.a. at det er levert 9 pantebiler. Det omtales 

som «vi» i sammenheng med opprydning. Brevet er adressert grunneier med navn, og signert 

han og sønnen. På bakgrunn av dette ble vedtak fattet i brev av 28.09.2018. Gjennom § 28 i 

forvaltningsloven behandlet kommunen grunneiers klage (datert 07.10.2018, 24.10.2018, 

29.1.2019 og 30.1.2019) på vedtaket av 28.09.2018. 

 

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

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

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

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

avfall.  

 

Fra Miljødirektoratets veileder M-832-2017, Bruk av tvangsmulkt etter forurensningsloven 

mv.: 

 «Tvangsmulkt kjennetegnes ved at den virker fremover i tid og retter en individualisert 

trussel mot den ansvarlige. Plikten til å betale tvangsmulkt utløses normalt når en frist 

for å rette et ulovlig forhold ikke blir overholdt. Det skal alltid være mulig for den 

ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den 

ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale. Dette skiller tvangsmulkt fra straff 

og administrative sanksjoner (herunder overtredelsesgebyr), som idømmes/ilegges i 

etterkant av en overtredelse, på bakgrunn av en generell norm som er vedtatt på 

forhånd og der et vesentlig formål er å straffe. Ved tvangsmulkt er det ikke noe vilkår 

at den ansvarlige kan klandres eller at han har utvist subjektiv skyld». 

 

 «Utilsiktede og urimelige utslag av tvangsmulkt kan rettes opp ved at 

forvaltningsorganet benytter seg av adgangen til å redusere eller frafalle 

tvangsmulkten. Det fremgår av lovforarbeidene at frafall bare skal skje når særlige 

grunner tilsier det. Dette fordi en liberal praksis her lett kan svekke det virkemiddel 

som tvangsmulkt er ment å være».  

 

 «Hjemmelen til å frafalle påløpt mulkt skal ikke brukes dersom etterlevelse blir umulig 

og årsaken til dette ikke ligger hos den ansvarlige. Hvis det inntrer forhold, som den 

ansvarlige ikke kan lastes for, som gjør det umulig å etterleve kravet, følger det av 

forvaltningsloven § 51 annet ledd at tvangsmulkt ikke påløper». 

 

 

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

tilbakemeldinger gitt uttrykk for villighet til å fjerne kjøretøy og avfall. 

Kvittering/dokumentasjon må løses privatrettslig. 

 

Rådmannen har tidligere påpekt at kommunen kan gi pålegg til eierne av kjøretøyene, men 

pålegget rettet til grunneier (klager) opphører først når pålegget er rettet/ utført. 

 



- 

Hva angår råderett av gjenstander er i denne saken mellom klager og eier av gjenstandene – 

privatrettslig. Gjenstandene er på klagers eiendom, og han har et selvstendig ansvar for ikke å 

forsøple eller forurense. Dette ble avgjort i vedtak av 27.08.2019 sak 114/19. 

 

Hva som skal undersøkes ble konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5». 

 

Navn på medlemmene i HMA den 06.05.2019: 

 
 

Påstand om grove saksbehandlingsfeil og oppdiktning er ikke relevant for klage på vedtak om 

reduksjon av tvangsmulkt. Første saksfremlegg sak 41/19 ble behandlet av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA) den 06.05.2019. Orientering om at saken skulle behandles 

på nytt av Formannskapet ble gitt i brev av 04.06.2019. Det er vedtak av 27.08.2019 i sak 

114/19 som er ansett som det første saksfremlegget. 

 

Kommunens gjengivelse av klagers klage i saksframlegg 3, (riktig skal være saksframlegg 2 - 

klage på vedtak om tvangsmulkt) er ikke relevant for klage på vedtak om reduksjon av 

tvangsmulkt. Setningen er en nedkorting/presisering av klagers påstand og konklusjon jf. 

klagebrev datert 31.10.2019. Det er så langt fattet 2 politiske vedtak for 2 klagesaker. Sakene 

lå tilgjengelig på kommunens nettside flere dager forut for politisk behandling. Hvem som 

helst kan laste ned saksdokumenter. At saksdokumentene ikke ble varslet klager i forkant, 

skyldes flere forhold som er forklart tidligere. Vanlig praksis er å informere parter om antatt 

dato for når saken skal behandles (før saksfremlegget skrives/er ferdigstilt). Klagers sak ble 

utsatt som følge av flere prioriterte saker i HMA. I tillegg ble det misforstått hvem som var 

ansvarlig for å varsle parter. Påståtte feil i saksfremlegget første gang ble tatt opp i møte med 

saksbehandler for klagesaken i forkant av politisk behandling den 03.05.2019, hvor klager 

hadde med sin sønn. Politiske saker godkjennes gjennom lederlinjen til kommunalsjef. 

Kommunalsjefen ble orientert umiddelbart etter møtet, og bekreftet dette mottatt 05.05.2019. 

 

Ved et anslag basert på observasjoner gjort av kommunen 04.07.2017, vurderte kommunen at 

det var ca. 50 kjøretøy/maskiner på eiendommen. Anslaget ble nevnt første gang i 

saksfremlegg til sak 41/19. Kommunen har ingen opplysninger som bekrefter antall 

kjøretøy/maskiner før klagers sønn i 2019 sendte kommunen en liste med 101 kjøretøy og 



- 

maskiner. Dette antallet anser kommunen for å være dagens virkelige antall så lenge gjeldende 

status for hvert kjøretøy er oppgitt av den påståtte eier «Liste over kjøretøy pr 01.11.2019». 

Ingen kjøretøy på listen er angitt som kassert/levert til godkjent mottak ol.  

 

Listen gir svar på deler av påleggene som er gitt i saken, men kommunen anser ikke den for å 

være en erstatning for en plan som forutsetter undersøkelser og bruk av foretak/person med 

nødvendig kompetanse. Det er viktig at en slik undersøkelse er uavhengig av eierskapet til 

kjøretøyene som undersøkes. 

 

Rådmannen viser til saksfamlegget til klage på vedtak om pålegg om tvangsmulkt, behandlet 

av HMA 09.12.2019 (sak 88/19), doumentnr. 16/5018-50:  

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

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

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

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

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

eller ikke.  

 

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

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

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

bruk tvangsmulkt etter forurensningsloven. Rådmannen mener også at beløpet for 

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

for å utføre pålegget. 

 

Konklusjon 

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

reduksjon av tvangsmulkt knyttet til pålegg bør omgjøres, og anbefaler at klagen ikke tas til 

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

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Situasjonsplan 

3. Vedtak om tvangsmult 05.09.2019 

4. Tilbakemelding vedrørende tiltak 11.12.2019 

5. Liste over kjøretøy pr 01.11.2019  

6. Svar på tilbakemelding vedrørende tiltak 19.12.2019 

7. Vedtak om reduksjon av tvangsmulkt 21.01.2020 

8. Oversendelsesbrev til Statens Innkrevningssentral 21.01.2020 

9. Foreløpig svar på klage fra fylkesmannen i Oslo og Viken 06.02.2020 

10. Klage 12.02.2020 

11. Foreløpig svar på klage 17.03.2020 

12. Klage 06.04.2020 

13. Vedlegg til klage 06.04.2020 

 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss 



- 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 26.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ole Anders Moskaug 
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Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

Malvin Johan Vigdal  

Strykenveien 5 

 

3533 TYRISTRAND 

 

Delegasjonssak nr. 501/19 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
16/5018-39 39551/19 GNR 265/5  05.09.2019 

 

Vedtak om tvangsmulkt - Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
 

Vedtak  

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

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

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

 

Ringerike kommune viser til tilsynsrapport med varsel om tvangsmulkt av 

28.09.2018, hvor vi varslet en tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det 

enkelte vedtak ikke er oppfylt.  

 

Vi viser til brev av 28.08.2019 med orientering om politisk vedtak, klage – pålegg om 

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

3. ledd, første punktum) som du skal dokumentere gjennomført innen 1.1.2020. Dette 

gjelder: 

 

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

levert til godkjent mottak/annen forsvarlig måte. I tillegg må du dokumentere 

totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen.  

 

 å etablere en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal 

motvirkes, basert på undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av 

forurensningen. Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med 

nødvendig kompetanse. 

 

Klagefristen er 3 uker: 

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 

innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 

www.ringerike.kommune.no. 

 

Søksmålsadgang: 

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 

kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 

den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 

gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 
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Med hilsen 
 

Arne Hellum                                         Ole Anders Moskaug 

Leder  Rådgiver 

 

 

ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Axel Edvard Vigdal
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Strykenveien 5, 3533 Tyristrand, lL.desember 2019

Ringerike kommune

Byggesakskontoret

[andbrukskontoret

Rådmann Tore lsaksen

Postboks 123

3s02 HøNEFOSS

Jeg veit at det er flere enn de som bor på Strykenveien 5 som eier noen av de kjøretøyene
som står på min liste. Alt som står her er av privat karakter og eies i all hovetsak av meg.

Jeg har ansvaret for alt som står på denne listen. Som dere ser på vedlagte liste er det
GJORT TILTAK FOR Å MOTVIRKE FARE FOR FORURENSNING.

I tillegg til kjøretøylista eier jeg også en god del andre gjenstander. Så at r.ådmannen skrev i

RB at han vurderte å fjerne kjøretøy og gjenstander av mine private ting. Art.RB mandag

06.05.2019.

Har også lest i papirene som er sendt min far at det ser ut som dere påberoper dere retten
til å fjerne mine ting. Og en eller annen skal få regninga for å fjerne mine verdisaker. Dere

kaller den personen som skal få regninga for eieren. Det ser ut som det er ment som å

fremkalle alvorlig frykt.

Jeg blir skremt av den type saksbehandling dere bedriver.

Hvis dere mener at noen av kjøretøyene på strykenveien 5 er feilparkerte/plasserte så

burde det ha kommet fram mye tidligere.

Med hilsen

4ÅU , Å \
Axel E.Vigdal

Vedlegg. 2n L
Kopi sendes: Fylkesmannen i Viken i l rl -LJ&, ̂ )("
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KJøRETøY PR. OI.NOVEMBER 20

PERSONBILER

001 . Ford Taunus L2 M

002. Ford Taunus 12 M

003. Ford Taunus 1 2 M

004. Hanomag

OO5. BMW

006. Mercedes Gelenderwagen

007. Mercedes Strek-8

008. Mercedes 123

009. Mercedes L23 hvit

01 0. VW Pick up hvit

01 1 . Ford Granada

01 2. VW Passat diesel blå

01 3. VW Passat grå

01 4. VW Passat hvit

01 5. VW Passat bensin blå

0L6. Volvo 240 hvit

01 7. Volvo 245 blå

0L8. Volvo 245 gr6nn

01 9. Datsun Pick up 720

020. Vito blå

021 . Vito grønn Raufoss

022. Vito grønn

023. Vito grønn 3-seter

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SJEKKET 06/71 -79 -tNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 06/1 .L-r9 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1 L-t9 -tNGEN LEKASJER

TAPPET

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SJEKKET 06/1 L-1 9 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/Lt-r9 -tNGEN LEKASJER

sJEKKET O6/L1 -79 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/71.-79 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1,1-19 -tNGEN LEKASJER

SIKRET

SIKRET

SIKRET

SiEKKET 06/11,-19 -tNGEN LEKASJER

Verdi/pris

1 2.000

s.000

5.000

10.000

1 2.000

3s.000

1 0.000

7.000

7.000

70.000

7.000

L0.000

3.s00

3.500

3.500

7.000

6.000

4.000

6.000

8.000

4.000

6.000

L0.000



024. Volkswagen LT

025. Volvo S 40

LASTEBILER:

026. Ford Custom M

O27. Ford Custom R

028. Ford Custom S

029. Ford Custom B

030. Volvo 86 S

031 . Volvo 88

032. Volvo 485

033. Volvo 85

034. Volvo Søplebil

035. Scandia 1 1 0 Super

036. Scandia 1 41 svart

037. Scandia 1 40 blå

038. Bedford S/S

039. Bedford rødbrun

040. Commer blå D

041 . Mercedes skap - Diesel

042. Mercedes lastebil LM

043. Mercedes 508

SJEKKET O6/1 ,L-!9 -TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/LL-L9 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/IL-L9 -TNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1 .L-L9 -TNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 06/L1 -L9 -INGEN LEKASiER

SJEKKET O6/LL-L9 -TNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 06/Lt-L9- TNGEN LEKASJE

SJEKKET 06/tt-tg -TNGEN LEKASJE

SJEKKET 06/1 .1 -1 9 -TNGEN LEKASJE

SJEKKET 30/7O-L9 -TNGEN LEKKASJE

SIKRET

SJEKKET 06/L7-1 9 -tNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 06/LL.Lg -INGEN LEKASJER

SJEKKET O6/1 .T-L9 -INGEN LEKASJER

SJEKKET O6/L1 -1 9 -tNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/tL-Lg -TNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1 L-L9 -TNGEN LEKASJER

4.000

5.000

1 0.000

L0.000

1 0.000

7.000

35.000

30.000

20.000

20.000

40.000

60.000

1 6.000

30.000

1 0.000

1 0.000

35.000

1 5.000

1 0.000

5.000

2

TRAKTORER:



O44. Zetor25K

045. Zetor 25 K

O46. Zetor25K

O47. Zetor47L8

048. Massey Ferguson 65

049. Massey Ferguson 590

050. Massey Ferguson 133

051 . Ferguson Gullfisk

052. MC Cormick

053. Porsche

054. Porsche

055. Ferguson Gråtass

056. David Brown

O57. Volvo 2254

058. Volvo 600

1 00. Ford 4550

059. Ford 2000

060. Ford 5000TH

061 . Ford 5000 B

062. Major

068. Agria Beltetraktor

067. AEB| TP 1000

1 01 . Fiat 780

MASKINER:

SJEKKET 30/1 0-1 9 - TNGEN LEKASJER

SJEKKET 30/1.O-L9 - TNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 3O/rO-79 - rNGEN LEKASJER

SJEKKET 3O|LO-I9 - INGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/1 0-t9 - TNGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/IO-1 9 - tNGEN LEKASiER

SJEKKET 3O/IO-I9 - rNGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/rO-1 9 - rNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 3O/7O-79 - INGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/1O-L9 - rNGEN LEKASJER

SJEKKET 3O|IO-L9 - TNGEN LEKASJER

SJEKKET 30/1 O-L9 - INGEN LEKASJER

SJEKKET 3O|LO-L9 - rNGEN LEKASJER

SJEKKET 30/rA-]-9 -TNGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/L0-t9 - rNGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 3O|LO-Lg - |NGEN LEKASJER

SJEKKET 3O/TO.T9 - INGEN LEKASJER

SJEKKET 3O|IO-L9 - |NGEN LEKASJER

SIKRET

SJEKKET 30/rc-rc -TNGEN LEKASJER

70.000

30.000

30.000

L5.000

20.000

40.000

1 s.000

30.000

20.000

15.000

15.000

20.000

L5.000

45.000

30.000

8.000

25.000

2s.000

25.000

2s.000

22.000

16.000

35.000

SJEKKET 3O/LO-1 9 - rNGEN LEKASJER 40.000

3

063. Nuffield Truck IRP



064. Conveyanger gaffeltruck

065. Volvo LM 1240 hjullaster

066. Volvo baklaster

069. Volvo dumper 860

070. Clark terrenggående mobilkran

071 . Kockum skogsmaskin

072. Åkermann beltegravemaskin

073. Valmet gaffeltruck

074. Hymas traktorgraver

075. Chaseside baklaster

076. Atlas 1302 hjulgående

gravemaskin

TRESKERE:

077. Volvo 830 S

078. Volvo 830 S

079. Volvo 830 S

080. Volvo Øverum aktiv 11 30

081 . Volvo 830 S

082. Volvo ST 257

083. Volvo ST 257

084. Epple Mobil

085. Sampo 30

086. Sampo 30

087. Dronningborg D 900

SJEKKET 30/70-1 9 -TNGEN LEKASJER 12.000

SIKRET 70.000

SIKRET 40.000

TAPPET 30.000

SJEKKET OG SIKRET MOT LEKASJE TIL

GRUNN 160.000

SIKRET 30.000

SJEKKET 30/LO -INGEN LEKASJER 40.000

TAPPET 16.000

SIKRET 30.000

SJEKKET 06/L7 -TNGEN LEKASJER 30.000

SJEKKET 06/ 11 -TNGEN LEKASJER 2s.000

SJEKKET O6lLt - rNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1 7 -TNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/LL -TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6lLt -TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6|LL -INGEN LEKASJER

SJEKKET 06/LI -tNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/tt -TNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/rr -TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6ltr - |NGEN LEKASJER

SJEKKET 06/L7 - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6lLt -TNGEN LEKASJER

10.000

10.000

10.000

12.000

L0.000

10.000

12.000

10.000

8.000

8.000

4
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088.

089.

090.

091.

o92.

093.

094.

095.

096.

o97.

098.

099.

Dronningborg D 900

Dronningborg D 900

Claas Concul

Claas Concul

Claas Merkur

Claas Compakt 30

Claas Compakt 25

Claas Corcar

Claas Cosmos

Claas Columbus

Massey Ferguson 87

Claeyc M 103

SJEKKET O6lLt - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6ltt - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/1.L - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6|LL - TNGEN LEKASJER

SIKRET

SIKRET

SJEKKET 06/1 1 - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/L1. - TNGEN LEKASJER

SJEKKET 06/1 .1 - INGEN LEKASJER

TAPPET

SJEKKET O6|LL - TNGEN LEKASJER

SJEKKET O6/L1. - tNcEN LEKASJER

12.000

12.000

4.000

4.000

5.000

2.000

7.000

5.000

8.000

23.000

1_5.000

40.000

KJøRETøYENE/TINGENE ER STORT SETT IKKE FOR SALG.

DETTE ER LISTE PÅ MIN PRIVATE SAMLING - OG ER IALL HOVEDSAK MITT.

(U LOVLIGE AVFALLSPLASSER: VEI LEDN I NG TIL KOMM U N ENE

Dette til opplysning:

For en biloppsamler vil verdien av et bilvrak være vrakpanten på 1 .500 kroner (i 2007) pluss

stålverdien, samt en verdi i brukbare deler. Stålverdien varierer sterkt, blant annet i 20OB

har den variert fra 750 til 3.500 kroner pr.tonn. Det kan dermed være lurt å sjekke denne

ved å kontakte fragmenteringsanlegg. Utgifter vil være transportkostnader og kostnader til
miljøsanering. Staten gav i sin tid 631 kroner i støtte til miljøsanering av en bil. Dette kan

være en målestokk på utgifter til saneringen.)

(Vekten av det som står på min K|øRETøYIMASKINLISTE er ca. 450 tonn - ca.

firehundreogfemtitusen kilo.)

Dette er ikke en ulovlig avfallsplass. Hvis dere mener noe annet så send 5 som tilsier at det
er det.

4-] C ̂ Å " wHilsen fra

Axel Edvard Vigdal, Strykenveien 5, 3533TYRISTRAND
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Axel Edvard Vigdal       

Strykenveien 5 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-54 57588/19 GNR 265/5  18.12.2019 

Svar - Tilbakemelding vedrørende tiltak 

Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

Ringerike kommune viser til ditt brev av 11.12.2019 og 13.12.2019.  

Du skriver i brev av 11.12.19 at det er flere enn de som bor på Strykenveien 5, som eier noen 

av kjøretøyene på listen som er vedlagt. Vedlagt liste over kjøretøy per 1. november 2019, viser 

totalt 101 kjøretøy og maskiner, fordelt på 25 personbiler, 18 lastebiler, 23 traktorer, 12 

maskiner og 23 treskere. 

Du skriver at alt eies i hovedsak av deg, og at du har ansvaret for alt som står i denne listen.  

Du skriver at du har gjort tiltak for å motvirke fare for forurensning.  

Du skriver at du i tillegg til kjøretøyene og maskinen på listen, eier en del andre gjenstander.  

Du viser til Ringerikes blad av 6.5.2019, hvor avisen har sitert noe fra saken. 

Du skriver i brev av 13.12.19 at du ber saksbehandler skaffe bekymringsmelding som etaten 

fikk før første befaring, og at denne har vært etterspurt tidligere muntlig og skriftlig.  

 

Kommunens vurdering 

Du har gjort en real jobb med å lage en liste over kjøretøy og maskiner. Listen gir svar på deler 

av påleggene som er gitt i saken, men vi anser den ikke for å være en erstatning for en plan som 

forutsetter undersøkelser og bruk av foretak med nødvendig kompetanse. Listen sier ikke noe 

om tilstanden til kjøretøyene og maskinene, herunder om de er kjørbare eller ikke. Det er flere 

ting vi lurer på om denne listen:  

 Hvem flere enn dem som bor på Strykenveien 5 eier kjøretøyene, og hvilke er disse? 

 Når det står «sikret», hva mener du med dette, og hva er gjort?  

 Når det står «tappet» hva innebærer dette. Hva er tappet, og når og hvor har dette 

funnet sted?  

 Hva menes med verdi/pris på hvert kjøretøy/maskin, og hva er dette basert på?  

 Hvilke av kjøretøyene/maskinene har gyldige registreringsnummer? 

 Hva er planen med kjøretøyene og tingene når disse ikke er for salg? 

 Hvilke kjøretøy og ting er til salgs? 
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 Er det som biloppsamler du viser til pris for vrakpant og stålverdi, og vekten av 

samlingen din? 

Vi forholder oss til saksdokumentene og ikke avisen i denne saken. Som det fremgår av saken 

har kommunen hjemmel til å ta i bruk fjerning av kjøretøy og gjenstander som et opptrappende 

virkemiddel. Den som får utgiften er den/de pålegget rettes til. Kommunen har enda ikke varslet 

et slik pålegg, og hensikten var å orientere om denne muligheten, hvis ikke tvangsmulkt fører 

frem. Det er de samme reglene til forhåndsvarsling, uttalefrister og klagefrister som for andre 

typer pålegg. 

 

Utgangspunktet har fra sakens start har vært at bl.a. 10 kjøretøy skulle fjernes frivillig. Når 

dette ikke ble utført, fattet vi pålegg. Vi har fortsatt ikke mottatt dokumentasjon i form av 

kvitteringer på at kasserte kjøretøy er levert til godkjent mottak. Påstanden er at noen med 

tilgang til eiendommen har fjernet/levert minst 9 biler, men at kvitteringer ikke kan fremskaffes. 

Som eier av mer enn 100 kjøretøy og maskiner på eiendommen, bør du ha oversikt, og interesse 

av å oppklare dette.  

 

Saken omhandler ikke feilparkering av kjøretøy, men i hovedsak forurensningsfare og hvorvidt 

kjøretøyene er å anse som avfall (jf. tidligere avklaringer i saksframlegg 16/5018-25 og 

16/5018-36). Pålegg i saken er rettet til grunneier, men som det fremgår av siste saksframlegg 

16/5018-47: «Det kan også være aktuelt å rette pålegg mot den som er oppgitt å være eier av 

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

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

foregå som et samarbeid».  

 

Deres håndskrevne brev med ukjent dato, ble sendt til privat adresse. Vi har datert denne 

13.12.19. Vi presiserer at brev i denne saken skal sendes til kommunen per post eller e-post, 

alternativt leveres ved oppmøte på rådhuset. Brev sendt til saksbehandlere privat vil ikke bli 

journalført. I tillegg risikerer avsender at brev blir borte eller ikke saksbehandlet. Når det 

gjelder «bekymringsmeldingen», har vi redegjort for dette skriftlig og muntlig i møter med 

Malvin Vigdal. Det ble i kommunens brev av 20.9.2016 om befaring på gnr/bnr 265/5 – 

Strykenveien 5, oppgitt «Vi har fått noen meldinger om at det står en del biler og løse 

gjenstander på eiendommen din i Strykenveien 5». Meldinger er i dette tilfellet gitt oss muntlig 

(telefon eller oppmøte), som de fleste meldinger av denne typen. Vi kan ikke holde oversikt 

over disse. Dagens saksbehandler startet i jobben i 2017, og har ingen kjennskap utover dette.  

 

   

Med hilsen   

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Malvin Johan Vigdal       

Strykenveien 5 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-56 3009/20 GNR 265/5  21.01.2020 

 
Vedtak - reduksjon av tvangsmulkt - månedsmulkt 

Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune har i brev av 5.9.2019 til Malvin Johan Vigdal fattet to vedtak om 

tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 

1.1.2020. Det vil si kr 3 000,- + kr 3 000,-, totalt kr 6 000,-  

Vi viser til brev fra Axel Edvard Vigdal den 11.12.19 og vårt svar den 19.12.19 med kopi til 

deg. Det var lagt ved en liste over kjøretøy og maskiner, som gir svar på deler av påleggene gitt 

i saken. I den forbindelse stilte vi en rekke spørsmål i vårt brev den 19.12.19. En tilbakemelding 

fra Axel på disse spørsmålene vil kunne medføre at tvangsmulkten reduseres ytterligere eller 

frafaller i sin helhet.  

 

Vedtak 

Med bakgrunn i opplysninger i brevet fra Axel Edvard Vigdal den 11.12.19, reduseres 

tvangsmulkten med kr 1 000,- per pålegg. Det vil si fra kr 3 000,- til kr 2 000,-  per påbegynte 

måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 1.1.2020.  Det vil si kr 2 000,- + kr 

2 000,-, totalt kr 4 000,-  

 

Klagefristen er 3 uker:  

Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen innen 3 uker 

fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider www.ringerike.kommune.no.  

 

Søksmålsadgang:  

Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket kan ikke 

reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av den høyeste 

klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har gått 6 måneder fra 

første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 

b. 
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Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Axel Edvard Vigdal, Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Statens Innkrevingssentral       

Postboks 455 

 

8601 MO I RANA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-55 2858/20 GNR 265/5  20.01.2020 

Oversendelse til Statens Innkrevingssentral 

Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune har i brev av 5.9.2019 til Malvin Johan Vigdal fattet to vedtak om 

tvangsmulkt på kr 3 000,- per påbegynte måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 

1.1.2020. Dvs. kr 3 000,- + kr 3 000,-, totalt kr 6 000,-. Se vedlegg.  

Tvangsmulktvedtaket er påklaget, og ble etter politisk behandling oversendt til fylkesmannen i 

Oslo og Viken for endelig avgjørelse (13.12.2019). 

Axel Edvard Vigdal har i brev 11.12.19 gitt tilbakemelding til kommunen før 1.1.2020 som 

tilsier at tvangsmulkten kan reduseres noe. Derfor er beløpet satt til kr 4 000,-. Dvs. kr 2 000,- 

+ kr 2 000,-, totalt kr 4 000,- 

 

Vedtak 1: I henhold til vedtaket påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom 

kommunen innen 1.1.2020 ikke har mottatt:  

 kvitteringer at kasserte kjøretøy og avfall er levert til godkjent mottak/annen forsvarlig 

måte,  

 dokumentasjon på totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er igjen  

 

Vedtak 2: I henhold til vedtaket påløper tvangsmulkt på kr 2 000,- per måned dersom 

kommunen innen 1.1.2020 ikke har mottatt:  

 en skriftlig plan som klarlegger hvordan forurensning skal motvirkes, basert på 

undersøkelser som fastslår omfang, årsak og virkning av forurensningen. 

Undersøkelsene skal gjennomføres av foretak/person med nødvendig kompetanse.  

 

Kommunen har per dags dato ikke mottatt ytterligere dokumentasjon som tilsier at vedtaket er 

oppfylt. Tvangsmulkten er derfor påløpt. Kravet oversendes derfor Statens innkrevingssentral 

for inndrivelse. Den påløpte tvangsmulkten er på kr 4 000,- (månedsmulkt) fra 1.januar 2020 

inntil pålegget er oppfylt. Se vedlagt kravskjema.  
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Med hilsen   

    

Arne Hellum   

Leder   

  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Malvin Johan Vigdal, Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND 

 

Vedlegg: 

Kravskjema 

Vedtak om tvangsmulkt 

 



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:

06.02.2020 2019/17358

Deres dato: Deres ref:

1 6/5018

Saksbehandler, innvalgstelefon

Jasmina Hercegovac , 32266970
Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS
Att. Ole Anders Moskaug

Foreløpig svar - klage på vedtak om tvangsmulkt etter forurensningsloven
- gbnr 265/5 - Strykenveien 5 - Tyristrand - forsøpling

Fylkesmannen viser til oversendelse av klage fra Ringerike kommune ved Byggesakskontoret, datert
1 3.1 2.2019 og henvendelse fra Axel Edvard Vigdal datert 1 1 .1 2.2019.

Kommunen har foretatt en forberedende klagebehandling, hvor klagen ikke ble tatt til følge. Saken
er derfor sendt Fylkesmannen som skal ta endelig stilling til klagen.

Fylkesmannen er klageinstans for klager på vedtak om tvangsmulkt som kommunen har fattet, jf.
forvaltningsloven § 28, andre ledd, fjerde setning jf. rundskriv T-5/98 pkt. 2.2. og 3.5. og forarbeidene
til forvaltningsloven 1. Fylkesmannen kan ved sin behandling prøve alle sider av saken, jf.
forvaltningsloven § 34 annet ledd.

Saksbehandlingstid
Fylkesmannen vil ikke få behandlet klagen innen den angitte fristen i forvaltningsloven § 1 1 a.
Saksbehandlingstiden vår er dessverre noe lenger. I henhold til forvaltningsloven § 11 a tredje jf.
annet ledd sender Fylkesmannen derfor er foreløpig svar på klagen. Vår avgjørelse i saken kan
forventes innen 4 mnd.

Dersom vi ikke anser det materialet som er oversendt for å være tilstrekkelig, vil Fylkesmannen
enten selv foreta nærmere undersøkelser eller pålegge kommunen å gjøre det, jf. forvaltningsloven §
33, 5. ledd.

Vurdering av utsatt iverksetting av vedtaket om tvangsmulkt (oppsettende virkning)
Utgangspunktet er at et enkeltvedtak kan iverksettes så snart det er gyldig fattet. Dette gjelder selv
om vedtaket blir påklaget, jf. bl.a. Forvaltningskomiteens innstilling 1 3. mars 1 958 s. 286 – 288 og
Woxholth, Forvaltningsloven med kommentarer (4. utg. 2006) s. 610. Når et vedtak er påklaget, kan
imidlertid både underinstansen (kommunen) og klageinstansen (Fylkesmannen) beslutte at et vedtak
ikke skal iverksettes før klagen er endelig avgjort, jf. fvl. § 42. Dette gjelder selv om det ikke er

1 (Ot.prp. nr. 42 (1991 -92) s. 305
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påberopt av klager. Avgjørelsen vil måtte bero på et helhetlig skjønn basert på en foreløpig
vurdering av klagen og av de ulike interesser og forhold knyttet til selve klagesaken.

Bakgrunnen for regelen om oppsettende virkning, er hensynet til rettssikkerheten, ved at den kan
forhindre at gjennomføringen av vedtaket medfører uopprettelig skade eller tap, enten for parten
eller andre som vedtaket berører. Det sentrale for vurderingen vil være en avveiing av de fordeler og
ulemper en beslutning om utsatt iverksetting vil gi.

Det opplyses i klageoversendelsen at klager har ikke begjært oppsettende virkning av vedtaket, og at
dette dermed heller ikke vurdert av kommunen.

Kompetansen til å avgjøre om et vedtak skal ha utsatt iverksetting er tillagt både kommunen som
underinstans, samt Fylkesmannen som klageinstans. Dette innebærer at Fylkesmannen kan vurdere
saken annerledes og dermed foreta en annen beslutning enn det kommunen har gjort.

Fylkesmannen finner ikke grunnlag for at vedtaket skal gis oppsettende virkning inntil klagesaken er
behandlet. Det er ingen forhold i saken som tilsier at klagen bør gis oppsettende virkning. Dette er
også i tråd med gjeldende forvaltningspraksis knyttet til vedtak om tvangsmulkt.

Beslutning om oppsettende virkning etter fvl. § 42 kan ikke regnes som et enkeltvedtak etter fvl. § 2
første ledd, bokstav b. Dette innebærer at beslutningen ikke kan påklages etter fvl. kap. IV-VI.

Da klagen ikke er gitt oppsettende virkning, skal kommunen overføre påløpt tvangsmulkt til Statens
innkrevingssentral (SI) selv om klagesaken ikke er avgjort. SI skal gjøres oppmerksom på at det
foreligger en klage.

Informasjon om videre saksgang
De alternative utfall ved klagebehandling i henhold til fvl. § 34 fjerde ledd er følgende:

Klagen kan avvises, dersom vilkårene for behandling etter forvaltningsloven ikke foreligger .

Vedtaket om avvisning av klage er å anses som et enkeltvedtak som kan påklages.

Klager gis medhold, og Fylkesmannen opphever kommunens vedtak og sender vedtaket til

kommunen til fornyet behandling. Fylkesmannen har også adgang til å endre deler av

vedtaket som er påklaget.

Kommunens vedtak opprettholdes. Avgjørelsen om opprettholdelse er et endelig vedtak

som ikke kan påklages.

Med hilsen

Kari Skogen (e.f.)
seksjonssjef

Jasmina Hercegovac
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Referanser:
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L1 0.02.1967 nr. 1 0 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Rundskriv nr. T-3/1 2, dato: 21 .1 1.201 2, Klima- og miljødepartementet,  Fylkesmannens
myndighet etter forurensningsloven oreigningslova og produktkontrolloven
Rundskriv nr. T-5/98, dato 1 .1 0.1998, Klima- og Miljødepartementet,  Kommunens myndighet
og plikter etter forurensningsloven

Mottakerliste:
Ringerike kommune Postboks 1 23 Sentrum 3502 HØNEFOSS
Malvin Johan Vigdal Strykenveien 5 3533 TYRISTRAND

Kopi til:
Axel Edvard Vigdal Strykenveien 5 3533 Tyristrand
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Malvin Johan Vigdal

Strykenveien 5, 3533 Tyristrand 12.februar 2O2O

Ringerike Kommune

Byggesakskontoret

Postboks 123

3502 HøNEFOSS

SAKSNR.16/s018-s6 - BREV AV 21.01.20 - MOTTATT AV MEG 30.01.20.

KLAGE på tvangsmulkt:

Fra sakens begynnelse har det blitt skrevet og sagt fra meg at jeg ikke eier, har, eller har

råderett over de kjøretøyene som står på strykenveien 5.

Kan Ringerike kommune konkretisere hva de krever av meg angående andres

eiendeler/lø søre ?

VEDTAK 1 .: Jeg har levert mitt avfall før fristen, og det har dere fått tilbakemelding og

kvitteringer for.

Som tidligere forklart kan jeg ikke fremskaffe de kvitteringene dere ber om - de stammer

ikke fra meg.

VEDTAK 2.: - Hva skaljeg undersøke?

- Jeg kan ikke undersøke andres eiendelerlgjenstander.

g73 - Tvangsmulkt kan kun pålegges den ansvarlige. Den ansvarlige er den som har, det vil si

den som eier, eller har råderett over. Eventuelt kilder til forurensning/avfall.

Tvangsmulkt er i dette tilfellet brukt som straff/pengeutpressing.

Hvilket lovverk er det Ringerike kommune anvender overfor en som hverken eier, eller har

råderett over ting ?

NÅR DET ER TVISTER I EN SAK SÅ ER DET LOVEN SOM GJELDER. IKKE ANDRE

REG LER/REGELVERK.
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S 7, 2.ledd - Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av

loven, skal den ANSVARLIGE for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer

Jeg er ikke den ansvarlige.

Ber om raskt å få tilsendt dokumentasjon på hva jeg har/har råderett over.

på det etterspurte møtet her O4.O7.L7.: Moskaug sa at hvis saken skulle komme så langt at

det ble pålegg, så skulle det skilles på virksomhet og privat. Det kan dokumenteres.

Det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. Viser bl.a. til saksfremlegg av 03.04.1 9.: Saken

begynner med at dere dikter opp meg som eier til biler og gjenstander. Sakens bakgrunn,

oppdikta naboklage og oppdikta eierforhold til kjøretøy. Dette kan resultere i månedsbøter

tilmeg.

saksframlegg 3.: Klager på at kommunen har skrevet om klagers klage.

- Klager tar opp at kommunen ved befaring (04.07 .17) vurderte det som unødvendig å

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

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

bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare'

- Dere skriver i framlegg nr. L og 3 at grunneier kan påta seg ansvar. Jeg har ikke påtatt

meg ansvar.

Når det gjelder saksframleggene (antall 3) ble de hemmeligholdt av kommunen til etter

møtene med politikerene. Saksframlegg nr. L informerte journalist i Ringerikes blad meg

om. Hadde da ingen mulighet til å få rettet opp feilene før det ble tatt opp i møte med

politikerene.

- På befaring, 06.10.16 og på møte O4.O7.77, skrev dere at det var ca. 50 kjøretøy på

eiendommen. På den tiden var det 110 l<1øretØy. Dette ifølge min sØnn, Axel Edvard

Vigdal, som har eget personnr. Hans private samling.

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

oppdaget.

Jeg godtar ikke pålegg om tvangsmulkt.

Jeg er ferdig med avfallet mitt og lagrer heller ikke avfall for andre.

Det kommer ytterligere opplysninger i klagen etter at dere har svart på spørsmålene som
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jeg har stilt.

Jeg ber om tilbakemelding på spørsmålene mine.

Jeg ber også om navnene på medlemmene som satt i milj6- og arealforvaltningen som

stemte over l.saksfremlegg, datert 03.04.19.

Med hilsen

d, {
Malvin Johan Vigdal

Kopitil: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325, MOSS

" Axel E. Vigdal, Strykenveien 5, 3533 Tyristrand

i
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Malvin Johan Vigdal       

Strykenveien 5 

 

3533 TYRISTRAND 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/5018-65 12347/20 GNR 265/5  17.03.2020 

Svar - Klage på tvangsmulkt 

Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Ringerike kommune viser til ditt brev datert 12.02.2020, hvor du klager på vedtak om pålegg 

om tvangsmulkt gitt i brev av 21.01.2020, saksnr. 16/5018-56, mottatt av deg 30.01.2020.  

 

Av forvaltningsloven § 28 første ledd følger det at et enkeltvedtak kan påklages av en part eller 

en annen med rettslig klageinteresse. Det er tre ukers klagefrist fra det tidspunktet underretning 

om vedtaket kom frem til parten eller en annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 

§ 29.  

 

Vedtaket av 21.01.2020 gjelder nedsetting av tvangsmulktbeløpet fra kr 3 000,- til kr 2 000,- 

per påbegynte måned det enkelte vedtak ikke er oppfylt fra og med 1.1.2020. Det vil si kr 2 

000,- + kr 2 000,-, totalt kr 4 000,-. Det er denne nedsettingen du har muligheten til å klage på 

nå. 

 

For at vi skal vurdere klagen ber vi om en skriftlig redegjørelse på hvilken endring du ønsker på 

vedtaket fra 21.01.2020. 

 

Frist 08.04.2020. 

 
 

Svar på dine spørsmål og kommentarer i brev datert 

12.02.2020:  
 

Spørsmål 1: Kan Ringerike kommune konkretisere hva de krever av meg angående andres 

eiendeler/løsøre?  

 

Svar på spørsmål 1: Dette er konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5». Hva angår råderett av gjenstander er mellom deg og eier av gjenstandene – 

privatrettslig. Gjenstandene er på din eiendom, og du har et selvstendig ansvar å ikke forsøple 

eller forurense. Dette er avgjort i vedtak av 27.08.2019 i sak 114/19.  

 

Spørsmål 2: VEDTAK 2.: - Hva skal jeg undersøke? - Jeg kan ikke undersøke andres 

eiendeler/ gjenstander. 
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Svar på spørsmål 2: Dette er konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5». Hva angår råderett av gjenstander er mellom deg og eier av gjenstandene – 

privatrettslig. Gjenstandene er på din eiendom, og du har et selvstendig ansvar å ikke forsøple 

eller forurense. Dette er avgjort i vedtak av 27.08.2019 i sak 114/19.  

 

Spørsmål 3: §73 - Tvangsmulkt kan kun pålegges den ansvarlige. Den ansvarlige er den som 

har, det vil si den som eier, eller har råderett over. Eventuelt kilder til forurensning/avfall. 

Tvangsmulkt er i dette tilfellet brukt som straff/pengeutpressing. 

Hvilket lovverk er det Ringerike kommune anvender overfor en som hverken eier, eller har 

råderett over ting? 

 

Svar på spørsmål 3: «Tvangsmulkt kjennetegnes ved at den virker fremover i tid og retter en 

individualisert trussel mot den ansvarlige. Plikten til å betale tvangsmulkt utløses normalt når en 

frist for å rette et ulovlig forhold ikke blir overholdt. Det skal alltid være mulig for den 

ansvarlige å unngå tvangsmulkten. Tvangsmulkten har virket etter sin hensikt om den 

ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale. Dette skiller tvangsmulkt fra straff og 

administrative sanksjoner (herunder overtredelsesgebyr), som idømmes/ilegges i etterkant av en 

overtredelse, på bakgrunn av en generell norm som er vedtatt på forhånd og der et vesentlig 

formål er å straffe. Ved tvangsmulkt er det ikke noe vilkår at den ansvarlige kan klandres eller 

at han har utvist subjektiv skyld». Kilde Miljødirektoratet: 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m832/m832.pdf  

 

 

Spørsmål 4: Jeg ber også om navnene på medlemmene som satt i miljø- og arealforvaltningen 

som stemte over 1. saksfremlegg, datert 03.04.19. 

 

Svar på spørsmål 4: Nedenfor er utsnitt av møteprotokoll som viser navn på medlemmene i 

HMA den 06.05.2019. Dokumentet kan lastes ned i sin helhet her: 

https://sru2.ringerike.kommune.no/api/utvalg/702/moter/11592/dokumenter/2  
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Kommentar 1: VEDTAK 1: Som tidligere forklart kan jeg ikke fremskaffe de kvitteringene 

dere ber om - de stammer ikke fra meg. 

 

Svar på kommentar 1: Dette kan løses enten ved at du får en skriftlig redegjørelse på hvorfor 

dette ikke er mulig av eier av kjøretøyene, eller at du avtaler med eier av kjøretøyene om å 

levere 10 kjøretøy til godkjent mottak og får kvittering på dette. Alternativt må du ta dette 

privatrettslig. Kommunen kan i tillegg pålegge eier av kjøretøyene, men pålegget rettet til deg 

opphører først når pålegget er rettet/ utført. 

 

Kommentar 2: 7, 2.ledd - Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i 

medhold av loven, skal den ANSVARLIGE for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at 

den inntrer Jeg er ikke den ansvarlige. Ber om raskt å få tilsendt dokumentasjon på hva jeg 

har/har råderett over. 

 

Svar på kommentar 2: Dette er konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5». Hva angår råderett av gjenstander er mellom deg og eier av gjenstandene – 

privatrettslig. Gjenstandene er på din eiendom, og du har et selvstendig ansvar å ikke forsøple 

eller forurense. Dette er avgjort i vedtak av 27.08.2019 i sak 114/19. 

 

Kommentar 3: På det etterspurte møtet her 04.07.17.: Moskaug sa at hvis saken skulle komme 

så langt at det ble pålegg, så skulle det skilles på virksomhet og privat. Det kan dokumenteres. 

 

Svar på kommentar 3: Dette er konkretisert i brev av 28.08.2019, saksnr. 16/5018-38 

«Orientering om politisk vedtak, klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - 

Strykenveien 5».  Varsel om pålegg av 19.12.2017 og vedtak om pålegg av 28.09.2018 er 

rettet til deg som person og eier av eiendommen, og da som ansvarlig når avfall er lagret på din 

eiendom. Betydningen «virksomhet» er hva som lagres/oppbevares/gjøres på eiendommen. 

 

 Forurensningsloven:  

§ 7 Første ledd: Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for 

forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i 

medhold av § 11. 

 § 7. Annet ledd: Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i 

medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre 

at den inntrer. (…)  

 § 7.  Fjerde ledd: Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe 

tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist. 

 

Kommentar 4: Det er grove saksbehandlingsfeil i hele saken. Viser bl.a. til saksfremlegg av 

03.04.19.: Saken begynner med at dere dikter opp meg som eier til biler og gjenstander. 

Sakens bakgrunn, oppdikta naboklage og oppdikta eierforhold til kjøretøy. Dette kan resultere 

i månedsbøter til meg. 

 

Svar på kommentar 4: første saksfremlegg sak 41/19 ble behandlet av Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA) den 06.05.2019. Orientering om at saken skulle behandles på 

nytt av Formannskapet ble gitt i brev av 04.06.2019. Det er vedtak av 27.08.2019 i sak 114/19 

som er ansett som det første saksfremlegget og gjeldene vedtak. 
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Kommentar 5: Saksframlegg 3.: Klager på at kommunen har skrevet om klagers klage. 

- Klager tar opp at kommunen ved befaring (04.07.17) vurderte det som unødvendig å 

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

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

bevare muligheten til å skrive og snakke om forurensningsfare. Dere skriver i framlegg nr. 1 

og 3 at grunneier kan påta seg ansvar. Jeg har ikke påtatt meg ansvar. 

 

Svar på kommentar 5: Dette gjelder saksframlegg 2 (klage på vedtak om tvangsmulkt). 

Setningen er en nedkorting/presisering av din påstand og konklusjon jf. ditt klagebrev datert 

31.10.2019.  

 

Forvaltningsloven § 16 gir regler om forhåndsvarsling av parter som ikke allerede har uttalt seg 

ved søknad eller på annen måte. Forhåndsvarselet skal opplyse hva saken gjelder, og gi annen 

informasjon som er «påkrevd for at parten på forsvarlig måte» kan ivareta sine interesser i 

saken (§ 16 annet ledd). Formålet med forhåndsvarselet er å sette parten i stand til å forstå 

saken og eventuelt ta til motmæle med faktiske eller rettslige innsigelser.  

 

At du som grunneier påtar deg ansvar er dokumentert gjennom din uttalelse til forhåndsvarsel 

av 19.12.2017. I ditt brev av 26.01.2018 søker du (som «jeg») å få utsatt frist for 

gjennomføring av tiltak fra 1.5.2018 til etter sommeren på grunn av mye snø og nedising. 

Brevet er adressert deg med navn, og signert deg og din sønn. I din tilbakemelding datert 

31.07.2018, skriver du bl.a. at det er levert 9 pantebiler. Det omtales som «vi» i sammenheng 

med opprydning. Brevet er adressert deg med navn, og signert deg og din sønn. På bakgrunn av 

dette ble vedtak fattet i brev av 28.09.2018. Gjennom § 28 i forvaltningsloven behandlet vi din 

klage (datert 7.10.2018, 24.10.2018, 29.1.2019 og 30.1.2019) på vedtaket av 28.09.2018.  

 

 

Kommentar 6: Når det gjelder saksframleggene (antall 3) ble de hemmeligholdt av kommunen 

til etter møtene med politikerene. Saksframlegg nr. 1 informerte journalist i Ringerikes blad 

meg om. Hadde da ingen mulighet til å få rettet opp feilene før det ble tatt opp i møte med 

politikerene. 

 

Svar på kommentar 6: Det er så langt 2 gjeldende saksframlegg og 2 politiske vedtak. Sakene 

lå tilgjengelig på kommunens nettside flere dager forut for politisk behandling. Hvem som helst 

kan laste ned saksdokumenter. At saksdokumentene ikke ble varslet deg i forkant, skyldes flere 

forhold som er forklart deg tidligere. Vanlig praksis er å informere parter om antatt dato for når 

saken skal behandles (før saksfremlegget skrives/er ferdigstilt).  

Din sak ble utsatt som følge av flere prioriterte saker i HMA. I tillegg ble det misforstått hvem 

som var ansvarlig for å varsle parter. Påståtte feil i saksfremlegget første gang ble tatt opp i 

møte med meg i forkant av politisk behandling den 03.05.2019, hvor du var med din sønn. 

Politiske saker godkjennes gjennom lederlinjen til kommunalsjef. Kommunalsjefen ble orientert 

umiddelbart etter møtet, og bekreftet dette mottatt 05.05.2019. 

 

Kommentar 7: På befaring, 06.10.16 og på møte 04.07.17, skrev dere at det var ca. 50 

kjøretøy på eiendommen. På den tiden var det 110 l kjøretøy. Dette ifølge min sønn, Axel 

Edvard Vigdal, som har eget personnr. Hans private samling. 

 

Svar på kommentar 7: Et antall kjøretøy/maskiner på ca. 50 var et anslag basert på 

observasjoner gjort av kommunen 04.07.17. Anslaget ble nevnt første gang i saksfremlegg sak 
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41/19. Vi har ingen opplysninger som bekrefter antall kjøretøy/maskiner før din sønn i 2019 

sender oss en liste med 101 kjøretøy og maskiner. Dette anser vi for å være dagens virkelige 

antall så lenge gjeldende status for hvert kjøretøy er oppgitt av den påståtte eier. Ingen kjøretøy 

på listen er angitt som kassert/levert til godkjent mottak ol.  

 

 

 

 

Med hilsen   
    
Arne Hellum   
Leder   
  Ole Anders Moskaug 

  Rådgiver 

  ole.anders.moskaug@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5, 3533 TYRISTRAND 06.april2020

Ringerike kommune

Byggesakskontoret

Postboks 1 23, Sentrum

3502 HøNEFOSS

Saks nr.: 16/5018-65 - Strykenveien 5 - gnr.265/5.

Brev fra dere av t7.0920. Mottatt her 01 .04.20. Frist for klage 08.04.20.

KLAGE

Visert til brev fra meg datert 12.O2.2O. Jeg har levert sakene mine (landbruksplasten) før
fristen. Dere har fått kvitteringer på det.

Jeg ønsker endringer på tvangsmulktsbeløpet: Fra kr 2.000,- til O,- . Det vil si 0,- + 0,-

= kr 0,-. Ber om at vedtaket med tvangsmulkt blir trukket.

5 50 Rett til granskning. Denne 5 er kun rettet mot virksomheter. Her vil det kun gjelde

landbruksvirksomhetens avfall, f.eks. landbruksplast.

5 51 Pålegg om undersøkelse. Denne 5 er også kun rettet mot virksomheter.

Jeg har kvittet meg med mitt avfall. Forgvrig henviser jeg til brev fra meg datert I2.O2.20

lngen av sakens altfor mange dokumenter tilsier at jeg har eid disse 9 pantebilene dere

omtaler hele tiden. Dette har jeg meddelt både skriftlig og muntlig en rekke ganger. På

frammøte hos Moskaug, 03.05.19, før første framlegg til politikerene, fikk Moskaug greie

på at jeg ikke kunne fremskaffe kvitteringene på pantebilene.
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Jeg har aldri skrevet at jeg har levert pantebiler. Kvitteringer som gjeldet meg er levert før
fristen.

Møtet i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, 06.05.19, ble gjennomført med

uriktige opplysninger i saksframlegget.

Utsatt frist: Jeg søkte om utsatt frist for å bli ferdig med mitt avfall - landbruksplasten. Et

forholdsvis stort volum som hadde hopet seg opp over flere år. Det har tatt tid å rydde opp
i dette store volumet (se tidligere innsendte kvitteringer) på grunn av nedising og varme.

Hvis Ringerike kommune v/Moskaug mener at det har skjedd noe kriminelt med de 9

pantebilene/kvitteringene, så anbefaler jeg at dere melder forholdet til politiet.

Med hilsen - '
iØ(i/^2t, r^ 4
Malvin J. Vigdal

Vedlegg.

Kopi sendes: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325, 1502 MOSS
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Malvin J.Vigdal

Strykenveien 5

3533 Tyristrand 31. juli 2018

Miljø- og arealforvaltning

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Saks nr. L6/5018-6 Ark.kode: 265/5. Vår ref.: MJV/AEV/A3/n.

Oppservasjoner fra Strykenveien 5 :

Det er levert 9 pantebiler. 22 storfe er levert for å redusere klimagassutslippet. Økende
hestehold lokalt og i Norge overtar mer og mer av forgrunnlaget. Dette angående storfe
henger også sammen med at nærliggende jordareal er solgt som tjuvgods. El-avfall og
hvitevarer er fjernet fra eiendommen. Bilbatterier er satt inn som avtalt.

Det har lenge vært h6ye temperaturer, og på grunn av helse- og stor brannfare har vi derfor
ikke fått ryddet opp slik vi vit, og i tilstrekkelig grad.

Vi har ivaretatt miljø-, brann- og helsefare.

Med hilsen

Malvin J. Vigdal

Strykenveien 5

3533 Tyristrand

Kopi sendes: Fylkesmannen i Buskerud, v/Landbruks- og miljøvernavd

Ringerike kommune, v/milj6rettet helsevern

Axel E. Vigdal

Strykenveien 5

3533 Tyristrand
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

Kommunestyret 

 

SAKSFRAMLEGG 

 

Arkivsaksnr.: 17/4425-60   Arkiv: PLN 440  

 

 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan «15 S-V Norderhov» vedtatt 25.09.1947 som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil 

i plandokumentene. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Detaljregulering for Bakkeveien 7 legger til rette for en åttemannsbolig, over to plan med 4 

enheter i hver etasje.  

 

Ved høring og offentlig ettersyn av planforslaget kom det inn 10 uttalelser. Antallet 

innkomne merknader vitner om et stort engasjement i området. Flere besittere i Bakkeveien 

og Benterudgata motsetter seg planforslaget grunnet trafikale problemer i Bakkeveien og 

Benterudgata, samt at en åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Planforslaget er bearbeidet og legges nå frem for sluttbehandling. Rådmannen mener at 

planforslaget med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse og tilhørende utredninger 

er tilstrekkelig gjennomarbeidet og bør vedtas. 

 

 

Bakgrunn 

Planområdet ligger på Benterud, Hønefoss. Bakgrunnen for planarbeidet er at forslagstiller 

ønsker å tilrettelegge for et leilighetsbygg med åtte boenheter. Bygningskropp er foreslått 

med flatt tak, med takterrasse. Det er tenkt sportsboder og avfallshus i samme uttrykk som 

leilighetsbygget.  

 

Planområdet består i dag av en enebolig med opparbeidet gårdsplass. Arealet ligger i et 

etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og 

sentrumsfunksjoner.  
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Beskrivelse av saken 

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

saksframlegg til 1. gangsbehandling, se vedlegg 8. 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller  

 

Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, Steffen Fagerås og Paul 

Magnus Lehne  

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS  

Eieropplysninger  Bakkeveien 7 AS  

Ringerike Kommune  

(Adkomstveg: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42  

Gbnr.3051/1  

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2 

Eiendommen gbnr. 39/42 er 1769 m2  

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse (BBB) 

Lekeplass (f_BLK) 

Adkomstveg (o_SKV) 

Fortau (o_SF) 

Gårdsplass (f_BGP) 

Parkering (SPP) 

Uteoppholdsareal (f_BUT) 

626,6 m2  

110,7 m2  

836,1 m2  

138 m2  

370,1 m2  

255,5 m2  

423,8 m2  

Boligtyper og boenheter  Åtte leiligheter, fordelt på to plan med fire leiligheter i hver etasje  

Leiligehetene er foreslått med størrelse 50‐110 m2 

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet  

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet  

Plantype  Detaljregulering  

Utnyttelsesgrad Maksimal BRA er satt til 800 m2 fordelt på to etasjer, jf. reg. 

bestemmelse § 3.1.2. For å få et inntrykk av prosent bebygd areal 

(%BYA) har forholdet mellom tomtearelet på 1769m2 og 

boligbebyggelse med parkeringsareal blitt regnet ut. Samlet %BYA 

ligger i intervallet 40-45%. 

 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Det er kun gjort mindre endringer i planmaterialet, som omfatter:   

 

 Justeringer i plankart, inkludert avkjørselspiler til alle eiendommer som grenser til 

planområdet. 

 Ny trafikkanalyse utarbeidet av COWI 27.03.20. 

 Rekkefølgebestemmelse § 1.2 inkludert at Bakkeveien må istandsettes til dagens 

stand om veien blir vesentlig forringet under anleggsperioden. 

 Reguleringsbestemmelse § 2.5 Uteoppholdsareal: Andelen som kan løses på 

private terrasser/balkonger er redusert til 30 % i samsvare med 

kommuneplanbestemmelse § 6.1.5. 

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.2: «svalganger» er påført sammen med «utkragede 

balkonger og terrasser» under utnyttelse.  

 Reguleringsbestemmelse § 3.1.4: setning om at takterrasse er felles for hele 

reguleringsområdet er fjernet.  

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

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Figur 1: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet  

 

 

Trafikk 

Trafikk har vært et sentralt tema i reguleringsplanarbeidet. Bakkeveien og Benterudgata er 

smale veier, hvor det i Bakkeveien ikke er plass til at to biler kan passere. Trafikkanalysen 

som Cowi utarbeidet 27.03.20 konkluderer med følgende:  

 

5 Konklusjon og anbefaling  

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet med 

dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen viser at trafikken til og fra planområdet kan avvikles 

hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år 2031. De eksisterende forholdene 

for myke trafikanter i og omkring planområdet er gode. Boligutbyggingen forventes ikke å 

påvirke den trafikksikkerhetsmessige situasjonen i området. 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 31.08.19 – 14.10.19. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert og kommentert i vedlegg 5.  

 

Høringsuttalelsene omhandler hovedsakelig utfordringer i trafikksituasjonen og at en 

åttemannsbolig innerst i Bakkeveien vil forringe området ved å bryte med eksisterende 

bebyggelse bestående av en- og tomannsboliger. 

 

Besittere i Bakkeveien og Benterudgata skriver i sine høringsuttalelser at veibredden i 

Bakkeveien er så smal at to biler ikke kan passere. Det påpekes også at det etter 

ombygging av kryss oppleves utfordringer med avkjøringen fra Benterudgata og ut i 

Osloveien. Det har blitt spilt inn et ønske om at Bakkeveien 3, 5 og 7 får ny adkomst fra 

Harald Hardrådes gate.  

 

Se også avsnittet trafikk under rådmannens vurdering. 
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Gjeldende reguleringsplaner 

«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for 

reguleringsplan S‐V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være 

mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene 

kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i 

reguleringsplanen. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

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

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

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

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Et av målene i samfunnsdelen er «Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike», som 

skal gjennomføres ved blant annet å «legge til rette for et sammenhengende gang- og 

sykkelnett, og god tilgang på aktivitetsanlegg, utearealer og turmuligheter». Planområdet er 

tilknyttet god infrastruktur for gående og syklende, med kort avstand til skole, 

rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner. 

 

Kommuneplanens arealdel 

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

boligformål. 

 

 

Nasjonale føringer 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging sier at 

kommunal planlegging skal fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder med redusert 

transportbehov og tilrettelegging for grønne transportformer, gjennom utbyggingsmønster 

og transportsystem. Lignende målsetninger er å finne i nullvekstmålet fra Nasjonal 

transportplan (NTP), som sier at all vekst i persontrafikk skal tas av kollektivt, sykkel og 

gange fremfor biltrafikk. 

 

 

Juridiske forhold  

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

vedtak. Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet (strategi- og plan) jf. gjeldende delegeringsreglement. 

 

 

Naturmangfoldloven 

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

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Forslagstiller har 

gjort følgende vurdering «Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består 

i dag av en enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det 

biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke 

forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage. 

Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier 

også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i 

Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller 

naturtype som er til hinder for utbygging.» 
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Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

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

økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av sosiale tjenester og slitasje på 

kommunalt veinett.  

 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

 

3. God helse 

- Planområdet er i et lite støyutsatt område, med gode rekreasjonsmuligheter i umiddelbar 

nærhet.  

11. Bærekraftige byer og samfunn 

- Planforslaget legger opp til sentrumsnære boliger, med varierende størrelse på 

leilighetene som gjør det mulig for ulike økonomiske samfunnsgrupper å etablere seg her.  

- Det meste av sentrumsfunksjoner er tilgjengelig i gå-/sykkelavstand, noe som kan 

redusere biltrafikken. Det er også gode kollektivmuligheter i området.  

 

  

Alternative vedtak  

 

Alternativ vedtak 1 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 vedtas ikke. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 1: 

- Blir ikke fortetning i form av åtte nye boenheter 

- Færre boliger sentrumsnært 

- Ikke snumuligheter for renovasjonsbilen innerst i Bakkeveien 

- Boligutrykket beholdes noenlunde slik det fremstår i dag  

- Redusert traffikøkning i Bakkeveien og Benterud 

 

Alternativ vedtak 2 

3007_440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 sendes tilbake til rådmannen for å bearbeide 

planforslaget til færre boenheter. 

 

Konsekvensene av alternativt vedtak 2: 

- Forlenget sakstid 

- Færre sentrumsnære boenheter.  

- Færre boenheter vil kunne gi plass til mer uteareal 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det har vært store interessemotsetninger til planforslaget. I denne saken står interessen i 

en boligutbyggelse i form av åtte nye enheter opp mot naboenes interesse i å beholde 

området noenlunde slik det fremstår i dag. En planvurdering innebærer at ulike og til dels 

motstridende interesser, både samfunnsinteresser og enkeltindividers interesser, veies mot 

hverandre. Av dette følger at en reguleringsplan kan ha negative konsekvenser for den 

enkelte, uten at dette hindrer godkjenning av planen. Rådmannen sine vurderinger bygger 

på faglige utredninger og overordnede politiske føringer.  
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Trafikk 

Rådmannens vurdering av planforslaget belager seg på de konklusjoner og vurderinger 

som kommer frem i fagrapporten for trafikk, som tilsier at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

medfører er akseptabel.  

 

Rådmannen ønsker også å trekke fram punkt 2.3 Møtende trafikk i Bakkeveien fra 

trafikkanalysen. Cowi baserer seg på at «møtelomme» ved eiendommen Bakkeveien 2A og 

de private innkjørslene skal løse møteproblematikken. «Møtelommen» ved Bakkeveien 2A 

er registrert som kommunal eiendom. Det vises til oppmålingsbrev datert 25.07.1987, 

vedlegg 10, hvor det er avsatt en trekant ut mot veien.  

 

For å minske noe av frustrasjonen for møtende trafikk i Bakkeveien er det søkt om å skilte 

den 89,0 m lange Bakkeveien med forkjørsrett. Forslaget er sendt på høring til Statens 

vegvesen. Det er viktig å bemerke at det ikke er juridisk bindene å sette opp skiltene, men 

at dette er noe som kan vurderes på et senere tidspunkt. 

 

 
Figur 2: Eiendomskart som viser «møtelommen» ved Bakkeveien 2A.  

 

 

Det fremkommer også i rapporten at Bakkeveien er en lite trafikkert vei, hvor trafikktellingen 

har registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne trafikken 

er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må passere hverandre. 

Trafikkanalysen har også vurdert «worst case scenario», hvor det benyttes en faktor på 5 x 

antall boenheter som gir en økning på 40 ÅDT. Dersom det er småbarnsfamilier som 

bosetter seg i disse boenhetene, vil det være mest riktig å bruke faktoren på 5. Dersom det 

er eldre, enslige vil faktoren på 2,5 være nærmere sannheten. Virkeligheten havner 

antagelig et sted mellom 2,5 og 5. I analysen fremkommer det at i et «worst case scenario» 

vil biltrafikken kunne øke til om lag 12 biler om morgenen og 11 biler i ettermiddagsrushet. I 

trafikkanalysen argumenteres det for at scenarioet er lite sannsynlig ettersom 

trafikkgenerering på 5,0 bilturer per boligenhet er ganske uvanlig for leiligheter. Når man da 

legger til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner (bl.a. 

skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy trafikkgenerering.  
 

Muligheten for å lede trafikken ut til Harald Hardrådes gate ble sjekket ut tidlig i 

planprosessen i samråd med prosjektleder for utbygging av Benterud skole. Det er gjort 

store trafikale tiltak for å sikre en trygg skolevei for barna på Benterud skole, og det er ikke 
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ønskelig å lede mer trafikk inn på denne veien. Videre ville en gjennomgang fra Bakkeveien 

til Harald Hardrådes gate blitt ledet rett mot hovedinngangsdøren og parkeringsplassen til 

skolen. Det er spesielt ved skolestart og slutt at det vil være mye elever i området hvor den 

alternative adkomst til Bakkeveien 7 ville møtt Harald Hardrådes gate. Dette sammenfaller 

med tidspunktet med mest trafikk fra trafikktellingen, og en ønsker ikke å lede mer biltrafikk 

inn i dette området. 

 

Rådmannen ønsker også å trekke frem at planforslaget tilrettelegger for en snumulighet 

innerst i Bakkeveien ved å åpne opp innkjøring til Bakkeveien 7. Det oppfyller ikke krav om 

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

se saksfremlegg fra 1. gangsbehandling for mer informasjon. 

 

Med bakgrunn i vurderingene over mener rådmannen at trafikkøkningen en åttemannsbolig 

vil medføre er akseptabel.   

 

 

Fortetting 

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

småhusbebyggelsens karakter. Ettersom politiske føringer tilsier at hoveddelen av fortetning 

skal skje i sentrumsområder vil det være naturlig å åpne opp for fortetning på Benterud som 

er tett på sentrumsområdet. Dette vil innebære at man kan få boligbebyggelse som er 

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

tomannsboliger. Planområdet er i nærhet til flere flermannsboliger, blokker og Benterud 

skole som har et moderen utrykk med flatt tak. Rådmannen mener derfor at det nye bygget 

vil passe inn i området sett som en helhet.  

 

 

Lekeplass 

I henholdt til kommuneplan bestemmelse § 6.1.7 skal det som utgangspunkt avsettes 25 m2 

lekeareal pr. boenhet. Det er avsatt 110,7 m2 til arealformålet lekeplass i planforslaget, med 

krav om utforming jf. reguleringsbestemmelse § 3.2.1. Dette innfrir ikke helt kravet i 

kommuneplanbestemmelsen. Rådmannen mener dette er akseptabelt grunnet den 

umiddelbare nærheten til godt opparbeide lekearealer på Benterud skole. Det er i luftlinje 

ca. 100 meter til lekeareal på Benterud skole. Det vil være en gangavstand på ca. 250 

meter ved å benytte Bakkeveien og Benterudgata. Arealene innenfor planområdet er flate 

og lett tilgjengelige med gode solforhold, og er lite støyutsatt. Lekeplassen som etableres 

innenfor planområdet vil være i en glidende overgang til gressplenen med sittemuligheter 

for de voksne.  

 

 

Samlet vurdering 

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

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

området aktuelt for en større del av befolkningen. Arealet ligger i et etablert boligområde 

med nærhet til skole, rekreasjonsarealer, lekearealer og sentrumsfunksjoner.  

 

Det foreligger interessemotsetning mellom naboenes interesse i å beholde området 

noenlunde slik det fremstår i dag og ønsket om fortetting i sentrum. For å imøtekomme 

høringsinnspillene noe, er det gjort mindre justeringer i planforslaget. Det er satt krav om 

tilbakeføring av Bakkeveien til dagens stand om den skulle bli forringet under 

anleggsperioden, og en ny uavhengig trafikkanalyse har blitt utarbeidet. Trafikkanalysen 

konkluderer med at en åttemannsbolig vil medføre en akseptabel trafikkøkning. Rådmannen 

har i sin vurdering lagt til grunn at det ønskes en betydelig vekst i Hønefoss sentrum. For å 

få en levende by må det tilrettelegges for sentrumsnære boliger i områder med gode gang-, 
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sykkel- og kollektivforbindelser til hverdagsfunksjoner. Det er gangavstand til Søndre torv 

(ca. 1 kilometer), Benterud skole (250 meter) og busstopp i Osloveien med flere 

bussavgagner i timen (370 merter).   

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  
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Endringsliste:
Nr. Endring Dato Sign.
01 Satt inn i ny mal og revidert/språkvasket av Ringerike kommune 03.07.2019 ÅL
02 Mindre rettelser forslagsstiller §2.1, §2.2, §2.5 03.07.2019 OAH
03 Takterrasser, parkering eget formål. 22.07.2019 OAH
04 Feltnavn reguleringsformål, svalganger. 08.01.2020 OAH
05 §1.2 istandsettelse Bakkeveien, §2.5 uteoppholdsareal 30% på terrasser 30.04.2020 OAH

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Reguleringsformål
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet.
Området reguleres til følgende formål, jf. pbl. § 12 - 5:

Feltnavn

Bebyggelse og anlegg (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 1)

Boligbebyggelse – blokkbebyggelse BBB

Lekeplass f_BLK

Samferdselsanl egg og teknisk infrastruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 2)

Adkomstveg o_S K V

Fortau o_SF 1 - 2

Gårdsplass f_BGP

Parkering SP P 1 - 2

Grønnstruktur (§ 12 - 5, 1.ledd nr. 3)

Uteoppholdsareal f_BU T

Hensynsson e (§ 12 - 6)

Frisiktsone H140

Eierform:

o_= offentlig
f_= felles
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Bestemmelser om rekkefølge

§ 1 Rekkefølgebestemmelser
Alle rekkefølgebestemmelser som gjelder for planområdet samles i dette kapitlet (§ 12 - 7 nr. 10)

§ 1.1 Før igangsettingstillatelse
Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid skal utomhusplan være
godkjent av kommunen.

Utomhusplan skal leveres i målestokk 1:200 og inneholde tilstrekkelig dokumentasjon av:
- eksisterende og nytt terreng
- beplantning
- belysning
- b enker
- trapper
- dekke
- murer
- stigningsforhold
- avfallshåndtering
- lekeplasser (med plassering av lekeutstyr/møblering)
- uteoppholdsareal
- snøopplagringsplass
- ivaretakelse av tilgjengelighet/universell utforming
- overvannshåndtering

§ 1.2 Før det gis brukstillatelse
Før det gis brukstillatelse skal følgende være komplett opparbeidet:

Utomhusarealer og lekeplass i henhold til godkjent utomhusplan
Avfallshus og tilrettelegging for renovasjonsbil
Takterrasse
Eventuelle skader påført av anleggstrafikk på Bakkeveien istandsettes
Bakkeveien skal være tilbakestilt til dagens stand om det påføres vesentlig forringelse
under anleggsperioden

Dersom bygninger eller anlegg tas i bruk vinterstid, skal utearealene oppar beides så snart
som mulig påfølgende vår.

Formålsbestemmelser

§ 2 Fellesbestemmelser

§ 2.1 Tilgjengelighet og universell utforming
Fellesarealer på bakkeplan tilrettelegges for bevegelseshemmede.
Femti prosent (50 %) av boenhetene skal være utformet som tilgjengelige boenheter.
Beplantning skal skje med allergivennlig plantesorter.

§ 2.2 Parkering
Det skal etableres 1 parkeringsplass pr. boenhet.
Det skal etableres minimum 2 sykkelparkeringsplasser pr. boenhet.
Det skal avsettes minimum 0,5 gjesteparkeringsplass pr. boenhet.
Èn av gjesteparkeringsplassene skal utformes for bevegelseshemmede.

§ 2.3 Overvann (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Overvann som genereres innenfor planområdet, skal håndteres lokalt ti l terreng for å sikre
vannbalansen og unngå overbelastning på avløpsanleggene.
Overvann skal fordrøyes og infiltreres, helst så nær kilden som mulig, slik at vannets naturlige
kretsløp opprettholdes og naturens selvrensingsevne utnyttes.
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§ 2.4 Kulturminner (pbl . § 12 - 77 første ledd nr. 6)
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner, må arbeidet
stanses straks og Fylkeskommunen varsles jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd.

§ 2.5 Uteoppholdsareal (pbl § 12 - 7 første ledd, nr. 1 og 4)
Det skal avsettes minst 50 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet. Inntil 3 0 % av arealet kan
løses på private terrasser/balkonger.
Alle boenheter skal ha tilgang til eget privat uteareal på balkong eller terrasse.
Deler av uteoppholdsareal kan løses i form av takt errasse.

§ 2.6 Renovasjon (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 4)
Renovasjonsløsning plasseres i avfallshus. Avfallshus skal ha enkel tilgang fra kjøreveg
(o_S K V). Parkerte kjøretøy, vegetasjon eller annet innen feltene f_BGP og SP P 1 - 2 må ikke
være til hinder for enke l tilgang for renovasjonsbil.

§ 2.7 Visuelle kvaliteter (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bygninger skal tilpasses områdets særpreg, eventuelt også tilføre nye visuelle kvaliteter.
Nye bygg skal tilpasses landskapskarakteren; fjern - og nærvirkning, silhuett, landskapsform,
helningsgrad og helningsretning.
Det skal ved søknad om tillatelse til tiltak redegjøres for tiltakets estiske sider i forhold til seg
selv og omgivelsene.

§ 3 Bebygg else og anlegg

§ 3.1 Boligblokk BBB

§ 3.1.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt BBB tillates oppføring av lavblokk med inntil 8 boenheter.

§ 3.1.2 Utnyttelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 5)
Bruksareal (BRA m2) for felt BBB = 800 m2 fordelt på to etasjer. Utkrage de balkonger ,
terrasser og svalgang kan anlegges i tillegg til bruksarealet.

§ 3.1.3 Høyde (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 8,0 m.

§ 3.1.4 Takterrasse
Det tillates etablering av takterrasse . Takterrasse skal være inntrukket 2 ,0 m fra nord, sør
og vest. Rekkverk skal utføres som åpnet transparent, i form av spiler eller glass.
Resterende takflate kan tekkes med torv, sedum o.l. med funksjon som
overvannshåndtering.

§ 3.2 Lekeplass f_BLK

§ 3.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_ BLK skal benyttes som felles lekeplass for beboere i planområdet.

Lekearealet skal opparbeides som sandlekeplass med huske eller lekestativ.
Det skal opparbeides sittemuligheter for voksne.

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

§ 4.1 Adkomstvei o_SKV

§ 4.1.1 For mål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt o_S K V skal benyttes til kjøreveg og gangveg.

§ 4.2 Fortau o_SF 1 - 2

§ 4.2.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt ene o_SF 1 - 2 skal benyttes til offentlig fortau.
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§ 4.3 Gårdsplass f_BGP

§ 4.3.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt f_BGP skal benyttes til felles gårdsplass med snuplass.

§ 4.3.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Det skal oppføres sykkelparkering i felt f_BGP.

§ 4.4 Parkering SP P 1 - 2

§ 4.4.1 Formål (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Felt SP P 1 - 2 skal benyttes til avfallshus, sp ortsboder , snuplass og parkeringsplasser.

§ 4.4.2 Bebyggelse (pbl. § 12 - 7 første ledd nr. 1)
Innen felt SP P 1 - 2 skal det oppføres avfallshus og sportsboder. Carporter tillates også
oppført. Parkeringsplasser skal plasseres slik at det kan oppføres carporter (åtte plasser),
dette skal redegjøres for i søknad om tillatelse til tiltak.

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige 3,0 meter.

Sportsbodene kan være frittstående eller sammenhengene med inntil fire enheter.

Avfallshus skal plasseres nær innkjøringspartie t til eiendommen.

§ 5 Grønnstruktur

§ 5.1 Uteoppholdsareal f_BU T
Feltet f_BU T skal benyttes til felles oppholdsareal for beboere. Arealet skal opparbeides
parkmessig, og ha et minimumsareal på 400 m2 inkludert f_BLK (lekeplass) .

§ 6 Hensynssoner

§ 6.1 Frisiktsoner H140
Inne nfor frisiktsoner skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og
gjenstander. Vegetasjon og gjenstander skal ikke være høyere enn 0,5 m over bakkenivå.
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RI N G E RI K E K O M M U N E
Miljø og arealforvaltning, Areal og byplankontoret

PLANBESKRIVELSE
0605_440

Detaljregulering for
Bakkeveien 7, gnr 39 bnr 42

Utarbeidet av Ole Alexander Heen, 03.07.2019
Sist revidert 16.12.2019

1. Sammendrag

Intensjonen med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering. Se vedlagte skisse til situasjonsplan som viser en mulig
tomteutnytting. Området er i dag avsatt til bolig.

2. Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen
Hensikten med planarbeidet er å fortette omsøkte eiendom med en 8 mannsbolig
med utvendig parkering.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller og eier av tomten er Bakkeveien 7 AS. Plankonsulent er siv.ark Ole
Alexander Heen i Heen Eiendom AS.

2.3 Utbyggingsavtaler
Forslagsstiller kan ikke se noen behov for utbyggingsavtaler i denne saken.

2.4 Krav om konsekvensutredning
Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

3. Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram
Oppstart av planprosess ble varslet med brev og annonse i Ringblad den 24.02.2018
med frist for innspill 24.03.2018. Offentlige etater og alle naboer i området ihht. liste
mottatt fra Ringerike kommune ble varslet.
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Merknader er kommentert og gjengitt i vedlegg 1.
4. Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordnet plan)

4.1 Overordnede planer
Kommuneplanens arealdel der eiendommen ligger som boligeiendom.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
«0605 15 S V Norderhov», vedtatt 25.09.1947. Reguleringsbestemmelsene for
reguleringsplan S V Norderhov er av eldre dato og bestemmelser anses å være
mangelfull/upresise. For denne reguleringsplanen skal til enhver tid gjeldene
kommuneplanbestemmelser gjelde foran tilsvarende bestemmelser i
reguleringsplanen.

4.3 Tilgrensende planer
«311 Boligområde på Benterud», «399 Ny skole og boligområde Benterud», «62 03
Eikli område B.» og «431 Områderegulering Hønefoss» .

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
I forbindelse med planarbeidet har rikspolitiske retningslinjer og bestemmelser vært
vurdert ihht. følgende:

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Retningslinjene er ment å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all
planlegging og byggesaksbehandling etter plan og bygningsloven. Det settes krav til
at planlegger skal ivareta arealer og anlegg av betydning for barn og unge, som skal
sikres i planer der barn og unge er berørt.

Denne planen omfatter kun et lite areal, og det legges opp til 8 nye boenheter der
lek vil foregå på egen eiendom, samt på offentlige lekeplasser i umiddelbar nærhet.
Planområdet er et rolig boligstrøk med lite trafikk, og gangvei til sentrum av Hønefoss.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging.
Retningslinjene skal ivareta statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging, og
nasjonale mål for reduksjon i utslipp av klimagasser.

Planområdet ligger i gangavstand til Hønefoss sentrum og til offentlig kommunikasjon
som buss og tog. Kommuneplanen går inn for fortetting i slike strøk for å spare miljøet
for forurensing.

Det bygges moderne og godt isolerte boliger ihht. dagens standard for
energibesparelse. Det satses også på å etablere et estetisk og godt bomiljø som vil
passe flere befolkningsgrupper.
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet består av eiendom 39/42 samt Bakkeveien på Eikli. Eiendom 39/42 er på
1769 m2.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet ligger et boligområde med variert bebyggelse av eneboliger og blokker.
Ny barneskole og 200 leiligheter under bygging i umiddelbar nærhet

5.3 Stedets karakter
Boligene i området er av variabel karakter fra eldre bebyggelse til
ny bebyggelse hvor den nærmeste bebyggelsen er småhusbebyggelse og med skole og
blokkbebyggelse mot vest.

5.4 Landskap
Landskapet er lokalt tilnærmet flatt. Planområdet består av en enebolig med hage og
gårdsplass. Det er svært gode solforhold på tomta. Det finnes ingen spesielle estetiske
og kulturelle verdier i planområdet som må ivaretas. Se bilde under.

Bilde: Oversiktsbilde av tomten (kilde: prospekt ved salg av eiendom 2017)

5.5 Kulturminner, kulturmiljø, naturverdier, rekreasjonsverdi, uteområder og landbruk
Planområdet har ingen kjente kulturminner, kulturmiljøer, naturverdier, uteområder
eller landbruk som må ivaretas.



4

5.6 Trafikkforhold
Adkomsten til boligen på tomten er i dag fra Bakkeveien via Benterudgata. Dette er en
kommunal vei med lite trafikk. Det er ikke noe spesiell fare for ulykkessituasjoner i
området. Noe vegetasjon har vokst opp i siktlinjene i krysset
Benterudgata/Bakkeveien. Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i
gangavstand fra eiendommen. Viser til vedlagte trafikkanalyse.

5.7 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner til Benterud skole.

5.8 Teknisk infrastruktur
Eneboligen som i dag ligger på tomten er tilkoblet offentlig vann og avløpsledninger i
enden av Bakkeveien.

5.14 Grunnforhold
Det er ikke utført særskilte geotekniske undersøkelser av planområdet. Byggegrunnen
forventes ihht. N GU kartlegging å være sandholdig grunn med leire under.

5.15 Støyforhold
Planområdet ligger i god avstand fra større hovedveier og det er dermed svært lite
støy fra trafikk. Osloveien som er den mest trafikkerte gata ligger 270 meter unna i
luftlinje. Planområdet er ikke støyutsatt iht. støykart hos miljøstatus.no.

Støykart (Kilde: miljøstatus.no)

5.16 Luftforurensing
Det er ingen kilder til luftforurensning i nærområdet ut over normal luftforurensning i
bebygde områder. Veistøv fra Osloveien anses som største kilde, men boligen ligger i
god avstand fra Osloveien.
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5.17 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon)
Viser vedlagt ROS analyse. Det er ikke identifisert vesentlige risikoer i eksisterende
situasjon.

6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Boligformål, leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje med størrelse
50 110 m2. Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenheter. Alle leiligheter
får gjennomlys og vestvendte terrasser.

Plantegning

6.1.1 Reguleringsformål
Boligbebyggelse blokkbebyggelse (BBB), lekeplass (BLK), Boligbebyggelse frittliggende
småhusbebyggelse (BFS), adkomstvei (SKV), Fortau (SF), gårdsplass (BGP), Parkering
(SPP), uteoppholdsareal (BU T) og frisiktsone (H140).

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Hensikten med planarbeidet er å regulere området til boligformål med parkering.
Planarbeidet skal også behandle adkomstvei, samt vurdere og belyse konsekvenser i
tema som støy, forurensning, trafikkforhold, estetikk, universell utforming, sol/skygge
forhold, parkeringsløsninger.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Bilde: Situasjonsplan med plassering av bygg
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra innkjøring
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Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra syd

Bilde: 3D illustrasjon av bygg sett fra vest

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsens høyde for de nye boligene skal ihht. planbestemmelser ha maks
gesimshøyde 8 m.

6.3.2 Grad av utnytting
Iht. planbestemmelser kan det bebygges med maks 800 BRA innenfor område BBB.
Utkragede balkonger, terrasser og svalgang kan anlegges utenfor formålet og i tillegg
til bruksarealet. I tillegg kan det oppføres, avfallshus, boder og carporter innenfor
området avsatt til SPP.

6.3.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Det er planlagt ett leilighetsbygg på 2 etasjer med 4 leiligheter i hver etasje.
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6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Arealet ligger i et etablert boligområde med nærhet til skole, rekreasjonsarealer,
lekearealer og sentrumsfunksjoner. Det er gode solforhold på eiendommen. Se
vedlagt soldiagram. Den er også lite støyutsatt. Totaloppfatningen er at det ligger til
rette for meget god bokvalitet.

6.5 Parkering
Det planlegges for 1 parkeringsplass per boenhet + 4 gjesteparkeringsplasser, totalt 12
plasser. Sentrumsbebyggelse med nærhet til offentlig kommunikasjon, skole,
barnehage og sentrumsfunksjoner gjør at vi anser at dette dekker behovet for
parkering. Det er avsatt 4 gjesteparkeringsplasser felles for alle leilighetene, hvorav 1
skal være H C tilpasset. Parkering vil foregå på terreng eller i carporter.

6.6 Tilknytning til infrastruktur
Boligene tilkobles til kabelskap KS2123. Det er opplyst fra Ringeriks Kraft Nett AS at
det er nok strømkapasitet i trafo C132 samt frem til kabelskap KS2123 til en 8
mannsbolig. Dette kabelskapet står kun få meter fra tomtegrensen. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kabelskap
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6.7 Trafikkløsning
Eksisterende adkomst benyttes. Osloveien – Benterudgata – Bakkeveien.
Siktlinjer må ivaretas av eiere av tomter i krysset Benterudgata/Bakkeveien.

6.7.1 Kjøreatkomst
Tilknytning til overordnet vegnett.

6.7.2 Utforming av veger
Adkomstveien til boligene er Bakkeveien som er en kommunal vei. Veien er tilnærmet
flat og har i dag en bredde på ca. 3 meter, mens veieiendommen har en bredde på
5,3–7 meter. I tillegg er det en møtelomme i Bakkeveien. Viser til vedlagt
trafikkanalyse.

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er god tilgjengelighet for gående og syklende. Bakkeveien har lite trafikk. Fra
Benterudgata videre mot byen er det opparbeidet fortau på begge sider av vei.

6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Bakkeveien er kommunal eiendom.

6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke behov for offentlige anlegg i forbindelse med reguleringsplanen.

6.10 Universell utforming / tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Det planlegges ikke for heis til
2. etg. Uteområdet tilrettelegges for bevegelseshemmede.

6.11 Uteoppholdsareal
Det tilrettelegges for minimum 400 m2 uteoppholdsareal, etter at parkering og
bebyggelse er fratrukket. I planbestemmelsene foreslås det å sette krav til minimum
50 m2 uteoppholdsareal per boenhet, inklusive terrasse. Arealet har flat arrondering
og gode solforhold. Hver leilighet får egen terrasse. Resterende uteareal planlegges
som felles uteoppholdsareal for alle boenhetene. Tomten opparbeides med plen og
beplantning. Videre anleggelse av sittegrupper, beplantning og lekeplass planlegges og
utføres av sameiet etter behov og ønske for fremtidige beboere. Videre er skolen med
tilgjengelig lekeareal utenfor skoletiden nærmeste nabo. Det er også friområder i
nærheten med Elvebredden, Sjongslunden, stadion, søndre park, og Petersøya.
Eksisterende vegetasjon fjernes. Det er noen store trær på eiendommen som skygger
for sol for naboeiendommene som det har kommet innspill med ønske om fjerning.
Det er også fare for at disse faller med store konsekvenser for bebyggelsen i
nærheten.

6.12 Kollektivtilbud
Busstopp begge veier i Osloveien ligger kun 350m i gangavstand fra eiendommen.
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6.13 Sosial infrastruktur
Planområdet sokner i dag til Benterud skole som har god kapasitet. Det finnes flere
barnehager i områdene rundt Bakkeveien.

6.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Boligen på tomten er i dag tilknyttet offentlig vann og avløpsledninger fra Bakkeveien.
De nye boligene vil tilknyttes avløp i samme kum, 11562. Der er det både en AF 300 og
en AF PVC 200. Det ligger en vannledning VL SJG 150mm i umiddelbar nærhet i
Bakkeveien som kobles til. Se kart under.

Bilde: Situasjonskart med plassering av kummer for vann og avløp

6.17 Plan for avfall
Det tilrettelegges for dunker plassert i lukket avfallshus iht. retningslinjer fra H RA.
Avfallshuset plasseres så nært som mulig Bakkeveien for å lette henting av avfall.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Rekkefølgebestemmelser iht. endelige planbestemmelser.
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7. Konsekvensutredning

Det stilles ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger,
da tomta er på mindre enn 15 daa (15 000 m2) og reguleringsplanen er i samsvar med
overordnet plan.

8. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

8.1 Overordnede planer
Denne planen passer godt inn i kommunens ønske om fortetting. Ny skole som
grenser inn til denne tomten og mulighet for barnefamilier å etablere seg i et nye
leiligheter vil passe godt sammen. Planen ligger også nære byen, matvarebutikker og
kollektivtrafikk. Planen ligger utenfor området for «sentrumsplanen». Planen vil ikke
påvirke overordnede planer.

8.2 Landskap
Noen høye trær vil bli fjernet fra tomten. Dette vil bedre solforholdet for naboer. Det
vil ellers ikke bli gjort vesentlige forandringer på landskapet ifm. dette planforslaget.

8.3 Stedets karakter
Området består i dag av småhusbebyggelse, men det er i nærheten både
flermannsboliger, blokker og en stor skole. Småhusbebyggelsen består til dels av store
eneboliger og tomannsboliger hvor en 8 mannsbolig ikke er særlig større enn enkelte
av «småhusene» langs Bakkeveien. En 8 mannsbolig vil medføre en fortetting i
Bakkeveien og til dels endre dens karakter, men ikke hvis hele området blir sett på
som helhet.

8.4 Byform og estetikk
Forslagsstiller har foreslått en bygningskropp med flatt tak som gir bygningsmassen et
moderne uttrykk. Dette står i stil med annen nyere bebyggelse i området. I tillegg
planlegges det frittstående uteboder og avfallshus i samme uttrykk som hovedbygg.
Dette mener vi vil føye seg inn i stedets karakter på en god måte.

Bygg med flatt tak har lavere mønehøyde enn bygg med saltak. Når solen står lavt på
himmelen vil et flatt tak gi mindre skygger enn et saltak. Bygg med flatt tak har
derimot høyere gesims og gir mer skygge når solen står høyt på himmelen. Midt på
dagen vil bygget hovedsakelig skygge på egen eiendom og derfor ha mindre betydning
for naboer enn når solen står lavt på himmelen.

Viser til vedlagt skyggediagram som viser planlagt bebyggelses virkning på sol og
skyggeforhold.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Ingen kulturminner eller verneverdi på eksisterende bygningsmasse. Planene vil ikke



13

påvirke kulturminner, kulturmiljø eller verneverdier i området. Det ligger eiendommer
med høy verneverdi i nærområdet ved Osloveien.

8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
Det er ingen spesielle naturverdier på tomten. Planområdet består i dag av en
enebolig med hage og opparbeidet gårdsplass. Utbyggingen vil ikke påvirke det
biologiske mangfoldet. Det er ikke funnet noen truede plantearter, og heller ikke
forventet da planområdet har vært opparbeidet/kultivert som hage.
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart tilsier
også at det ikke finnes spesielle naturverdier på planområdet. Det er i
Miljødirektoratets database heller ikke registrert noen form for økosystem, art eller
naturtype som er til hinder for utbygging.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
Reguleringsområdet er i dag en privat bolig med privat hage som ikke er tilgjengelig
for andre enn eier. Tenkt bruk påvirker ikke rekreasjonsmuligheter i området.

8.8 Uteområder

Uteområder vil bli opparbeidet med parkering, plen og lekeplass, og påvirke
omgivelsene i positiv retning. Høye trær fjernes som bedrer solforholdene til
naboeiendommer.

8.9 Trafikkforhold
Adkomstvei og gangadkomster vil bli uendret, men med noe økt trafikk. Likevel godt
innenfor forutsetninger for adkomstvei med fartsgrense under 30 km/t. Viser til
vedlagt trafikkanalyse.

8.12 Universell tilgjengelighet
Leiligheter i 1. etasje utformes som tilgjengelig boenhet. Uteområdet tilrettelegges for
bevegelseshemmede.

8.13 Energibehov – energiforbruk
Tek 17 med fleksible energiløsninger legges til grunn. Undersøkelser viser at det er nok
strømkapasitet nærmeste trafo.

8.14 R OS
Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at det ikke er
vesentlige risikoer forbundet med planforslag. Viser til vedlagt ROS analyse.

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Mer inntekter på eksisterende infrastruktur og legger til rette for økt skatteinngang
mht. bygging av flere boenheter i kommunen.

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Økt kundegrunnlag for næringsdrivende i området.
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8.19 Interessemotsetninger
Naboer ønsker ingen forandring av området, verken økt trafikk eller større bygg enn
slik det allerede er på tomten.

8.20 Avveining av virkninger
Samfunnsinteresser tilsier ønske om fortetting i bynære sentrale områder som
Bakkeveien. Infrastruktur, natur, landskap, bebyggelse og overordnede interesser
påvirkes ikke negativt av planene. Snarere vil en fortetting medføre mer effektiv
utnyttelse av disse tjenestene. Naboers ønske om ikke fortetting og økt trafikk er ikke
forenlig med overordnede interesser. Totalvurderingen er at foreslåtte planendringer
har en positiv effekt.

9. Innkomne innspill

Viser til vedlegg 1.

10. Sammendrag

Planforslaget bidrar til å fortette et boligområde i sentrumsområdet Hønefoss. Det er
varierende størrelse på leilighetene, og de vil være tilgjengelig for ulike økonomiske
samfunnsgrupper. Det er kort vei til skole og barnehage. Utfordring med adkomstvei,
men dette kan løses med møtelommer, og evt. utvide veien noe.

Vedlegg:
1. Høringsinnspill – vurdering av uttalelser
2. ROS analyse
3. Trafikkanalyse
4. Solstudie eksisterende situasjon
5. Solstudie ny situasjon
6. Høringsvurdering Høring og offentlig ettersyn av planforslag
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Detaljregulering for Bakkeveien 7

Liste over uttalelser

Nr Navn Dato
01 Fylkesmannen i Oslo og Viken 14.10.2019
02 Norges vassdrags - og energidirektorat 26.09.2019
03 Buskerud Fylkeskommune, utviklingsavdelingen 14.10.2019
04 Statens ve gvesen Buskerud, Seksjon for plan og forvaltning 28.10 .2019
05 Ringerike Kommune, Byggesakskontoret 10.09.2019
06 Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata 05.10.2019
07 Karianne Hagen og Sven Johansen 14.10.2019
08 Kirsten Mellerud Bergedahl og Berit Irene An dreassen 04.10.2019
09 Grethe og Tord Eri ksen 02.10.2019
10 Gisle Skogheim 12.10.2019

Oppsummering av
uttalelser

Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar

01 Fylkesmannen i Oslo
og Viken

Ingen spesielle merknader ,
men har tillit til at
planforslaget i tilstrekkelig
grad tar hensyn til
bygningsmiljø , landskap og
estetikk .

Mener vi sammen med
planavdelingen gjennom flere
runder har hensy n tatt
omgivelsene sett opp mot
kommunens ønske om
fortetting av sentrumsnære
områder .

Politiske føringer tilser at
hoveddelen av fortetning
skal skje i
sentrumsområder.
Benterud er et
sentrumsnært område, og
det vil være naturlig å åpne
opp for fortetning så tett på
sentrumsomr ådet.

Dette vil innebære at man
kan få boligbebyggelse
som er blandet. Det er
likevel viktig at
bygningsmiljø, landskap og
estetikk ivaretas. Dette
skal følges opp i byggesak
med illustrasjonsplan/
situasjonsplan.

02 Norges vassdrags - og
energidirektorat

Byggets plassering og høyde
er hensyntatt mht . flom og

Tilstrekkelig kommentert
av forslagstiller.
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Ikke gitt uttal el ser , men
henviser til at det blir tatt
nødvendig hensyn til flom -
og skredfare, overvann og
energianlegg.

o vervann håndteres på eg e n
grunn . Ringerikskraft Nett har
bekreftet at energiforsyningen
er god i området .

03 Buskerud
Fylkeskommune,
utviklingsavdelingen

Ingen merknader
planforslaget .

Tas til orientering.

04 Statens vegvesen
Buskerud, Seksjon for
plan og forvaltning
Bakkeveien og
Bent erudgata er svært
smale veger. Anbefaler at
det etableres
snarveg/gangforbinde lse til
barneskolen og at
gjennomføring av dette
settes som
rekkefølgebestemmelse
før nye boliger tas i bruk .

Gangport fra
planområdet og ut i
grøntområdet ved
skoleparkeringen har vi
foreslått tidligere og blitt
vurdert igjen nå av
forslagstiller, utbygging,
eiendom og planavdelingen i
kommunen. Konklusjon
er at dette ikke er ønskelig ut
ifra sikkerskolevei og
inngripen i nylig opparbeidete
skol earealer.

En eventuell gangsti fra
Bakkeveien 7 til Benterud
skole ville blitt ledet rett til
skolens parkeringsplass.
Det er ikke ønskelig å lede
fotgjenge re inn til et
trafikkert område, og det
hadde i så fall vært
nødvendig å sikre
gangstien med et gjerde.
Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

05 Ringerike Kommune,
Byggesakskontoret

Området er definert innen
Høy radonnivå og må
gjøres undersøkelser av
evt. alunskifer . Området
ligger også i nærheten av
Benterud skole hvor det
ble påvist forurenset
grunn .

Det legges radonsperre , samt
at d et vil tas prøve r av
grunnen før ut graving av tomt
påbegynnes . Om det påvises
alunskifer eller forurens ning
vil massene håndteres som
forurenset masse etter
gjeldende regelverk .

Krav til forurensning
(alunskifer) følger av
TEK17 § 13 - 5, og det vil
ikke bli inkludert
bestemmelse om dette i
reguleringsplanen .

06 Eiendomsbesittere i
Bakkeveien og
Benterudgata

Merknader til økt trafikk i
både Bakkeveien og
Benterudgata , ut fordringer
med smale veier,
skolebarn , kapasitet på
VA , fått mer enn nok
forte tt ing med ny skole og
blokker på Elveparken
samt mener de at
blokkbebyggelse vil rase r e

Trafikktellingen som er
utført viser at det er
veldig lite trafikk i gatene
nå. Trafikkanalysen viser
at gatene etter sin
veiklasse har god
kapasitet også etter
utbyggingen av
Bakkeveien 7. Analysen
viser at Bakk e veien vil få
en bil hvert 5 minutt på
den mest trafikkerte
timen. «Kjøreturen» ut gaten
tar ca. 20

Det har blitt utarbeidet en
uavhengig trafikkanalyse
av Cowi, som konkludere r
med at en etablering av en
åtte mannsbolig vil ha liten
påvirkning sammenliknet
med dagens
t rafikksituasjon.

Politiske føringer sier at
det skal skje en fortetning i
sentrumsnære områder.
Benterud er tett på
sentrumsområder, og det
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området og forringe
verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

sekunder, dvs at det er
en bil i gaten 6% i den
mest belastende timen.
Tellingene i Benterudgata
ovenfor og nedenfor
Bak keveien viser at det er
liten trafikk i gaten i forhold til
veiklasse. Et forslag til å
regulere inn - og utkjøring
i Bakkeveien er å sette
opp skilt 212; Vikeplikt
ovenfor møtende
kjøretøy ved innkjøring til
Bakkeveien, og skilt 214;
Møtende kjøretøy er
på lagt vikeplikt innerst i
Bakkeveien ved
avkjøring til nr . 7.

Iht. kommunens ønske
om å øke folketallet i
region, fortetting i
bynære områder og ny
barneskole, vil denne
tomten være godt egnet
for utvikling til flere
boenheter.

Driftsavdeling Vann og
avløp v/ Per Magne Foss
har bekreftet at det er
kapasitet på VA - anlegget
i Bakkeveien.

er naturlig at det åpnes
opp for fortetning i områder
hvor det er mulig. Dette vil
også innebære at man kan
få boli gbebyggelse med
blandet uttrykk , altså villa
bebyggelse sammen med
rekkehus og
blokkbebyggelse.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

07 Karianne Hagen og
Sven Johansen

Ønsker adkomsten fra
Bakkeveien 3, 5 og 7 skal
være ut i Harald Hardrådes
gate / Gigstadsvei fordi
Bakkeveien er smal og
uoversiktlig med en 90 -
grader s sving. Fort auet i
Benterudgata rett ved
Bakkeveien . Det kan
skape usikkerhet for
skolebarn. Snu - løsningen
for HRA er åpen og lite
marke r t inn/ut kjøring fra
Bakkeveien 7 og mener
avfallshus og carport

Adkomst ut i Harald
Hardrådes gate /
Gigstadsvei er sjekket ut i
tidlig fase av
reguleringsarbeidet og
ble lagt til side pga.
sikkerhet for skolebarn.
Bakk eveien mener vi blir
mer oversiktlig i 90 -
graders svingen etter
utbyggingen. Utvidelsen
av innkjøringen til
Bakkeveien 7 gjør det
mulig å snu med
renovasjonsbilen, i tillegg
til at det blir mulig for 2 - 3
biler å møtes. Etter 1.
gangs behandling har vi
på bakgrunn av innspill

Muligheten for å lede
trafikken ut til Harald
Hardrådes gate ble sjekket
ut tidlig i planprosessen i
sa mråd med prosjektleder
for utbygging av Benterud
skole . Det er gjort store
trafikale tiltak for å sikre en
trygg skolevei for barna på
Benterud skole , og det er
ikke ønskelig å lede mer
trafikk inn på denne veien.
Videre ville en
gjennomgang fra
Bakkeveien til Harald
Hardrådes gate blitt ledet
rett mot
hovedinngangsdøren og
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hindrer sikt inn til veien nr .
3 & 5.

flyttet avfallshuset og
gjort det mulig for
renovasjonsbilen å snu i
enden av Bakkeveien.
Dette har gjort området mer
oversiktlig .

parkeringsplassen til
skolen . Det er spesielt ved
skolestart og slutt at det vil
være mye elever i området
hvor den alternative
adkomsten til Bakkeveien
7 ville møtt Harald
Hardrådes gate. Dette
sammenfaller med
tidspunktet med mest
trafikk fra trafikktellingen,
og en ønsker ikke å lede
mer biltrafikk inn i dette
området.

HRA har spil t inn at
dagens løsning for
renovasjonsbilen er d årlig
og lite trafikksikker.
Re novasjonsbilen er
tvunget til å rygge inn
Bakkeveien, ettersom det
ikke er noen snumulighet.
Dette er en lite trafikksikker
løsning. At det nå er
tilrettelagt for å snu innerst
i Bakkeveien anser
rådmannen som positivt.
Det er et ønske fra HRA
om at avfallsbod skal være
lett tilgjengelig, og det er
derfor vurdert som mest
hensiktsmessig å ha
denne ved innkjørselen til
eiendommen.

08 Kirsten Mellerud
Bergedahl og Berit Irene
Andreassen

Stiller spørsmål om det blir
presedens til slik
oppsiktsvekkende og
voldsom utbygging i en
blindvei hvis denne planen
blir vedtatt.
Bakkeveien er smal og
i kke kapasitet til flere biler
og beboere mangler
gjesteparkering i området.
Store problemer med
søp peltømming når HRA
må rygge inn med store

Kapasitet på B akkeveien
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.
Når det gjelder
gjesteparkering
observerer vi at de fleste
har gode muligheter for
det på egen tomt og vi
tilrettelegger for 4
gjesteplasser innenfor
planområdet. Ved behov
for flere gjesteplasser
enn dette finnes det
mange
parkeringsplasser i
rimelig nærhet, spesielt
på kveld og helger.

Det er overordnede
politiske føringer om
fortetning i sentrumsnære
områder. Ettersom
Benterud er et
sentrumsnært område, vil
det være naturlig å se på
mulighet for fortetning der
dette er mulig. Hvis det
tillates utbygging i
Bakkeveien 7 trenger ikke
dette å skape presedens,
da hver plansak er
forskjellig og det gjøres
alltid en individuell
vurdering. Det er dagens
situasjon som legger
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biler. Stiller spørsmål ved
grunnforhold når det er
b are 6 meter ned til
grunnvannet. Levd med
bråk lenge fra utbygginger
i området .

Vi tilrettelegger slik at
HRA ikke lenger må
rygge inn veien for å
hente søppel, men kan
snu i enden av
Bakkeveien.

Grunnforholdene er godt
utredet ifm. de
sisteutbyggene i området
og konklu sjonen er gode
stabile grunnforhold som
egner seg for utbygging.

Når det gjelder støy fra
anleggsarbeider skal
arbeidene utføres slik at
de tilfredsstiller
støyforskriftene og er til
minst mulig sjenanse for
beboere i området.

føringer på om det er mulig
å gjøre en fortetning. Det
vil si at om én fortetning
har ført til at maksimal
kapasitet på for eksempel
vegnettet eller annen
infrastruktur er nådd, vil
det ikke være mulig å
fortette området videre. I
alle områder hvor det er et
ønske om fortetning vil det
være en grundig vurdering
av ti ltakets virkning på
nærmiljøet i arbeidet med
reguleringsplanen.

Ellers tilstrekkelig
kommentert av
forslagstiller.

09 Grethe og Tord
Eriksen

Området består av småhus
og smal vei som de ønsker
skal bestå.

2 - 3 biler pr . leilighet vil
medføre stor t rafikk hvor
det ferdes små barn til og
fra skolen . Positive til
oppføring av ny 2 manns
bolig .

Kapasitet på Bakkeveien
er omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalyse.

Dette er en stor tomt i en
lite trafikkert gate som
egner seg godt til
fortetting. Tomten er
bynær og ligger ved en
ny barneskole som har
kapasitet til flere elever .

Det er utarbeidet
trafikkanalyse som tilsier at
Benterudgata/
Bakkeveien har kapasitet
t il å tåle trafikkøkningen en
åtte mannsbolig vil
medføre.

10 Gisle Skogheim

Trafikk utfordringer fra
Benterudgat a og ut i
Osloveien gener e lt og
spesielt med syke - og
b r annbiler i området . Bør
derfor lages ny vei ut i
Harald Hardrådes gate og
bom i krysset ved
Bakkeveien /
Benterudgat a .

Tynn asfalt i Bakkeveien
som ikke tåler
byggetrafikk .

Bygging av
blokkbe b yggelse og
trafikken det medfører vil

Kapasitet på Bakkeveien
og Benterudgata er
omtalt i punkt 6 og i
trafikkanalysen.

Trafikkløsningen i
område ble nylig bygget
om ifm. åpningen av
Benterud skole.
Bent erudgata ble
omgjort til en blindvei
som medførte mindre
trafikk i Benterudgata.
Eikliveien ble samtidig
etablert som en
enveiskjørt gate. Dette
har samlet redusert
trafikken i krysset ved

E n ny adkom stvei til
Harald Hardrådes gate
ville ført til endringer på
grøntområde og
parkeringsplassen til
Benterud skole, og har blitt
vurdert til å ikke være
aktuelt i denne
planprosessen. Det er mye
barn som ferdes i dette
området, og det er ikke
ønskelig å tilre ttelegge for
økt trafikk inn mot
skoleområdet.
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ødelegge freden i
Bakkeveien .

rådhuset. Det er også
mulighet å kjøre ut i
Osloveien via Eikliveie n
og lyskryss.

Tykkelsen på asfalten i
Bakkeveien er normal for
slike adkomstveier i
kommunen. Hvis veien
blir vesentlig forringet,
skal vi som utbygger
bringe veien tilbake til
opprinnelig standard.

Erfaring tilsier at ved
nybygg og faste boliger
er det mindre sjanse for
utleie og festested og
dette kan redusere
nattebråket.



       
       
E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
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Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  14.10.2019  2019/44291 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  29.08.2019  17/4425 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Brede Kihle, 32266865 
  
 
 
  

Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  
 

Ringerike kommune - Uttalelse til forslag til detaljregulering for 
Bakkenveien 7 

Vi viser til brev av 29. august 2019 med forslag til detaljregulering for Bakkenveien 7 i Hønefoss, gnr. 
39/16. Planområdet ligger ved Benterud i Hønefoss. 
 
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for oppføring av en åttemannsbolig med tilhørende 
infrastruktur. Planområdet består i dag av en enebolig som skal rives for å gjøre plass til den nye 
boligen. Tomta er på ca. 2,2 daa. 
 
Fylkesmannen har i brev av 21. mars 2019 uttalt seg til varsel om oppstart av planarbeidet. Vi ba om 
at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, universell utforming, klima og energi, landskap 
og naturmangfold blir tilstrekkelig ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 
Etter en gjennomgang av saken kan vi ikke se at planforslaget kommer i konflikt med nasjonale eller 
viktige regionale interesser som vi er satt til å ivareta. Vi har derfor ingen spesielle merknader til 
saken. Det aktuelle arealet ligger skjermet i et etablert boligområde med kort vei til skole, 
rekreasjonsareal og lekeplasser. 
 
Slik området er bygd ut i dag vil oppføring av en åttemannsbolig bryte med bygningsmiljøet slik vi 
vurderer saken. Så tett på sentrumsområdet er det likevel ikke unaturlig at det åpnes opp for en 
høyere utnyttelse. Vi har derfor tillit til at kommunen ser til at planforslaget i tilstrekkelig grad tar 
hensyn til bygningsmiljø, landskap og estetikk. Dette må følges opp videre i byggesaken. Vi viser til 
nasjonale forventninger og til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 
2004.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

Bakkeveien 7 - Ringerike kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 29.08.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner 

med store utfordringer innen vårt saksområde.  I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner 

der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 

29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig 

i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se 

at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan 

man bør håndtere overvann i arealplanlegging.  Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 – 



 
Side 2 

 

 

 

«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - 

 «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 

skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette 

gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postadresse:
Postboks 3563
NO-3007 Drammen

Besøksadresse:
Hauges gate 89, Drammen
E-postadresse
postmottak@bfk.no

Telefon
+47 32 80 85 00

Bankkonto
2200.07.13523
Foretaksregisteret
NO 964 951 373

Bakkeveien 7 - gnr 39 bnr 42 - Hønefoss - Ringerike Kommune -
detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse om kulturminner

Vi viser til offentlig ettersyn av planforslag for Bakkeveien 7 i Ringerike kommune jf PBL § 12-10.
Vi viser også til vår uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid, datert 22.03.2018.

Dette er en kulturminnefaglig uttalelse til planforslaget.

Kort om planen
Planområdet omfatter eiendom gbnr 39/42 på Benterud i Hønefoss og består i dag av enebolig
med opparbeidet gårdsplass. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av
åttemannsbolig.

Arkeologiske kulturminner
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner eller andre arkeologiske
kulturminner inne i planområdet. Vi har derfor ingen merkander til planen.

Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner
Vi har tidligere uttalt at vi ikke har noen merknader til planforslaget.

Med vennlig hilsen

Turid Kolstadløkken Lars Hovland
fylkeskonservator rådgiver arkeologi

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

RINGERIKE KOMMUNE
Att. Hanne Christine Wilhelmsen
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Vår dato:  14.10.2019  Vår referanse:  2018/5544 - 5 Vår saksbehandler:
Deres dato:  29.08.2019  Deres referanse:  17/4425-29 Lars Hovland , tlf. 32 80 86 64

UTVIKLINGSAVDELINGEN
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Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.

Kopi til:
Fylkesmannen i Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS
Statens vegvesen Region Sør Serviceboks 723 4808 ARENDAL
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Anders O.T. Hagerup

Seksjonsleder

Postadresse

Statens vegvesen

Region sør

Postboks 723 Stoa

4808 ARENDAL

Saksbehandler/telefon :

Arne Tovslid I 32214332
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Detaljregulering Bakkeveien 7 - tilbakemelding høring og offentlig ettersyn
etter I . gangsbehandling

Vi viser til epost fra dere datert 23.oktober 201 9

Planforslaget berører ikke riks- eller fylkesveg direkte.

Saksopplysn inger:

Statens vegvesen kan ikke se å ha mottatt planforslagetved ordinært offentlig ettersyn

Planforslaget innebærer regulering av en åttemannsbolig (blokkbebyggelse) i et vanlig
villastrøk på Benterud. Området har atkomst via kommunal veg. Trafikkanalysen som følger
planforslaget konkluderer med at det ikke er behov for avbøtende tiltak.

Vår vurdering:

Da Bakkeveien og Benterudgata er svært smale veger, vil vi anbefale at det etableres en mer

direkte snarveg/gangforbindelse i sør-vest fra planområdet til den nye barneskolen og at
gjennomføring av dette settes som rekkefølgebestemmelse før nye boliger tas i bruk.

Konklusjon:

Vi viser til ovennevnte planfaglige råd, men har ikke innsigelse mot planforslaget

Vegavdeling Buskerud Seksjon for plan og forvaltning
Med hilsen

Arne Tovslid

Kontoradresse

Tollbugata 2

Faktu raad resse

Statens vegvesen

Regnskap

Postboks 702

98 1 5 Vadsø

3044 DRAMMEN
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
Til: 

Hanne Christine Wilhelmsen, 
 

Fra:  Ole Anders Moskaug 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

17/4425-32 40499/19 PLN 440 10.09.2019 

Merknad miljø - 440 Detaljregulering Bakkeveien 7 Gnr/bnr 39/42 

 

Planområdet ligge i områder med Høy radonnivå jf. kommunens Aktsomhetskart. 

Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å påvise/avkrefte at det er 

alunskifer. Påvist alunskifer skal håndteres iht. godkjent tiltaksplan, og skal godkjennes av 

kommunen før det graves. Alunskifer skal deponeres på godkjent avfallsmottak. Mellomlagring 

på eiendommen/tiltaksområdet kan godkjennes av kommunen, men ikke utenfor da dette faller 

innunder Fylkesmannens forvaltningsområde.  
 

  

 

Planområdet/eiendommen er tilstøtende gnr/bnr 39/218 – Benterud skole, hvor det ble ryddet 

opp i forurenset grunn i 2016. Påvirkningsgrad er angitt til 2 - Akseptabel forurensning med 

dagens areal- og resipientbruk. Bygging og graving krever at det gjøres undersøkelser for å 

påvise/avkrefte forurensning.  

 

Viser ellers til Områderegulering for Hønefoss § 3.1.1 forurenset grunn, og «Regler for 

bygging og graving i forurenset grunn» på kommunens nettside: 

https://www.ringerike.kommune.no/innhold/samfunn/miljo-og-areal/miljovern/forurenset-

grunn. 
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5. Oktober 20L9

Innspill til mottatt detaliregulering, Bakkeveien 7. Saksnr. L7 /4425-29

Vi viser til vårt tidligere innspill i mars 2018 som foreløpig ikke er hensynstatt i
det hele tatt.

Bakkeveien og Benterudgata er ett etablert villastrøk. Bakkeveien består av
eneboliger og Bakkeveien er en smal avstikkvei fra Benterudgata uten reel
mulighet til å møte bil. Det er ingen mulighet til å etablere fortau, ei heller å lage
bredere vei slik at man kan ha møtende trafikk. Å tiilate etablering av en
blokkutbyggelse her vil være å rasere område og forringe verdien på etablerte
eneboliger i Bakkeveien.

Detvirker ikke gjennomtenkt med vesentlig økt trafikk i Benterudgata med
henblikk på alle barna som går til og fra Benterud Skole. Ei heller at Bakkeveien
er en smal vei hvor det ikke er praktisk mulig å ha møtende trafikk når man
kjører til og fra eiendommene. Bakkeveien er heller ikke i en tilstand som tåler
den ekstra belastningen som en eventuell byggeperiode vil gi.

Det er i dag blittvanlig praksis at man bruker gårdsplassen til Bakkeveien 24
som møteplass. Eier av Bakkeveien 2A vil gjerde inn gårdsplassen sin hvis, mot
sunn fornuft, denne reguleringen blir vedtatt I til informasjon så har Bakkeveien
2A r ett eiendomsgrense mot Bakkeveien)

Kapasiteten på VA, spesielt avløp har allerede nok belastning.

Å vedta en reguleringsplan som tillater en B-mannsbolig innerst i Bakkeveien vil
være en særdeles lite gjennomtenkt avgjørelse som gir en rekke nye utfordringer
med vei, vann og avløp og setter nabolaget i en forringet og vanskelig situasjon. I
tillegg så vil trafikken øke ytterlig i Benterudgata, noe som er svært lite ønskelig
da dette er gangveien til mange barn til og fra Benterud skole.

Vi mener formannskapet må ta til fornuft og opprettholde det villaområde som
er. Benterud har allerede fått mer en nok fortetting med Benterud skole og
blokkbebyggelse langs elva. Å illlate 8-manns bolig i Bakkeveien for å

tilfredsstille en eiendomsbesitters ønske om profitt som ikke bor eller skal bo i
Bakkeveien er vanskelig å forstå at skal være grunn god nok til å rasere ett
villastrøk.

Med hilsen

Eiendomsbesittere i Bakkeveien og Benterudgata.

Se side 2 for signerte eiendomsbesittere
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Saksnr L7 /4425-29 detaljregulering
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Fra: Karianne Hagen [kariahag@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 14.10.2019 23:44:53 

Emne: Merknader planarbeid Bakkeveien 7 

Vedlegg:  

Mener at den beste adkomsten til Bakkeveien 7, og evt. 3 og 5, fremdeles vil være fra Harald Hardrådesgate/ Gigstadsvei. Dette fordi Bakkeveien er smal. 
Det er vanskelig når biler møter myke trafikanter eller andre biler inn denne veien. For oss som bor innerst i veien er det ikke mulighet for å få overblikk over 
hele gaten før vi kjører ut av eiendommen da veien har en 90-graders sving.  
Etter hva jeg har hørt skulle Bakkeveien ha fortsatt videre slik at det hadde blitt en gjennomkjøringsvei (ligger i navnet at dette stemmer), og det hadde da 
vært mulig med enveiskjøring. Slik forholdene er i dag er dette ikke mulig. 
 
Vet også at det er kaotiske situasjoner i trafikkavviklingen ved skolen per i dag. Mener dette vil ha blitt bedre om det kom vei inn til eiendommene slik at det 
ble skikkelig veikryss ved skolen med dertil hørende forgjengerfelt. 
Ser at det blir flere og flere som benytter seg av Benterudgata som adkomst til skolen. Krysset Benterudgata/Bakkeveien er for mange små utfordrende når 
fortauet plutselig tar slutt. Dessverre ser jeg også at flere foreldre overser skilting og kjører barna sine helt ned til skolen denne veien.  
 
Ser også at snuløsningen som er laget for HRA gjør at det blir veldig åpent i svingen, og lite markerte grenser for eiendommens inn og utkjøring.  
Avfallshuset sammen med parkering gjør at det vil bli lite oversiktlig i forhold til trafikken som kommer fra nr. 3 og 5. Ber derfor om at avfallshuset og 
overbygg bort til bod blir fjernet/flyttet slik at området blir mer oversiktlig. 
 
Mvh 
Karianne Hagen og Sven Johansen 
 
Sendt fra E-post for Windows 10 
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Fra: Berit Irene Andreassen <beritireneandreassen@icloud.com> 

Emne: Detaljregulering Bakkeveien 7 

Dato: 4. oktober 2019 kl. 13:52:52 CEST 

Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
 

 
Areal og byplankontoret 
v Hanne Christine Wilhelmsen 
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Vi protesterer med dette mot blokkbebyggelse i blindvei på Benterud og har følgende 

anmerkninger og spørsmål:  
 
Det er flere store tomter på Benterud, og vi bekymrer oss for hvor dette skal ende hvis det blir 

gitt tillatelse til blokkbebyggelse i dette småhusområdet. Vil en slik tillatelse føre til 

presedens?  

 

Siden det visstnok ikke finnes en reguleringsplan for området, synes vi det er 

oppsiktsvekkende at det legges opp til en så voldsom utbygging.  

 
Bakkeveien har ikke kapasitet til mer trafikk enn det er i dag. Den er så smal at det ikke finnes 

mulighet til møtende trafikk, og det er ikke rom for utvidelse. Veien blir brukt av skolebarn og 

pensjonister og munner ut i Benterudgata som er skolevei for barneskoleelever. I tillegg er det 

ikke gjesteparkeringsmuligheter noe sted for oss som bor her. Hva skjer da hvis vi får 8 nye 

boenheter? Dette vil føre til mer enn en fordobling av husstandene i Bakkeveien og øke 

trafikken radikalt! 
 
Det er allerede store problemer med søppeltømming slik HRA har signalisert, og vi ser også at 

store biler må rygge inn i Bakkeveien. 
 
Videre vil vi påpeke de spesielle grunnforholdene på Benterud. På en nabotomt, er det bare 6m 

ned til grunnvannet, og vi lurer på hvordan dette vil bli påvirket av en utbygging?   
 
Hvordan vil fremtiden se ut for oss beboere i Bakkeveien? Vi har levd med utbygginger rundt 

oss lenge. Det har ristet i hus og klirret i glass samtidig som det har vært bråk fra arbeid og 

store maskiner. 
 



 

 
Mvh  
 
Kirsten Mellerud Bergedahl 
 
Berit Irene Andreassen 
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Kopi:  
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Vedlegg:  

Hei  

 

Benterud har i alle år før ny skole kom  hat 2 veimuligheter. Når skolen kom og nytt lyskryss 

blir bygget i Osloveien kom probleme ved Rådhus i tider med mye trafikk. 

Du kommer ikke ut på veien uten og ta Eikerliveien bort til skolebuss plassen og så ut i 

lyskryss om du skal over brua 

Bakkeveien har hvert stengt flere ganger på grunn av sykebil  og vi så probleme i Benterud gt 

for noen uker siden da vi hadde 2 brannbiler på utrukning i gata 

 

Vi som bor på Benterud ønsker og få en ny vei ut av område om noe skulle oppstå. 

Vi hadde gravearbeide i nedere del av gata noe som kostet kommunen mye penger på grunn 

av biltrafikk og vi hørte at gata skulle graves opp hele veien til Rådhuse. 

 

Ved bygging i Bakkeveien 7 må de lages en ny vei ut Harald Hardrådesgate. Da utbygger har 

tomt mot skole parkering ( eller ta litt av den gamle lekeplassen som Kommunen solgte til 

Torjul. ) 

Og ved og sette opp en bom ved Benterudgt / Bakkeveien som kan åpnes ved behov er ikke 

Benterud gt så sårbar som nå ved graving ved Rådhuse og en ny vei over parkering måtte 

bygges for Ca 3 ukers jobb. 

 

Asfalten i Bakkeveien er på 5 - 6 cm og kommer ikke til og holde til trafikken ved utbygging 

og vi ser alt en stor økning i biltrafikk etter at Bakkeveien 7 blei et utleiehus med mye 

nattebråk 

 

Vi i Benterudgt 15 har ikke grunn og avgi til bedre vei og fortau, da går min parkeings plass 

og tomt jeg kjøpte til av Naboen for og bygge slik Kommunen ønsket, vi gå tapt som jeg 

bruker hver dag. 

Jeg har alt flyttet inn gjerde ca 1m ( og rundet av i krysse )  mot Bakkeveien av eggen glede, 

veien skal ha samme brede hele veien og jeg kan godt flytte de ut igjen da jeg ikke er hjemme 

med lastebilen lenger 

Slik jeg ser de er de natulig at Bakkeveien har utkjøring i Harald Hardrådesgate og lyskysse 

da dette ellers vil øke veldig på krysse ved Rådhuse. 

 

Benterud gt blir mye brukt av unger som går fra og til  Hønfoss og mange kjører unger til og 

fra skolen og parkere  ved  Benterudstua 

Og vi ser også at mange skoleklasser går Benterudgt med lærer  

Parkerings vakt kan ikke bøtlegge ved kjøring og stopping på privat grunn sier di, så vi har 

mye trafikk i Benterudgt ved skole stat og slutt 

 

Utbygging i Bakkeveien må ha utkjøring til lyskrys og Harald Hardrådesgate ellers ser jeg 

ikke at Bakkeveien og beboere i den tåler den økningen med trafikk i bolifelte som de 

medfører. 



De er rett og slett og ødelegge freden i Bakkeveien ved bygging av blokkebyggelse og 

biltrafikken dette medfører. 

Her dere fått et privat firma til og vurdert tapet/ konsekvensene vi andre i Bakkeveien får ved 

at en skal bygge ut og vi lide 

Vi har ikke en 1cm eller nattesøvn og gi fra oss 

 

Kom gjerne på Benterud og se hvordan vi har de, de er lettere og få et bilde da 

 

Gisle Skogheim. 
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1 Bakgrunn og dagens situasjon

Bakkeveien 7 AS ønsker å omdanne eksisterende enebolig i Bakkeveien 7 i Hø-

nefoss til 8 - mannsbolig . 8 - mannsbolig en vei kobles til Bakkeveien og det om-

kringliggende veinett et vi a Benterudgata og Eikliveien til Osloveien.

Figur 1 Prosjektområdets plassering i Hønefoss
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2 Eksisterende forhold

Bakkeveien er en 1 - felt lokal vei på 90 meter med en veibredde mellom 3 og 3,5

meter. Veien er blind med møtelomme ved Bakkeveien 2A. De t er 8 eneboliger i

veien som er koblet til Bakkeveien .

Trafikktall

Det foreligger i N VDB opplysninger om trafikkmengde for Osloveien , men ikke

for Bakkeveien og Benterudgata . Osloveien har en ÅDT på 14.600. Der for er det

gjennomført trafikktelling i B akkeveien og Benterudgata i morgen - (07: 30 -

08: 30) og ette rmiddagsrush (15: 30 - 16: 30).

Trafikktelling ene ble gjennomført torsdag d. 4. april 2019. Trafikken vurderes

ikke å ha endret seg betydelig siden tellingen ble gjennomført , idet de t ikke er

e ndret i bebyggelsen. Trafikktall er derfor ikke fremskrevet til år 2020.

Tabell 1 Trafik k telling i Bakkeveien [Kilde: Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien Mot Bakke-
veien

Fra Bakkeveien

Personbil 3 4 4 2

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

2 4 2 3

Tabell 2 Trafikktelling på Benterudgata mellom Bakkeveien og Engens vei [Kilde:

Bakkeveien 7 AS]

Kl. 07:30 - 08:30 Kl. 15:30 - 16:30

Mot Eikliveien Fra Eikliveien Mo t Eikliveien Fra Eikliveien

Personbil 8 7 8 9

Tungbil 0 0 0 0

Myke trafi-
kant er

36 8 5 5

Erfaringsmessig utgjør rush ca. 1 2 % av ÅDT. ÅDT er beregnet til 47 for Bakke-

veien og 1 13 for Benterudgata.

Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 3 0 km/t. I T - kryss med Oslo-

veien/Eik li veien er fartsgrensen 40 km/t.

Trafikkulykker

Det er i perioden 0 1. 0 1.20 10 – 24 . 02 .20 20 ikke registret trafikkulykker i Bakke-

veien, Benterudgata eller Eikliveien .

Det er registrert to trafikkulykker rundt T - kryss Osloveien/Eikliveien i hhv. 2013

og 2014. De trafikale forhold ene i og rundt T - kryss med Osloveien er bygget om

mellom 2016 og 2019 . Etter ombyggingen av veiforløpet i Osloveien er det ikke

registrert trafikkulykker.
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På bakgrunn av registrer te ulykker vurderes de t ikke å være trafikksikkerhets-

messig e problems tillinger i den eksisterende situasjon en .

2. 1 Kollektivtrafikk

Planområdet betjenes i dagens situasjon av busstopp Eikli i Osloveien. Det er

under 400 meter i gåavstand fra planområdet til busstopp. B uss topp et betjenes

av følgende busslinjer 200 , 210, 211, 212, 21 3 , 214, 224, 225 228 , 241 og

FB20. Planområdet er godt betjent med kollektivtrafikk innenfor for rimelig

gåavstand .

2. 2 Myke trafikanter

Det er i dagens situasjon et felles ferdselsareal for alle trafikantt yper i Bakke-

veien. Dagens situasjon er vist på figur 2 og figur 3 . Avstand fra Bakkeveien 7 til

sentrale funksjoner i nærområdet er:

› Barnehage 550 og 1.000 meter.

› Barneskole 200 meter

› Dagligvarer 600 meter

Figur 2 Eksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Benterudgata. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

Det er i dagens situasjon gs - vei i begge sider i Benterudgata fra Bakkeveien til

Ringerike rådhus. Fartsgrensen i Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den

lave farts grense n er bidrar til at myke trafikanter føler s e g trygge.
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Figur 3 E ksisterende forhold i Bakkeveien. Sett fra Bakkeveien 7. [Kilde: Bakke-

veien 7 AS]

2. 3 Møtende biltrafikk i Bakke veien

Det fremg år av figur 2 og figur 3 at veiareale t skal brukes av alle trafikanttyper.

V eibredden på Bakkeveien er begrenset og er ikke tilstrekkelig bred til at to biler

kan passere hverandre .

Problemstillingen med møtende bilt rafikk er størst i rush. I trafikktellingen er det

registrert 4 utkjørende fra Bakkeveien og 3 innkjørende i morgenrush. Denne

trafikken er fordelt over 1 time og dermed vil det være sjelden at flere biler må

passere hverandre.

Trafikkstrømmen i Bakkeveie n er primært utkjørende fra området i morgenrush

og innkjørende i ettermiddagsrush. Det vurderes at sannsynligheten for mø-

te nde trafikk med to biler er omtrent lik i begge rushperioder.

Veien er lukket, så det må forventes kun å være lokale eller besøkend e til lokale

som benytter Bakkeveien. Trafikanter har dermed oftest et godt kjennskap til

trafikk forholdene i veien.

Ved situasjoner med møtende trafikk kan møtelomme ved Bakkeveien 2A og

innkjørsler benyttes til passasje .

3 Trafikale konsekvenser

3. 1 Gener ert trafikk ved utbygning , alt. 1

De t etableres 8 - mannsbolig, noe som vurderes å være fordelt på flere familier

eller enkeltbeboere. Derfor beregnes den genererte trafikk en på bakgrunn av

antall personer i husstanden. Det er estimert gjennomsnitt lig 1,5 personer per
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boenhet , dvs. 12 personer i bygget. Beregning av gener er t trafikk er basert på

Statens vegvesen s Håndbok V713 Trafikkberegninger .

I håndboken gis det mulighet for å beregne generert trafikk enten per boligen-

het eller per p erson. Ettersom det er snakk om mindre leiligheter som vanligvis

ikke genererer samme trafikkmengde som f.eks. en enebolig, er det valgt å ta

utgangspunkt i trafikkgenerering per person.

Grunnlaget for a ntall bilturer til og fra en bolig er 1 bil tur per pe rson. Utbyg-

ningen vil dermed generere 1 2 bil turer per virkedøgn , hvorav ca. 1 2 % av tu-

rene estimeres å bli gjennomført i morgenrush og ytterligere 1 2 % i ettermid-

dagsrush.

Eksisterende biltrafikk i Bakkeveien er talt til 7 hhv. 6 kjøretøyer i morgen - og

ettermiddagsrush .

Etter utbyg g ingen vil biltrafikken derfor kunne øke til om lag 9 biler i morgen -

og 8 biler ettermiddagsrush. Tilsvarende trafikktellingen , forventes trafikken å

være motsatt rettet i de to rushperiodene . Avrundet gir det ca. 1 0 in n - og utkjø-

rende biler i morgen - og ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken ( ÅDT ) etter utbyggingen er i Bakkeveien beregnet til 83 basert

på at rushtimen utgjør ca. 12 % av ÅDT.

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata beregnet til 1 67 .

3. 2 Generert trafikk ved utbygging, alt. 2

Vurderingen av den gene re rte trafikk en er basert på Håndbok V713 Trafikkbe-

regninger samt en trafikkfaglig vurdering. For å belyse de trafikale konsekven-

sene i w orst c ase l e gges til grunn et scenario hvor trafikk genereringen beregnes

per boenhet.

Grunnlaget for antall bilturer til og fra én boenhet er 3 , 5 bilturer per døgn med

et variasjonsområde mellom 2 , 5 til 5 , 0 bilturer . For å belyse w orst case scena-

riet er 5,0 bilturer per boenhet lagt til grunn for b eregningene. Rush utgjør erfa-

ringsmessig 1 2 % av ÅDT. Dette vil bety at 8 - mannsboligen genererer 40 biltu-

rer i døgnet.

I dette scenariet vil biltrafikken etter utbygging derfor kunne øke til om lag 1 2

biler i morgen - og 1 1 biler ettermiddagsrush.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) etter utbyggingen er i Bakkeveien da beregnet til 10 0 .

ÅDT etter utbyggingen er i Benterudgata da beregnet til 183 .

Vi vurderer dette scenariet som lite sannsynlig ettersom at trafikkgenerering på

5,0 bilturer per boligenhet er gansk e uvanlig for leiligheter. Når man da legger

til at det er god tilgang på kollektivtilbud og det ligger flere hverdagsfunksjoner

(bl.a. skole, innkjøp) i nærområdet, så er det ikke noe som tilsier en så høy tra-

fikkgenerering.
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3. 3 Framskriving av trafikk

For å belyse de trafikale konsekvensene på sikt framskrives trafikk 10 år frem i

tid . Det forventes at prosjektet er ferdig utbygget i 2021. Trafikken framskrives

derfor for både Bakkeveien og Benterudgata til 2031 . Det er gjort framskriving

for både alternativ 1 og 2.

Trafikken er f ramskrevet med framskrivningstall fra programmet EFFEKT . Bilt ra-

fikken er fremskrevet med indeks 1,14. Beregnet ÅDT fremgår av tabell 3 .

Tabell 3 ÅDT på Bakkeveien og Benterudgata e t ter utbyg g ingen framskrevet til

2031 for alt. 1 og 2.

Vei ÅDT , alt. 1 ÅDT , alt. 2

Bakkeveien 76 99

Benterudgata 152 190

I rus h vil de t i alt. 1 til svare 1 2 inn - og utkjørende biler i 2031 , noe som vil bety

at sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt lite grann ,

men i praksis være stort sett tilsvarende situasjonen i 2021 etter utbyggingen .

I rush i alt. 2 vil det tilsvare 1 4 inn - og utkjørende biler i 2031. Noe som betyr at

sannsynligheten for møtende biltrafikk i Bakkeveien vil være økt . I praksis for-

ventes det dog ikke å medføre trafikale avviklingsproblemer i Bakkeveien . Dette

gjelder både for alt. 1 og alt. 2.

3. 3. 1 Trafikale konsekvenser ved generasjonsskifte
Ringerike kommune har opplyst at det forventes et generasjonsskifte i flere hus-

stander i Bakkeveien i årene som kommer. I framskrivingen av trafikk legges

det gjennomsnittsverdier fra EFFEKT til grunn, dvs. en gjennomsnittlig husstand.

Dersom det i årene f remover blir en aldersmessig mer blandet sammensetting i

området, så betyr det at framskrivingsfaktor e ne treffer bedre enn hvis området

er preget av mange eldre familier.

Det vil være forbundet med stor usikkerhet å gjette på når og hvordan en bebo-

ersammen setting måtte endres over tid. På den bakgrunnen er det vår vurde-

ring at de generelle framskrivingsfaktorene fanger opp den utviklingen som

Ringerike kommune forventer i området.

4 Trafikksikkerhet

I prosjektering en av utkjørslene fra planområdet bør det si kres at trafikantene

som kjører ut fra Bakkeveien 7 har tilstrekkelig oversikt over myke trafikanter i

Bakkeveien.

Trafikkgenereringen som følge av utbygningen er begrenset og fart s grensen i

Bakkeveien og Benterudgata er 30 km/t. Den vurderes derfor ikke å ha negativ

betydning for trafikksikkerheten i området.
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5 Konklusjon og anbefaling

Etablering av 8 - mannsbolig i Bakkeveien 7 vil ha liten påvirkning sammenlignet

med dagens trafikksituasjon. Trafikkanalysen vis er at trafikken til og fra planom-

rådet kan avvikles hensiktsmessig etter utbygging og i perioden frem mot år

2031.

De eksisterende f orhold ene for myke trafikanter i og omkring planområdet er

gode. Boligutbyggingen forventes ikke å påvirke den t rafikksikkerhetsmessig e

situasjon en i området.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Strategi og plan 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 
 

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

 

  
Sammendrag 

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

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

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

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

 

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

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

området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

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

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

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

utløser krav om detaljregulering av området.  



- 

 
Figur 1: Dagens situasjon 

 

Beskrivelse av planforslaget 

 

Nøkkelopplysninger  

Forslagstiller Bakkeveien 7 AS v/ Ole Alexander Heen, 

Steffen Fagerås og Paul Magnus Lehne 

 

   

Fagkyndig  Ole Alexander Heen i Heen Eiendom AS   

   

Eieropplysninger Bakkeveien 7 AS 

Ringerike Kommune 

(Kjørevei: Bakkeveien og Benterudgata) 

Gbnr.39/42 

Gbnr.3051/1 

 

   

Arealstørrelse  Totalt er planområdet 3016,5 m2, eiendommen 

gbnr. 39/42 er 1769 m2.  

 

   

Arealformål  Boligbebyggelse – blokkbebyggelse 

Lekeplass 

Adkomstvei 

Fortau 

Gårdsplass 

Parkering 

Uteoppholdsareal 

626,6 m2 

110,7 m2 

836,1 m2 

138 m2 

370,1 m2 

255,5 m2 

423,8 m2 

   

Boligtyper og boenheter Åtte leiligheter, fordelt på to plan med  

fire leiligheter i hver etasje  

 

   

Parkering  Bil – 1 plass pr. boenhet  

Sykkel – 2 plasser pr. boenhet 

Gjesteparkering – 0,5 plass pr. boenhet 

 

   

Plantype  Detaljregulering   

   



- 

Planforslag Planforslaget som foreligger til behandling er 

merket 1. gangsbehandling, og består av:  

 

  Plankart målestokk 1:1000 

 Reguleringsbestemmelser  

 Planbeskrivelse  

 

 

Uttalelser til planoppstart 

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

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

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

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

 

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

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

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

småhusbebyggelsen i området.  

 

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

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

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

nærmere i planarbeidet.  

 

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

renovasjonsløsning kan være utfordrende. Det informeres om at renovasjonsbilen ikke 

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

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

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

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

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

 

 

 
Figur 2, illustrasjon snumulighet for renovasjonsbil. 

 

 

Bebyggelsens plassering og utforming 



- 

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

uttrykk som leilighetsbygget.  

 

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

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

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

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

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

fra innsyn.  

   

 
 

Figur 3: Situasjonsplan for mulig utforming av planområdet 
 

 

 
 

Figur 4: 3D illustrasjon av mulig bebyggelse. 



- 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel  

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

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

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

gjøre området aktuelt for en større del av befolkningen. 

 

Kommuneplanens arealdel  

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

boligformål.  

 

 

Juridiske forhold  

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

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

 
Naturmangfoldloven 

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

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

Direktoratet for naturforvaltning og Artsdatabankens artskart tilsier at det ikke finnes 

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

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

Området består av en enebolig med opparbeidet uteområde i dag.  

 

 

Økonomiske forhold 

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

fakturert for saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement. Planen utløser trolig 

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

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

skal bekoste eventuelle utredninger og undersøkelser. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Byggeplanene 

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

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

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

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

inn i området sett som en helhet.  

 

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

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

planbestemmelsene tillater maks 8 meter gesimshøyde.  

 

Innkommende uttalelser  

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

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

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

 

Adkomst/veiløsning 



- 

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

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

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

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

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

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

ivareta de myke trafikantene på en god måte. 

 

Lekeplasser  

Planen har bestemmelser som sikrer opparbeidelse av sandlekeplass med sittemuligheter 

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

opparbeide uteoppholdsarealer og lekeplass. 

 

Infrastruktur  

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

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

 

ROS-analyse 

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

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

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

analyse se vedlegg 7.   

 

Samlet vurdering 

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

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

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

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

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

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

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

Bakkeveien 7 er en naturlig utvikling av området. 

 

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

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

vedlegg 5.  

 

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

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

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

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

renovasjonsbilen.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på 

høring og legges ut til offentlig ettersyn.  

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til plankart 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser 

4. Planbeskrivelse 

5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer 

6. Uttalelse til oppstart av planarbeid 



- 

7. ROS-analyse 

8. Trafikkanalyse 

9. Solstudie – eksisterende situasjon  

10. Solstudie – med foreslått utbygging 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen  

 

Enhetsleder: Knut Kjennerud 

 

saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen og Ingrid Liseth 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-27  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 22/19 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

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

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

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

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

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

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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1. BAKGRUNN

I henhold til plan - og bygningslovens § 4 - 3, skal det gjennomføres risiko - og sårbarhetsanalyse
ved utarb eidelse av planer for utbygging . Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i
planen som hensynssone, jf. §§ 11 - 8 og 12 - 6 .

Denne saken gjelder e n plan for Bakkeveien 7 , der hovedformålet er å legge til rette for en 8 -
mannsbolig .

Plankartet:

Mht planinnholdet vises til planbeskrivelsen.

2. METODE

Risiko benyttes for å angi fare/ uønskede hendelser der det kan oppstå skader, ulykker eller tap
av produksjon og/eller materielle verdier. Risiko i forbindelse med arealplanlegging defineres
som produktet av sannsynlig heten for en uønsket hendelse, og konsekvensen av denne
hendelsen. Hendelser som har stor sannsynlighet og store konsekvenser gir størst risiko.
Hendelser som har liten sannsynlighet og små konsekvenser gir liten risiko.

For uten risiko skal en vise hvilke hendelser det er aktuelt å forebygge eller det planlegge s
tiltak mot. Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er
mulig, vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Tema som vurderes er vist i tabellen ka p.3. Tema der som utpeker seg som risikofylte er så
kommentert.

Kriterier.

En har gått ut fra følgende kriterier , der nummereringen samsvarer med alvorlighetsgradene :

Gradering av sannsynlighet:

4. Svær t sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt mer enn 1 gang per år
3. Sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 1 - 10 år.
2. Mindre sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt 1 gang i løpet av 10 - 100 år.
1. Lite sannsynlig: Skjer i gjennomsnitt sjeldnere enn 1 gang per 100 år.

Gradering av konsekvenser for person og/eller miljøskader, samt økonomiske konsekvenser:

1 . Ufarlig: Ingen person - eller miljøskader. Økonomiske konsekvenser opp
til 100 000kr

2 . En viss fare: Få og små personskader, mindre miljøskader. Økonomiske
konsekvenser mellom 100 000kr og 1 million kr.
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3 . Kritisk: Få, men alvorlige personskader, og omfattende miljøskader.
Økonomiske konsekvenser mellom 1 og 10 million kr.

4 . Farlig: Opp til fem døde, og opp til 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser mellom 10 og 1 00 million kr.

5 . Katastrofalt: Mer enn fem døde, og mer enn 20 alvorlig skadde/syke.
Økonomiske konsekvenser over 100 million kr.

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser illustreres i en slik
tabell:

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig

1. Lite sannsynlig

Ved gjennomgang av risiko for hvert enkelt tema har en benyttet tilsvarende fargeskala
(kolonne 5 i tabellen under pkt. 3.1):

Risiko uakseptabel. Plan endres/forkastes
Stor risiko. Tiltak nødvendig eller p lan endres.
Liten risiko. Tiltak kan vurderes
Akseptabel risiko

3. AN ALYSE

3.1. Tenkelige hendelser med risikovurdering .
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Natur - og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1. Masseras/ - skred Nei Helt flat tomt. Ikke kjent at

det skal være usikre
grunnforhold

2. Snø - /isras Nei Ikke bratt i/uten for
området.

3. Flomras Nei Ligger høyt over vann .
4. F lom . Innsjø, elv. Ja 2 3 200 års flommen kommer

inn på tomta, men under
grunnmursnivå

5. Radongass Ja 1 1 Mulig, m en t iltak
obligatorisk .

Vær, vindeksponering . Er området:
6. Vindutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
7. Nedbørutsatt Nei Ikke mer enn vanlig i

området
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Natur - og kulturområder . Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
8. Sårbar flora Nei Bebygd/hager. Ikke

spesiell biotop
9. Sårbar fauna/fisk Nei Ingen
1 0. Verneområder Nei In gen
1 1. Vassdragsområder Nei Ingen n ære som påvirkes .
1 2. Fornminner (afk) Nei Ingen
1 3. Kulturminne/ - miljø Nei Ingen
Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner . Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
1 4. Vei, bane, bru, knutepunkt Nei God avstand til bane
1 5. Havn, kaianlegg Nei Ikke aktuelt
1 6. Sykehus/ - hjem, kirke Nei Ikke aktuelt
1 7. Brann/politi/sivilforsvar Nei Ikke aktuelt
1 8. Kraftforsyning Nei Ikke aktuelt
1 9. Vannforsyning , avløp Nei Ikke aktuelt
20. Forsvarsområde Nei Ikke aktuelt
21. Tilfluktsrom Nei Ikke aktuelt
22. Område for idrett/lek Nei Ikke aktuelt
23. Rekreasjonsområde Nei Alltid vært bebygd.
24. Vannområde for friluftsliv Nei Ikke aktuelt
Hendelse/situasjon Aktuelt Sanns. Kons. Risiko Kommentar/tiltak
Forurensningskilder . Berøres planområdet av:
25. Akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
26. Permanent forurensning Nei Ikke aktuelt
27. Støv og støy; industri Nei Ikke aktuelt
28. Støv og støy; trafikk (bane) Nei Ikke aktuelt
29. Støy; andre kilder Nei Ikke aktuelt
30. Forurenset grunn Nei Ikke aktuelt
31. Forurensning i sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
32. Høyspentlinje (stråling) Nei Ingen linjer med kraftig

strømføring inntil tomta .
33. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

34. Avfallsbehandling Nei Ikke aktuelt
35. Oljekatastrofeområde Nei Ikke aktuelt
Medfører planen/tiltaket:
36. Fare for akutt forurensning Nei Ikke aktuelt
37. Støy og støv fra trafikk Nei For lite trafikk genereres
38. Støy og støv fra andre kilder Nei Ikke aktuelt
39. Forurensning til sjø/vassdrag Nei Ikke aktuelt
40. Risikofylt industri mm

(kjemikalier/eksplosiver)
Nei Ikke aktuelt

Transport. Er det risiko for:
41. Ulykke med farlig gods Nei Ikke aktuelt
42. Vær/føre begrenser

tilgjengelighet til området
Nei Ikke aktuelt

Trafikksikkerhet
43. Ulykke i av - /påkjørsler Ja 1 2 Lav hastighet. Få biler
44. Ulykke med gående/syklende Ja 1 4 Lav hastighet. Få

biler/personer
45. Andre ulykkespunkter Nei Ikke aktuelt
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Andre forhold
46. Er tiltaket i seg selv et

sabotasje - /terrormål
Nei Ikke aktuelt

47. Er det potensiell sabotasje - /
terrormål i nærheten?

Nei Ikke aktuelt

48. Regulerte vannmagasiner
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannst and mm

Nei Ikke aktuelt

49. Naturlige terrengformasjoner
med spesiell fare (stup etc . )

Nei Ikke aktuelt

50. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei Ikke aktuelt

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
51. Trafikkulykke ved

anleggsgjennomføring
Nei Ingen spesielle farer

utover alminnelig fare ved
slik virksomhet.

52. Skolebarn ferdes
gjennom /langs planområdet

Nei Kun adkomstvei som har
fortau begge sider . Lave
hastigheter.
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3.2. Samlet risikovurdering .

I tabellen nedenfor henviser tallene i rutene til de nummererte temaene i tabellen ovenfor. Disse er
kommentert i neste punkt.

Konsekvens:
Sannsynlighet:

1. Ufarlig 2. En viss fare 3. Kritisk 4. Farlig 5. Katastrofalt

4. Svært sannsynlig

3. Sannsynlig

2. Mindre sannsynlig 4

1. Lite sannsynlig 5 43 44

3.3. VURDERINGER .

4. Flom

Vedtatt reguleringsplan for området har kotehøyde 70 som regulert minstehøyde for 1. etasje.
NVE flomsonekartlegging viser imidlertid at 200 - årsflom er beregnet til kote 68,6 moh i
området. NVE har anbefalt 0,3 meters sikkerhetsmargin som veiledende for arealplaner.
Tomten ligger på ca. 70 moh og med gru nnmur vil derfor 1 etg. ligge over begge disse nivåene.

5 . Radon

Området kan generelt være utsatt for radongass. I permeable masser som her kan en ikke
garantere at slik gass ikke kan forekomme.

Men det er generelle krav til å gjøre tiltak mht mulig ga ss i nye bygg, så faren for at dette skal
bli et problem blir svært liten.

Risikoen vurderes som akseptabel når det gjøres forebyggende tiltak .

4 3 . Ulykke i av - /påkjørsler

Tiltaket vil i noen grad forårsake økt trafikk av i Bakkeveien/Benterudgata . Me d noe økt trafikk vil
det også bli tilsvarende økt fare for ulykker. Økningen er i størrelsesorden 21 ÅDT , med makstime
på ca 9 kjt/t . Dette er svært moderat.

Risikoen vurderes som akseptabel.

44. Ulykke med gående/syklende.

Tiltaket vil i mindre grad forårsake økt trafikk av gående/syklende. Men med noe økt trafikk fra
tomta vil det også bli tilsvarende økt fare for ulykker . Men siden det er det er 30 km fartsgrense, lav
trafikk og kort vei , anser en at dette tiltaket ikke vil gi økninger i antall ulykker for myke
trafikanter.
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Risikoen vurderes som akseptabel.

4. KONKLUSJON OG ANBEFALING.

Gjennomgangen av mulige farlige forhold og uønskede hendelser viser at risikonivået er mulig å
kontrollere , gitt de forebyggende tiltakene som er nevnt ovenfor .



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskap – strategi og plan 

 
Arkivsaksnr.: 19/5097-45   Arkiv: PLN 463  

 

463 - Detaljregulering for Citygården- og hotellkvartalet - 1. 

gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan 463 Detaljregulering for Citygården og 

hotellkvartalet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og 

bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan plan 431 

Områderegulering Hønefoss, som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 463 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med 

bolig og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass 

nord for hotellet. Videre er hensikten med planen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse 

mellom Kirkegata og Brutorget. 
 

Kapasiteten for hotellet økes, både med hensyn til rom, konferanse og servering. Dagens 

Citygård vil rives og erstattes med nytt sentrumsbygg med forretning/ tjenesteyting i 1. etasje 

og boliger fra 2.etasje til 6.etasje. Området er i byplanen regulert med høy utnyttelse og 

høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget 

osv.) Det må fremmes detaljregulering før det kan bygges.   

 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere 

forbindelser. 

 



 
Illustrasjon 1: Planavgrensningen er vist med gul stiplet linje.  

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens mål om kvartalsstruktur, og bedre bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Et større sydvendt gatetun (Hotelltorget) mellom hotellet og ny 

Citygård tilrettelegger for møteplasser og byliv. Gatetunet åpner opp for en bred passasje fra 

Kirkegata til Brutorget. Parkering legges under bakken. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming, og god tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i 

vest, med Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. 

 

Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal oppgraderes og Kirkegata får ny opparbeidelse som 

gate mellom Kongens gate og Kvernberggata og som torg mellom Søndre torv og 

Kvernberggata.  

 

Planforslaget fraviker gjeldende byplan på følgende punkter: maksimal gesimshøyde, høyde 

på heisoppbygg, innvendig romhøyde på lokaler på gateplan, og felles uteoppholdsareal og 

lekeareal på terreng. Fravikene vurderes som begrensede, og får etter rådmannens vurdering 

bare mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høye kote + 98), 

denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 7 

meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata, og vil ha begrenset synlighet. Foreslåtte 

nybygg vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. De nærmeste naboene i 

Bryggerigården boligsameie protesterer mot fraviket fra byplanens høydebegrensning. Etter 

rådmannens vurdering vil konsekvensene med inntrukket sjette etasje være omtrent 

tilsvarende fem etasjer. Noe av grunnen til dette er at ny Citygård vil ha fem synlige etasjer 



mot offentlig byrom i Kirkegata (se mer om dette i rådmannens vurdering – Hensynet til 

omkringliggende bebyggelse).   

 

Planforslaget består av:  

- Plankart  

- Reguleringsbestemmelser 

- Planbeskrivelse  

- Illustrasjonsplan 

- Illustrasjoner til regulering, datert 14.05.2020. 

- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering, datert 18.05.2020. 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Andre vedlegg 

 

Rådmannen anbefaler at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Nøkkelopplysninger 

Forslagsstiller  Hotell Service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg AS, 

Snubbdalen AS og Tronrud eiendom AS. 

Fagkyndig plankonsulent LINK arkitektur AS 

Eieropplysninger  Gnr/bnr Beskrivelse Hjemmelshaver 

318/97 Hotellet Service Hotell AS 

318/429 Citygården City Gården AS 

318/499 Sentrumskvartalet 

(Adresse: Hønefoss 

bru 1C) 

Tronrud Eiendom 

eier de berørte 

seksjonene 

318/431 (under 

bakken) 

Hønefoss Sparebank 

(Adresse Søndre 

Torv 3) 

Hønefoss 

Sparebank  

318/96 og 

318/427 

Kirkegata, og 

gangvei mellom 

Sentrumskvartalet og 

eksisterende 

parkeringsareal til 

hotellet felt SGG) 

Ringerike kommune 

 

Plantype Detaljregulering 

Arealstørrelse Vertikalnivå 1 (under bakken) = 6171 m2 

Vertikalnivå 2 (over bakken) = 3385 m2 

Utnyttelsesgrad BH (hotellet) 8590 m2 

BKB 1 (Citygården) 3800 m2 

Bestemmelsesområde #1: 11 m2 
 

Høydebegrensning BH  Kote +98 

BKB 1 Kote +104,5 

Bestemmelsesområde #1: Kote +85,5 
 

Leilighetsstørrelser Det er totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms). 

6 av disse er på mellom 30 og 50 m2, 9 på mellom 80 og 100 

m2, og 4 på over 100 m2. Resterende 11 er på mellom 50 og 80 



m2. 

Parkering Bil: 

Felt BKB1: Boenhetene får 17 plasser (0,5 plasser per boenhet 

under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller over 100 m2). 

Næringsarealene i 1.etg får 3-4 plasser (0,5 pr. 100 m2). 

Felt BH: Det opparbeides det 25 plasser. 

Sykkel: 
Felt BKB1: Boenhetene: 60 plasser (2 plasser per boenhet). 

Næringsarealene i 1.etg: 6-7 plasser (1 plass per 100 m2) 

Felt BH: 11 plasser (minimum 30 % per ansatt). 

 

Dagens situasjon 

Eksisterende bebyggelse i planområdet er hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet, det består av mye bakgård og 

parkerings- og bakevjearealer. Dagens hotell, Scandic, er på 5 etasjer og er trukket ut mot 

Kirkegata, mens Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt inn fra gatesnittet. Særlig 

Citygården fremstår som en sentrumstomt der bebyggelsen har uryddig og lite bymessig 

kontakt mot Kirkegata. Hotelleiendommen har et større parkeringsareal som bør utnyttes 

bedre for å imøtekomme kommunens ambisjon om sentrumsvekst og transformasjon. 

 

På arealene mellom Citygården og Bryggerigården (på eiendommen tilhørende Citygården) 

har Bryggerigården rett til å benytte felles bakgård til varelevering, flytting, vedlikehold, mm. 

Tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Planområdet er i dag regulert i plan 431 Områderegulering Hønefoss (byplan) til 

sentrumsformål (felt BS10) og hotell/overnatting (felt BH1). 

 

 
Illustrasjon 2: Planforslagets planavgrensning er vist med svart stiplet linje. 

 



Byplan, vedtatt 05.09.2019, er en områderegulering med overordnede rammer og føringer for 

videre detaljreguleringer. Hensikten med byplanen er at den skal legge til rette for framtidig 

utvikling og vekst i Hønefoss sentrum. Sentrum skal styrkes og utvikles med god kvalitet og 

estetikk, og med et tett sentrum med gater og møteplasser der gående prioriteres. 

Planforslaget er i tråd med byplanens maksimale retningsgivende utnyttingsgrad.  

 

Både innenfor byplanens felt BS10 og BH1 foreslås det høyder som overstiger byggehøydene 

regulert i byplanen:  

 Byplanens felt BS10 (ny Citygård): Det foreslås en inntrukket sjette etasje (maks. 

gesimshøyde kote + 98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote 

+ 95). 

 Byplanens felt BH1: Ny hotellfløy foreslås med åtte etasjer (i tråd med byplanens 

hensikt), men det er behov for 1,5 meter (maks. gesimshøyde kote +104,5) mer for å 

få til disse åtte etasjene. Dette på grunn av tekniske krav. Byplanens 

høydebegrensning er på kote +103.  

 

Planområdet grenser til hensynssone for bevaring av kulturmiljø; Bryggerigården, 

Sparebankbygget, Rutebilgården og Søndre torv med mer ligger innenfor sona.  

Deler av planområdet ligger innenfor faresone for ras- og skredfare, bestemmelsenes §§ 

3.1.9, 10.1.1 og 10.1.2 gjelder.   

 

Byggeplanene 

Hotellet vil øke sin kapasitet fra dagens 82 rom med 110 %, og også kapasiteten når det 

gjelder servering og konferanse. Nybygget bygges sammen med eksisterende hotellbygg og 

kobles fysisk sammen med Sentrumskvartalet med en overbygning/gangpassasje over 

gangveien mellom Sentrumskvartalet og dagens hotellparkering (felt SGG). Slik kan 

konferansekapasiteten økes ved sambruk av kinosalene.  

 

Dagens Citygård rives og erstattes med nytt sentrumsbygg, hvor 1. etasje (620 m2) reguleres 

til forretning/tjenesteyting (publikumsretta virksomhet). Inntil 100 m2 ønskes benyttet til 

lagervirksomhet, dette for å ivareta leietakere i eksisterende Citygård og sikre noe fleksibilitet 

i forhold til at arealene ikke blir stående tomme. Eventuelle lagerarealer kan ikke plasseres 

mot Kirkegata eller gatetunet (felt SGT). Fra 2. etasje og til og med inntrukket 6. etasje skal 

det være leiligheter, illustrasjonsprosjektet viser 30 boenheter. Bryggerikjellerne skal bevares. 

Hovedvolumet plasseres over 20 meter fra svalgangen til Bryggerigården, noe som skaper et 

stort, luftig rom mellom Bryggerigården og Citygården. 

 

Oppstart av planarbeid og uttalelser til planoppstart 

Fagkyndig plankonsulent varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av 

planarbeidet til berørte parter i brev/ e-post 13. og 14. januar 2020, og kunngjorde det i 

Ringerikes Blad 15. januar 2020, samt på kommunens nettsider.  

 

Det er i etterkant varslet to utvidelser av planområdet. Ingen av disse ble vurdert å berøre 

fagmyndighetenes ansvarsområde eller allmennheten, og ble derfor kun varslet ved brev 

direkte til berørte parter (jf. planbeskrivelsen kap. 3.1).  

 

Det kom inn totalt 15 uttalelser/merknader. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene 

er referert og kommentert i vedlegg 9 til saken.  



De fleste er fra fagmyndighetene, HRA og Den Norske Kirke. Det er mottatt nabomerknader 

fra Bryggerigården boligsameie, kommunens eiendomstjeneste (biblioteket), Hønefoss 

Sparebank, Kirkegata 7 ANS (Thoresenparkeringa) og Boligsameiet for adresse Hønefoss 

Bru 1D (vis a vis Rutebilgården).  

 

Merknadene fra naboene omhandler samlet sett temaene:  

• Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer 

• Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse 

• Innsyn fra ny bebyggelse 

• Rettigheter i felles bakgård mellom Bryggerigården og Citygården  

• Støy og uro fra nye virksomheter 

• Tilgjengelighet for brannvesen 

• Kaos allerede i dag ved utkjøring fra parkeringshuset under Sentrumskvartalet 

• Planavgrensning, hvorvidt Kongens gate og Kirkegata skal reguleres i denne planen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, 

og både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  

 

Kommuneplanens arealdel  

I kommuneplanens arealdel vedtatt 31.01.2019 er området avsatt til sentrumsformål.  

 

Områderegulering Hønefoss 

Byplan (plan 431) vedtatt 05.09.2019, er gjeldende områderegulering med overordnede 

rammer og føringer for detaljreguleringer.  

 

Juridiske forhold  

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

til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8-12 i naturmangfoldloven er oppfylt.  

 

Se hele redegjørelsen i planbeskrivelsen kap. 7.7.  

Eksisterende kunnskapsgrunnlag er benyttet. Det er ikke funnet opplysninger som gir noen 

grunn til undersøke området nærmere og føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. På 

dette kunnskapsgrunnlaget er det vurdert som lite sannsynlig at det foreligger risiko for 

alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet. Den samlede belastning av plangrepet 

vurderes som liten, da området allerede er tett bebygd med lite grønnstruktur.  

 

Det vil, i tråd med byplanen og kommunens retningslinje for overvannshåndtering, tilføres 

mye ny grønnstruktur i planområdet, både i form av grønne og blågrønne tak og 

grønnstruktur i gatetunet (felt SGT) mellom nybyggene. Trerekka langs Kirkegata foran 

eksisterende hotell reguleres til bevaring og skal sikres fysisk i anleggsperioden.  

 



Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka eller dyrkbart areal. 

 

Økonomiske forhold 

Plansaksbehandling 

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

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Teknisk infrastruktur og vei 

Som det kom fram i arbeidet med byplanen er det mange veier i sentrum som har gammel og 

utslitt teknisk infrastruktur i bakken, og med for dårlig kapasitet. I Kirkegata skal kommunen 

bytte vann- og avløpsledninger, separere overvann fra svartvann (avløp), og legge en stor 

overvannsledning fra Søndre torv til Kongens gate. 

 

I denne forbindelse vil Kirkegata opparbeides som gate mellom Kongens gate og 

Kvernberggata, og som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). 

 

Kommunen vil prosjektere og bestille ny teknisk infrastruktur og ny opparbeidelse av 

Kirkegata, men det er naturlig at tiltakshavere innenfor planområdet bidrar gjennom 

refusjonsavtale. 

 

Som en del av byggesøknaden vil det bestemmes hvor planområdet skal koble seg til for VA-

forsyning, og hvor påslipp av overvann kan tillates (jf. kommunens retningslinjer for 

overvannshåndtering).  

 

Prinsipielle avklaringer 

Beslutning om oppstart ble gjort administrativt, da planinitiativet i hovedsak var i samsvar 

med gjeldende områderegulering Hønefoss (plan 431).  

 

Parkering 

Hotellet utløser krav til 43 biloppstillingsplasser, 25 av disse vil opparbeides i underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at rådmannen kan vurdere en lavere 

parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser frikjøpes.  

 

Forslagsstiller ønsker å sikre alle de 18 resterende plassene med langsiktige leiekontrakter i 

Sentrumskvartalet, under henvisning til at forholdene ligger godt til rette for sambruk da det 

er overkapasitet i Sentrumskvartalet.  

 

Rådmannen vil i stedet foreslå at: av resterende plasser vil 9 plasser foreslås frikjøpt og 9 

plasser foreslås sikret gjennom langsiktige leiekontrakter i Sentrumskvartalet. Dette må ses i 

sammenheng med at det er viktig å bygge fond for parkeringshus siden det med byplanen er 

åpnet for å regulere og bygge ut overflateparkeringene i Hønefoss sentrum. 

 

Dette tar en ikke stilling til ved førstegangsbehandling av aktuell detaljregulering, men det vil 

fremmes en egen politisk sak for å få et vedtak om forholdet, da det er av prinsipiell karakter. 

 

 

Rådmannens vurdering 

 



Plangrepet 

Planforslaget medfører at deler av felt BS10 (Citygården) reguleres sammen med felt BH1 

(hotellet). Utviklingen av arealene bør ses i sammenheng blant annet fordi det ønskes 

opparbeidet felles parkeringsanlegg under bakken, og for å sikre nye byrom og 

sammenhenger og opprydding i et rotete område. 

 

Foreslått plangrep imøtekommer byplanens krav om kvartalsstruktur. Ny Citygård med sin 

plassering tilfører bedre bymessig kontakt mot Kirkegata da det blir en sammenhengende 

bebyggelseslinje mot fortauet for all bebyggelse på nordsiden av Kirkegata.  

 

Med et større sydvendt gatetun mellom hotellet og ny Citygård imøtekommes ønsker om 

tilrettelegging for møteplasser og byliv (Hotelltorget). Gatetunet åpner opp for en bred 

passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotellet og næringsarealer i Citygårdens 1. etasje, samt 

innganger til boligene ut mot gatetunet inkludert sykkelparkering, bidrar til aktivisering av det 

nye byrommet.  

 

Varelevering og renovasjon plasseres på gatetunet (felt SGT), men forslagsstiller har en 

intensjon om at dette skjer i regulerte tidsrom. Gatetunet vil opparbeides på en måte som ikke 

tillater høy fart, universelt utformet, og gående og syklende vil prioriteres. Mindre trafikk 

sikres i passasjen også gjennom at Sparebankbyggets parkeringskjeller får atkomst via 

underjordisk garasjekjeller i planområdet. 

 

Bebyggelsesstruktur, arkitektur og estetikk  

Inntil Kirkegata har ny Citygård en slank framtoning (se illustrasjon 3). Mot Kongensgate har 

nytt hotellbygg det samme, og sammen med eksisterende hotell og mellombygg mellom disse 

er høydene mot Kongens gate varierte (se illustrasjon 4). I dette området er det ganske 

volumiøse bygninger i dagens situasjon. At bebyggelsen framstår med varierte men korte 

fasadelengder ut mot offentlige byrom er i tråd med byplanen (§ 4.14 e)). 

 

 
Illustrasjon 3: Snitt fra Kirkegata viser fra venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og eksisterende 

hotell med ny hotellfløy bak. 



 
Illustrasjon 4: Snitt fra Kongens gate viser fra venstre mot høyre: eksisterende hotell, ny hotellfløy og 

Sentrumskvartalet.  

 

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer. For å 

oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er 

toppetasjen også tilbaketrukket på østsiden. 

  

Se Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020 og Kvalitativ og estetisk beskrivelse av 

illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Bestemmelsenes § 3.1.2 Hovedgrep sikrer at bebyggelsens fasadeinndeling, materialbruk, 

farger og detaljutforming skal være i henhold til hovedgrepene i de ovennevnte dokumentene. 

 

Byplanens § 4.14 n) tillater heisoppbygg på 3 meter over maksimal gesimshøyde. Med 

planforslaget foreslås en høyde på 4 meter. Dette på bakgrunn av at heisoppbygg i henhold til 

forskriftskrav skal ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6 m over siste 

stopp + konstruksjon/isolasjon, dvs. 3,95 m over gesims. Rådmannen er positiv til fraviket da 

forskriftskrav må følges.  

 

Byplanens § 4.14 o) medfører at lokaler på gateplan skal ha en innvendig romhøyde på minst 

4 meter. Kravet er aktuelt for bruksarealer i 1. etasje på ny Citygård. I forslaget til 

detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet har rådmannen vært positiv til en mulighet 

for å gjøre unntak fra kravet (bestemmelsenes § 3.1.3). Dette på bakgrunn av at det er uklart 

om 4 meter kan tilfredsstilles på grunn av de bevaringsverdige Bryggerikjellerne, og i tillegg 

for å sikre universell utforming i hovedløsningen på serveringsarealet mot Kirkegata. 

 

Hensynet til bevaringsverdig bebyggelse  

Fasadehøydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å et 

enhetlig volumuttrykk i kvartalet fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg. 

Nybyggene vil ikke være synlige fra Søndre torv, med unntak av når du ser nedover 

Kirkegata, jf. illustrasjon 5.  

 



 
Illustrasjon 5: Fra Søndre torv mot Kirkegata, fra              Illustrasjon 6: Ny Citygård sett fra Kvernberggata 

venstre mot høyre: Bryggerigården, ny Citygård og hotellet 

 

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å 

tilpasse seg materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i 

hensynssone bevaring kulturmiljø. 

 

Fasadematerialene vil innenfor planområdet være tegl, puss, tre og glass.  

Varm sandfarget tegl er gjennomgående for Citygården, og glass i første etasjes næringsarealer 

mot Kirkegata og hotelltorget. Mot Bryggerigården foreslås lys gjennomfarget puss både for å 

spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å maksimere lysforholdet mellom gårdene. 

Mot Kirkegata og Bryggerigården tilpasses fasadene ved å ta opp i seg elementer fra 

Bryggerigården (se Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering). Det vil 

bli brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved balkongene og ved inngangspartiene til 

boligbygget.  

 

Hotellnybygget vil ha en god del glass i de nedre etasjene, og mot Sentrumskvartalet mørk 

tegl/ puss, ellers tegl. 8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, 

hovedsakelig tre og glass.    

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest.  

 

Bebyggelsens høyder 

Både innenfor felt BKB1 (Citygården) og BH (hotellet) foreslås det høyder som overstiger 

byggehøydene regulert i byplanen.  

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den 

omfatter, da de begge er reguleringsplaner.   

Det er i byplan gitt overordnede rammer for videre detaljreguleringer. Bak byplanens 

bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. Det er først ved behandling av 

detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres en planfaglig vurdering av 

hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan ivaretas.  



 

BKB1 (ny Citygård) 

Med planforslaget foreslås en inntrukket sjette etasje på ny Citygård (maks. høyde kote + 

98), denne etasjen overstiger byplanens høydebegrensning (kote + 95). Etasjen er trukket ca. 

7 meter inn fra underliggende fasadeliv mot gata. 

 

Det vil være fem synlige etasjer mot offentlig byrom i Kirkegata, det samme når du står på 

Søndre torv og ser nedover Kirkegata, se illustrasjon 5 (over). En sjette inntrukket etasje vil 

ha begrensete konsekvenser utenfor planområdet. Boligbyggets bakre høyder inklusive heis 

og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg.  

 

 
Illustrasjon 7: Ny hotellfløy til venstre og ny Citygård til høyre.  

 

Rådmannen er enig i forslagsstillers vurdering av foreslått høyde. Ny Citygård er et 

«infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur, nybygget tilpasses høydene mot 

offentlig rom i Kirkegata, men innad i kvartalet tåler en høyere bebyggelse. Med seks etasjer i 

bakkant får man en nedtrapping mot Kirkegata og fra ny hotellfløy mot Bryggerigården. 

 

 
Illustrasjon 8: Ny Citygård med inntrukket sjette etasje til venstre og med fem etasjer til høyre. 

 

Felt BH – Hotell/overnatting 

Med planforslaget foreslås ny hotellbebyggelse som overstiger byplanens høydebegrensning. 

Bygget er planlagt med åtte etasjer, hvilket er i tråd med byplanen, men det er behov for 1,5 

meter mer for å få til disse åtte etasjene. Byplanens høydebegrensning er på kote +103 mens 

planforslaget foreslår 104,5.  

 

Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg, jf. illustrasjon 7 (over).    

 

Rådmannen vurderer foreslått høyde som et mindre fravik fra byplanen, det vises til at det 

først er nå ved prosjektering av nybygget at man får en vurdering av høydebegrensningene i 

byplan. Byplanen mente å åpne opp for åtte etasjer, hvilket planforslaget overholder. 

Konsekvensene for omkringliggende arealer er begrensete med økning på 1,5 meter.  

 



Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at 

tyngdepunktet i toppetasjen ligger mot Kongensgate i henhold til overordnede føringer i 

byplanen. For å oppnå et lettere uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet 

fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket noe på østsiden mot Kongens gate.  

Forslagsstiller har redegjort for at ytterligere nedtrapping mot vest ikke lar seg gjennomføre 

da all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er 

innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.  

Byplanens krav om trapping vestover vurderes av rådmannen som ivaretatt i tilstrekkelig 

grad.  

 

Parkering og kjøreatkomst  

Parkeringskravet dekkes i underjordisk garasjekjeller innenfor planområdet. Garasjekjelleren 

vil ha atkomst fra Tippen via Sentrumskvartalets parkeringsgarasje og sikres med tinglyst 

erklæring. Sparebankbyggets parkeringskjeller får også atkomst hit via underjordisk 

garasjekjeller i planområdet. 

 

Boligene får biloppstillingsplasser i henhold til minimumskravet i byplanen, det samme gjelder 

næringsarealene i 1. etasje i ny Citygård. Hotellet utløser krav til 43 biloppstillings-plasser, 25 

av disse vil opparbeides i underjordisk garasjekjeller i planområdet. Byplanen åpner for at 

rådmannen kan vurdere en lavere parkeringsdekning, mot at resterende biloppstillingsplasser 

frikjøpes.  

 

Krav til sykkelparkering dekkes, noen på overflaten i nærheten av innganger (de fleste 

overdekket), resten under bakken. 

 

Bomiljø/ bokvalitet 

Leilighetssammensetning i ny Citygård (byplanens § 4.7) 

Med totalt 30 leiligheter (alle 2-4 roms) derav 6 stk. (20 %) på mellom 30 og 50 m2, 9 stk. 

(37 %) på mellom 80 og 100 m2, og 4 stk. (13%) på over 100 m2 (resterende 11 på mellom 

50 og 80 m2), sikrer leilighetssammensetningen variasjon i tråd med byplanen.  

 

Lekeplasser og uteoppholdsarealer (byplanens § 17) 

Planforslagets felt BKB1 er illustrert med 30 leiligheter. Planforslaget gir mulighet for ca. 350 

m2 felles uteoppholdsareal fordelt på tak over næringsarealene i 1. etasje inn mot 

Bryggerigården og over øverste tak. Med 30 boenheter er kravet jf. byplanens § 4.17 på 300 

m2. De av byplanens krav som ikke kan tilfredsstilles er andel felles uteoppholdsareal på 

terreng, lek på terreng, og at det ikke vil være nok soltilgang på lekeareal. 

 

Det er begrenset areal til videre utvikling med bybebyggelse innenfor planområdet. Området 

er regulert med høy utnyttelse i byplanen, og ubebygde arealer må betjene både hotell og ny 

sentrumsbebyggelse. Det er derfor ikke egnede arealer på bakkeplan til lek, som 

områdereguleringen stiller krav om. Noen områder innenfor den tetteste sentrumskjernen vil 

ved fortetting ikke kunne få egnede arealer på bakkeplan til lek, det er for øvrig kort avstand 

til lekeplassen på Søndre torv (ca. 100 meter). 

 

Rådmannen har vurdert at felles takterrasse på taket av næringsarealene 1. etasje (jf. 

illustrasjonsplanen) likevel bør opparbeides med noe leke-muligheter for de minste barna. Slik 

det er plassert vil det være beskyttet mot vind, trafikk, forurensning og støy, men ikke få 

direkte sollys minst 5 timer ved jevndøgn. Arealkravet og avstandskravet tilfredsstilles. 



Lekeplassen på Søndre torv er tilgjengelig via gatetun og fortau til torget. For de større barna 

er det kort avstand til Livbanen, Søndre park og framtidig leke- og oppholdsareal ved 

Ringerike VGS.  

 

Planen har også bestemmelser som sikrer opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for 

boligene.  

 

Barn og unge taper ikke noe lekeareal eller potensielt lekeareal som følge av 

reguleringsplanen.  

 

Støy (byplanens §§ 3.1.6 og 9 (avviksområde)) 

Planforslaget tilfredsstiller byplanen. Alle boenheter får en stille side. Boenheter mod sydøst 

innenfor felt BKB1 er avhengig av tiltak – f.eks. tette rekkverk på balkong for å tilfredsstille 

kravene. Uteoppholdsareal på takterrasse over øverste tak innenfor felt BKB1 må også ha 

tiltak – f.eks. tette rekkverk. 

 

Luftkvalitet (byplanens §§ 3.1.7) 

Luftkvalitet kan til tider være en utfordring generelt for Hønefoss sentrum, og også for 

boliger innenfor felt BKB1. Resultatet fra målinger ved Hønefoss skole vurderes langt på vei 

å være representativ for planområdet, se vedlagt overordnet vurdering av luftkvalitet 

tilhørende planforslaget.  

Ønsket om fortetting med boliger i Hønefoss sentrum er stadfestet med byplanen.  

Enkelte av boenhetene vil ligge innenfor gul sone for støy og kanskje for luftforurensning. 

Det tas ekstra hensyn ved plassering av private uteoppholdsarealer på balkong for de fleste 

boenhetene og deler av felles uteoppholdsareal. I tillegg ved bestemmelse som sikrer at 

luftinntak plasseres vekk fra forurensningskilden, og krav til balansert mekanisk ventilasjon. 

Det er også sikret i bestemmelsene til detaljreguleringen at det med søknad om 

igangsettingstillatelse skal følge en redegjørelse for støv og støy, og begrensning av eksos- og 

støvbelastning i anleggsperioden, jf. T-1520. 

 

Klima og miljø 

Overvannshåndtering (byplanens § 4.8) 

Det meste av overvannet skal ivaretas naturlig. Avhengig av infiltrasjonskapasiteten er det 

behov for mer eller mindre fordrøyningsvolum. Dette undersøkes mer før sluttbehandling av 

planforslaget. Planforslaget sikrer blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre 

planter på gatetun og langs fortau, jf. bestemmelser og illustrasjonsplan. jf. også Notat: 

Teknisk infrastruktur: vann avløp og overvann (klimafaktor 1,4 er benyttet). Vegetasjonen og 

blågrønne strukturer fungerer i tillegg som opplevelseskvalitet og stimulerende for 

naturmangfoldet og pollinerende insekter. 

 

Grunnforurensning (byplanens § 3.1.1) 

Det er avdekket grunnforurensning i planområdet (glassfylling fra gammel 

bryggerivirksomhet). Bestemmelsene til detaljreguleringen sikrer at tiltaksplan skal være 

godkjent av kommunen før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller 

terrenginngrep, og at sluttrapport skal være godkjent før det kan gis midlertidig 

brukstillatelse. 

 

Oppvarming (byplanens § 4.18) 



Reguleringsbestemmelsene sikrer at enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om 

tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss», gjelder for planområdet. Bebyggelsen 

utløser krav til tilknytning. Med søknad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å 

redusere klimagassutslipp og lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som 

hovedregel benyttes fossilfri oppvarming i anleggsperioden. 

 

Hensynet til omkringliggende bebyggelse  

Området er regulert med høy utnyttelse og høyde i byplanen, på samme måte som tilliggende 

eiendommer (Sentrumskvartalet, Brutorget osv.). Det er mottatt nabomerknader. Tre av 

disse er i noen grad berørt av planforslagets bebyggelse.  

 

Bryggerigården boligsameie 

I sin merknad til oppstart av planarbeid er naboene i Bryggerigården opptatt av at byplanens 

høydebegrensning overholdes. Dette begrunner de med at de med vedtatt byplan var trygge 

på at det nå var endelig avgjort at det ikke skulle bygges med mer enn fem etasjer.   

 

Rådmannen viser til at detaljreguleringen, som vil erstatte byplanen, har samme prosesskrav 

som byplanen. Naboene i Bryggerigården har anledning til å vurdere konsekvensene for seg 

selv av et konkret detaljprosjekt som foreslås gjennom forslag til detaljregulering.     

 

Beboerne er bekymret for de konkrete konsekvensene av en inntrukket 6. etasje, som 

sol/skygge, innsyn og utsikt.  

 

Vi er i en tett bysituasjon og en kan ikke forvente at hensynet til utsikt kan veie mer enn 

hensynet til fortetting i samsvar med målene i byplanen og kommuneplanens samfunnsdel. 

Når det gjelder innsyn, så blir det trolig liten forskjell på fem og seks etasjer.  

 

Mottatt sol- og skyggeanalyse viser at Bryggerigårdens østfasade (svalgangsløsningen hvor 

leilighetenes inngang befinner seg) ikke berøres av skygge fra ny Citygård ved 

sommersolhverv (23. juni). Ved vår og høstjevndøgn (21. mars og 21. september) blir det 

skygge her fra ny Citygård tidlig på morgenen, men denne er borte lenge før kl. 12:00 midt på 

dagen. Ellers berøres ikke Bryggerigården med hensyn til skygge. Det er ikke dokumentert 

hvor mye mer skygge denne fasaden får med inntrukket sjette etasje enn med fem etasjer.  

 

Samlet sett vil, etter rådmannens vurdering, konsekvenser av inntrukket 6. etasje når det 

gjelder innsyn være små sammenlignet med 5 etasjer. Når det gjelder skygge fra ny Citygård 

vil det trolig være liten forskjell mellom inntrukket 6. etasje og 5 etasjer, og det vil dreie seg 

om tidlig på morgenen.  

 

Biblioteklokalene i Sentrumskvartalet 

Merknaden er knyttet til tap av utsyn, innsyn, sol og dagslys.  

Med ny hotellfløy i 6 meters avstand, vil bibliotekets lokaler berøres i forhold til dagslys og 

utsyn. Som følge av innspillet fra sameiet ved oppstart av planarbeid ble ny hotellfløy mot 

bibliotekshjørnet trukket godt innenfor byggegrensen mot Kongens gate (ca. 2 meter). Dette 

gir bedre utsyn og bedre lys inn i vinduet på bibliotekshjørnet. 1. etasje på hotellet mot 

bibliotek er en høy konferansesal. Fasaden mot bibliotekshjørnet blir tett, med unntak av en 

smal stripe glass høyt i konferansesalen. Det sikrer at det ikke oppstår nevneverdig sjenanse 

mellom funksjonene på hver sin side av gangveien.  

 



Boligsameiet med adresse Hønefoss Bru 1D (vis a vis Rutebilgården) 

Et fåtall av leilighetene er bare så vidt berørt av planforslaget når det gjelder skygge.  

Planområdet får en oppgradering estetisk sett, slik at tap av utsikt begrenser seg til 

eksisterende Citygård og himmel.  

Borettslaget erfarer at det allerede i dag er kaos ved utkjøring fra parkeringshuset under 

Sentrumskvartalet. Rådmannen har ikke kjennskap til noen oppstuving på Kongens gate i 

forbindelse med innkjøring til parkeringshuset i Sentrumskvartalet. Man må forvente i en by 

at en tidvis må vente på grønt lys for å komme seg ut på offentlig vei.  

 

Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Planforslaget utløser ikke krav til konsekvensutredning. Siden planforslaget berører viktige 

og identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i Hønefoss (av nasjonal, regional og lokal 

verdi), stiller kommunen krav til at dette hensyntas, og at konsekvenser for kulturminner og 

kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.  

 

Rådmannen mener at prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til 

bevaringsverdig bebyggelse i vest. Jf. planbeskrivelsen og Kvalitativ og estetisk beskrivelse 

av illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020. 

 

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras- og skredfare i gjeldende 

områderegulering for Hønefoss (plan 431). Forslagsstiller vurderer områdestabiliteten som 

tilfredsstillende. Dokumentasjonen det vises til (vedlagt) er eldre geotekniske rapporter. 

Forholdet er omfattet av ROS-analysen og redegjort for i planbeskrivelsens kap. 5.14.  

Kommunen har, i tråd med byplan, stilt krav til forslagsstiller om at geoteknisk fagkyndig må 

redegjøre for hvordan sikkerheten i TEK 17 § 7-3 kan ivaretas. NVE vil ved offentlig 

ettersyn bes om å gjøre en vurdering av hvorvidt eksisterende geotekniske rapporter 

dokumenterer om områdestabiliteten er tilfredsstillende. Dersom det ikke er avklart, vil 

forslagsstiller før sluttbehandling måtte dokumentere at sikkerheten i TEK 17 § 7-3 er 

ivaretatt. Eventuelle avbøtende tiltak må sikres i plankartet og bestemmelsene.  

 

Rådmannen anser ellers at utredningsplikten også knyttet til risiko- og sårbarhetsanalyse er 

oppfylt. 

 

Bestemmelsene sikrer overvannshåndtering og håndtering av regnflom i tråd med byplan og 

kommunens retningslinjer for overvannshåndtering.  

 

Trafikksikkerhet ivaretas gjennom gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for myke 

trafikanter. Kirkegata vil opparbeides som gate mellom Kongens gate og Kvernberggata, og 

som torg mellom Kvernberggata og Søndre torv (felt ST1). Gatetunet skal opparbeides i 

henhold til godkjent utomhusplan. Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering 

og renovasjon for å unngå rygging. 

 

Viser også til punktene om grunnforurensning og luftforurensning over.  

 

Samlet vurdering 

I tråd med byplanen og kommuneplanens samfunnsdel tilrettelegger detaljreguleringen for 

næring og boliger innenfor sentrumskjernen. Ringerike skal vokse mye i tiden som kommer, 

og både boliger og næring underbygger ønsket om en attraktiv, levende og livskraftig 

sentrumskjerne. Planen sikrer muligheten til videre utvikling og vekst for eksisterende hotell.  



 

Planområdet fremstår i dag som lite og dårlig utnyttet med mye grå bakgårdsarealer og lite 

bymessig kontakt med Kirkegata. Planforslaget tilrettelegger for bedre og mer bymessig 

utnyttelse gjennom åpen kvartalsstruktur som også sikrer nye byrom og tydeligere 

forbindelser. 

 

Prosjektet viser en god estetisk utforming og tilpasning til bevaringsverdig bebyggelse i vest, 

og tilrettelegger for nye møteplasser og byliv, og en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget.  

 

Fravik fra gjeldende områderegulering er begrenset, og får etter rådmannens vurdering bare 

mindre konsekvenser for nabobebyggelsen.   

 

Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet vil erstatte byplanen for arealet den 

omfatter, da de begge er reguleringsplaner. Det er i byplan gitt overordnede rammer for 

videre detaljreguleringer. Bak byplanens bestemmelser ligger det hensyn som skal ivaretas. 

Det er først ved behandling av detaljreguleringer (for konkrete prosjekter) at det kan gjøres 

en planfaglig vurdering av hvordan hensynene bak overordnete rammer (byplanen) kan 

ivaretas.      

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på høring 

og legges ut til offentlig ettersyn. 
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Endringsliste:
Nr. E ndring D ato S ign .

Innholdet i endringslisten fjernes når planen er endelig vedtatt. Etter vedtak brukes lista til informasjon om
planendringer, både ordinære og mindre endringer.

Planens hensikt
Hensikten med reguleringsplanen er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og
næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for hotellet.
Videre er h ensikten med pl anen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse mellom Brutorget og
Kirkegata.

Rekkefølgebestemmelser (§ 1 2 - 7 nr. 1 0)

§ 1 . 1 Før igangsettingstillatelse gis
- Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av

kommunen, må tekniske planer være godkjent og avtale om overtakelse mellom kommunen
og utbygger foreligge.

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller terrenginngrep, skal tiltaksplan for
forurensning være godkjent av kommunen.

§ 1 . 2 Før midlertidig brukstillatelse gis
- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal

Kirkegata og ny teknisk infrastruktur under bakken være ferdig opparb eidet i henhold til
godkjent plan for samferdselsanlegg jf . § 4.1 og i henhold til godkjente tekniske planer.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal felles
parkerings garasje felt SPH være opparbeidet .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommen gnr/bnr . 318/499 for eiendommene gnr/bnr . 318/97,
318/429 og 318/431 ved tinglyst erklæring.
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- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommene g nr/bnr 318/97, 318/429 for eiendommen gnr/bnr
318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse i nnenfor planområdet skal gatetunet
felt SGT være opparbeide t i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § 3.1.1 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal
overvannshåndtering være ivaretatt, jf. § § 2.4 og 3.1.1 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1 , skal are aler til lek
og felles uteopphold være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § § 3.1.1 og
3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BK B1 , skal
støyskjermingstiltak være etablert , jf. § 3.1.6 .

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet , skal
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning være godkjent av kommunen.

Fellesbestemmelser for hele planområdet

§ 2.1 Universell utforming
- Bygninger og alle utomhusområder som skal være tilgjengelig for publikum, skal tilpasses

bevegelses - , orienterings - og miljøhemmede, slik at de kan benyttes av alle på like vilkår.
- Hensynet til universell utforming må avveies i forhold til kulturminnevern. Det skal tilstrebes

universell utforming med materialbruk tilpasset kulturminnet/omgivelsene.

§ 2.2 Kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid fremkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks
stanses , og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen må va rsles, jf. kulturminneloven § 8 andre
ledd.

§ 2. 3 Blågrønn struktur
- Blågrønne løsninger skal blant annet gi økt opplevelseskvalitet, overvannshåndtering, ivareta

naturmangfold og klimatilpasning, og genere lt bidra til gode byroms - og uteromskvaliteter.
- E ksisterende trerekke mot Kirkegata reguleres til bevaring. I anleggsfasen skal trær som skal

bevares sikres med fysisk beskyttelse (jf.§ 2.5) .

§ 2.4 Overvannshåndtering og teknisk infrastruktur
- Takvann og o ver flate vann skal håndteres innenfor planområdet, og i tråd med kommunens

retningslinjer for overvannshåndt ering. Ved ekstremregn skal vannet ledes bort i trygge
flomveier.

- Takvann og o ver flate vann skal fordrøyes , og så langt det er mulig infiltreres, ved bruk av
blågrønne tak , permeable flater, åpne overvannsløsninger, regnbed og fordrøyningsanlegg .

- Innenfor planområdet skal det etableres til sammen 1 4 00 m2 blågrønne tak.
- F lerfunksjonelle løsninger skal etterstrebes, eksempelvis i form av plantekasser /bed med

fordrøyni ngsvolum eller vannspeil.
- Vegetasjonen skal tiltrekke seg pollinerende insekter.
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- Helhetlig plan for overvann shåndtering skal følge rammesøknaden (jf. § 3.1.1) , med
situasjonen på stedet og de konkrete hovedløsningene, jf. kommunens retnin gslinjer for
overvannshåndtering.

- Infiltrasjonskapasitet i terreng i Kirkegata og Kongens gate må undersøkes, og
fordrøyningsvolum beregnes og sikres i h elhetlig plan for overvannshåndtering som sendes
inn med rammesøknaden .

§ 2.5 Anleggsperioden
- Med søkn ad om rammetillatelse skal det omtales tiltak for å redusere klimagassutslipp og

lokal luftforurensning i anleggsperioden, herunder skal det som hovedregel benyttes fossilfri
oppvarming i anleggsperioden.

- Med søknad om igangsettingstillatelse skal det send es inn situasjonskart som viser:
o Plassering av riggområder og eventuelle boligbrakker med atkomst og parkering
o Kjøremønster for anleggstrafikk
o Midlertidige massedeponier og lagerplasser
o Masseregnskap
o Fysisk sikring av trær regulert til bevaring
o Redegjørelse for sikring av vegetasjon og terreng
o Redegjørelse for støv og støy , og begrensning av eksos - og støvbelastning i

anleggsperioden, jf. T - 1520.
- Med søknad om igangsettingstillatelse skal det redegjøres for hvordan det skal sikres trygge

gang - og sykkelforbindelser til skole, barnehage, sentrum, togstasjon og holdeplasser i en
midlertidig situasjon, og for hvordan eksisterende bebyggelse sikres atkomst i
anleggsperioden.

§ 2.6 Renovasjon og varelevering
R enovasjon og varelevering for felt BKB1 og B H skal plasseres på NIVÅ 2 /terreng.

Bestemmelser til arealformål

§ 3 .1 Bebyggelse og anlegg (§ 1 2 - 5 nr. 1 )

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg (felt BKB 1, BKB2 og BH ) .

§ 3.1.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 4 )
- Målestokkriktige tverrsnitt med fasadeoppriss som viser alle fasader og takplan, med

koteh øyder for overkant dekke 1. etasje og overkant tak (alle tak). Fasadeopprissene skal vise
inndeling av fasader, materialbruk, farger og detaljering . Bygningsdeler som for eksempel
overdekning av inngangspartier o.l. skal også vises.

- U tomhusplan og redegjørelse for universell utforming av gatetun felt SGT (deriblant
materialbruk og detaljutforming ) , jf. § 2.1.

- Helhetlig plan for overvannshåndtering , jf. § 2.4.
- Redegjørelse for anleggsperioden , jf. § 2.5 . Deler av denne er det krav om først ved søknad

om igangsettingstillatelse, jf. § 2.5.
- Teknisk plan for samferdselsanlegg , jf. § 4.1.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 skal sendes in n og godkjennes .
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Utomhusplanen skal ved rammesøknad vise:

- Nytt og eksisterende terreng .
- Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde .
- Ny og eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares .
- Atkomster til planområdet og sporingskurve for varelevering og renovasjon.
- Areal for varelevering , renovasjon, utrykningskjøretøy og snøopplag .
- Plassering av : parkering (nivå 1) og sykkelparkering (nivå 1 og 2) .
- Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger , og eventuelle pumpes tasjoner) .
- Disponering, utforming og materialbruk på gatetun og byrom .
- Naturlige løsninger for over vannshåndtering .

Følgende skal suppleres på utomhusplanen og godkjennes før det kan gis
igangsettingstillatelse:

- Møblering og belysning .
- Møblering av takterrasser for lek og felles uteopphold.
- Plassering av terrengforst øtninger, murer og trapper etc .
- Plantev alg .
- Utforming og plassering av skilt .

§ 3.1. 2 Utforming og omgivelseskvalitet (§ 1 2 - 7 nr. 1)

Hovedgrep
Bebyggelsens fasadeinndeling , materialbruk , farger og detaljutforming skal være i henhold til
hovedgrepene i dokumente ne:

- Illustrasjon er til regulering , datert 14.05.2020.
- Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasj oner til regulering, datert 18.05.2020.

Gjennomføring
Innen for planområdet skal utbyggingen prosjekteres og gjennomføres i ett byggetrinn.

Høyde
- Maksimal gesimshøyde framgår av plankartet for feltene BKB1 og BH .
- Tekniske installasjoner og heisoppbygg på tak tillates maks 4 meter over høyeste gesims.

Utnytting
- Maksimalt tillatt bruksareal framgår av plankartet.
- Bruksarealet skal regnes uten tillegg for tenkte plan.
- Bruksarealer som i sin helhet ligger under kote + 7 8 ,5 skal ikke medregnes.

Plassering og utforming
- Bebyggelse og anlegg skal utformes med høy visuell - og material kvalitet, og med et

helhetlig, harmonisk og tidsmessig arkitektonisk uttrykk.
- Bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrenser angitt i plankartet. Ulike høyde nivåer på

bebyggelsen innenfor byggegrensen er regulert med linjen regulert h øyde .
- Bebyggelsen skal ha flate tak.
- Boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst er ikke tillatt.
- Det tillates etablering av takterrasser.
- Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øverste fasadeliv med minst 1 meter.
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- Tekniske installasjoner o g heisoppbygg skal utformes som en integrert del av bygningens
arkitektur.

- Eventuell trafo skal integreres i bygningsmassen .
- Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.
- Balkonger skal være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon i fasadene og ikke

oppleves som visuelt dominerende eller sjenerende.
- Rekkverk og støyskjerm på balkonger og takterrasser skal være transparente.
- Balkonger og andre bygningsdeler tillates ikke utkraget over fortau langs Kirkegata.
- Svalgangsløsninger tillates ikke ut mot Kirkegata eller Kongens gate.
- Tekniske innretninger, som lyssetting, skilt og reklame skal gis en diskret utforming og ha en

plass ering, materialbruk og fargevalg som harmonerer med områdets karakter og tradisjon.

§ 3.1 .3 Handel og næring
- Bruksarealer mot Kirkegata skal henvende seg til Kirkegata og ha kundeatkomst herfra.
- For bruksarealer i 1. etasje skal kundeatkomst til den enke lte virksomhet være direkte fra

terreng , på alle fasader.
- Kundeatkomst til eventuell bevertning og tilhørende uteservering skal plasseres mot

Kirkegata eller gatetunet (felt SGT).
- Bruksarealer på gateplan skal innenfor felt BKB1 ha en innvendig romhøyde p å minst 4

meter. Kravet kan fravikes for bruksarealene mot Kirkegata for å hensynta de
bevaringsverdige Bryggerikjellerne og for å få universell utforming i hovedløsningen på
serveringsarealet mot Kirkegata .

- Ny plasskrevende handel tillates ikke innenfor planområdet. Plasskrevende handel omfatter:
biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner/anleggsmaskiner, trelast og byggevarer,
planteskoler/hagesentre, og fritidsbåter.

§ 3.1 . 4 Strøm og fjernvarme (§ 1 2 - 7 nr. 8)
Enhver tids gjeldende «Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Hønefoss»,
gjelder for planområdet.

§ 3.1 . 5 Parkering (§ 1 2 - 7 nr. 1 )
Parkering tillates ikke innenfor felt SGT .

Parkering for bil :
- Det skal opparbeides 0,5 plasser per bo enhet under 100 m2 og 1 plass per boenhet på eller

over 100 m2.
- Det skal opparbeides 25 parkeringsplasser til hotell .
- Krav til parkering gjelder både for ny og eksisterende bebyggelse.
- Det skal avsettes minimum 5 %, og minst 1 plass, for forflytningshemmede. Plasser for

forflytningshemmede skal plasseres i nærhet til heis.
- Det skal etableres et tilstrekkelig antall parkerings plasser med lademulighet for el bil, og

minimum for 6 % av plassene. Det skal sikres lett o mbygging til flere ladeplasser ved senere
behov.

- De biloppstillingsplassene for beboere som ikke reserveres den enkelte boe nhet, skal være
felles for alle boenhetene innenfor feltet.

Parkering for sykkel :
- Det s kal etableres sykkelparkering for felt BKB1; minimum 2 plasser pr. 100 m2 BRA og

minimum 2 plasser per boenhet.
- Det skal etableres sykkelparkering for felt BH; minimum 30 % per ansatt.
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- Parkering for bil og sykkel skal opparbeides på Nivå 1 , jf. § 4 .2 .
- S ykkelparker ing skal for felt BKB1 etableres på gateplan i nærheten av innganger til boliger .
- Sykkelparkeringene skal være overdekket der de t ikke kommer i konflikt med

oppstillingsplass for brannbil.
- Sykkelparkering for hotellansatte skal være i nær tilknytning, lett tilgjengelig og under tak.
- Sykkelparkering skal være tilpasset ulike type sykler som elsykkel, lastesykkel og

sykkelvogner.

§ 3.1 .6 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB1
Arealformål

- Bruksarealene på gateplan (1. etasje) skal ha publikumsrettet virksomhet, og kan benyttes til
forretning og /eller tjenesteyting. M aks imalt 100 m2 kan benyttes til lagervirksomhet , dette
bruks arealet kan ikke plasseres mot Kirkegata eller gatetunet, felt SGT.

- Resterende bruksarealer (2. – 6. etasje) skal benyttes til bolig.

Plassering
- Mot Kirkegata skal fasadelivet på grunnplanet trekkes minimum 4 meter tilbake fra

byggegrensen . Dette for å tilrettelegge for et overdekket sydvendt serveringsareal på
fortausnivå.

- På fasaden mot vest tillates balkonger kraget innt il 2 meter ut over linjen regulert høyde .

Lek e - og u teoppholdsareal
- Alle boenheter skal ha et privat uteoppholdsareal i f orm av balkong eller terrasse. Form og

størrelse skal være tilpasset til sittegruppe.
- Det skal avsettes minimum 10 m2 felles uteoppholdsareal per boenhet , fordelt på en

takterrasse inn mot Bryggerigården over bruksarealer til forretning/tjenesteyting og en
takterrasse over øverste gesims . Takterrasse over bruksarealer til forretning/tjenesteyting
skal ha en størrelse på minimum 150 m2.

- Felles uteoppholdsarealer på 2. etasjenivå skal tilrettelegges og møbleres for lek og opphold.
- F elles uteoppholdsarealer på takterrasse r skal ha trinnfri adkomst fra samtlige

heis/trappekjerner.

Støy
- Nye bygninger til støyfølsomt bruksfor mål kan lokaliseres i områder med støynivå utenfor

fasade opptil Lden 65 dB fra veitrafikk.
- Støynivå på areal som medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA) skal ikke overstige Lden55

dB .
- Alle b oenheter skal ha en stille side. Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til

støyfølsom t bruksformål , derav minimum ett soverom, skal ha vindu mot stille side .
- Alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsom t bruksformål kun har vinduer mot

støyutsatt side , må ha balansert mekanisk ventilasjon .

Luftforuren sning
- Luftinntak til bygning skal plasseres vekk fra Kongens gate.

§ 3.1.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB 2
- Felt et skal benyttes til et eller flere av følgende arealbruksformål: bolig, forretning, kontor ,

offentlig eller privat tjenesteyting , hotell/overnatting og konferanse .
- Maksimal gesimshøyde er kote + 85,5
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§ 3.1. 8 Hotell, BH
- F eltet skal benyttes til ho tell/overnatting og konferanse .
- Feltet er beliggende på vertikalnivå 1 – under terreng og vertikalnivå 2 – på grunnen.
- På fasaden mot øst tillates balkonger kraget inntil 2 meter ut over byggegrensen som vist i

Illustrasjoner til regulering , datert 14.05 . 2020 .
- Bestemmelsesområde #1 åpner for etablering av overbygget passasje mellom ny

hotellbebyggelse på BH og felt BKB 2 .

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 1 2 - 5 nr. 2)
Fellesbestemmelser for Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur ( felt o_ST 1 , o_ST2, S G T, o_SGG,
o_SF1 , o_SF2, o_ S KV og o_SVG ).

§ 4.1 Teknisk e planer for samferdselsanlegg (§ 12 - 7 nr. 1 og 4 )
- Med søknad om tillatelse til opparbeidelse/omarbeidelse av offentlige gater, torv, kjøreveier,

gang - sykkelløsninger med mer, skal det innleveres detaljert teknisk plan.
- Teknisk plan skal godkjennes ved ramme - og igangsettingstillatelse:

o Teknisk plan skal ved rammesøknad vise:
inndeling av trafikkarealet
kotehøyder
belegg
andre relevante anlegg og elementer

o Teknisk plan skal ved søknad om igangsettingstillatelse vise:
beplantning
belysning
skilting

- Teknisk plan som berører veg skal g odkjennes av veieier.
- Offentlige samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur skal anlegges som vist på teknisk plan.

NI VÅ 1

§ 4 .2 Parkering , SPH ( § 12 - 7 nr. 1, 4 og 7 )
- Felt SPH reguleres til parkering , og er beliggende på vertikalnivå 1 – under terreng.
- F elt SPH skal benyttes til parkering for bil og sykkel, og kan benyttes til boder og tek niske

rom.
- Det skal etableres ny kjøreatkomst til parkeringsareal et til Sparebankbygget ( gnr/bnr

318/431) gjennom felt SPH.
- Atkomst fra felt SPH til parkeringsareal til Sparebankbygget ( gnr/bnr 318/431) skal ikke

sperres.

NI VÅ 2

§ 4.3 Gatetun , SGT
- Gatetunet skal være offentlig tilgjengelig og opparbeides på en måte som in viterer til

aktivitet og opphold.
- Gatetunet skal gis en bymessig utforming med høy materialkvalitet og grønne innslag. Det

skal etableres løsninger for overvannshåndtering, der estetisk og praktisk hensyn er ivaretatt
også uten vann , jf. § 2.4 .
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- Varelevering til og renovasjon for felt BKB1 og BH s kal skje på gatetunet felt SGT, og
gatetun et skal ellers kunne nyttes til driftsformål for bebyggelse innenfor planområdet.

- Gatetun et skal ha fast dekke og opparbeiding som bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- V arelevering bør tillates til gitte tidsrom.
- Det kan åpnes for at virksomheter i næringsarealer tilknyttet gat etun kan benytte seg av

gatetun til uteservering , og e tablere overdekning for inngangsparti .
- Faste konstruksjoner til uteserveringssteder som for eksempel plattinger og gjerder tillates

ikke. Det åpnes for løse, flyttbare og mi dlertidige konstruksjoner for å tilrettelegge for
uteservering. Midlertidige konstruksjoner kan kun stå ute mellom mars og oktober, og skal
ikke komme i konflikt med framkommelighet for gående, syklende, nødetatene, varelevering
eller renovasjon.

- Det åpnes for etablering av overdekket sykkelp arkering mot vegglivet til BKB1 og BH.
- Gatetunet skal opparbeides i henhold til godkjent utomhuspla n, jf. §§ 1.3 og 3.1.1 .

§ 4.4 Torg, o_ST 1 - 2

§ 4.4.1 Torg, o_ST1
- Torget skal ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, opparbeides med fast dekke og

inneholde både bymøbler, beplantning og belysning.
- Faste konstruksjoner som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder tillates

ikke.
- Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold, med særlig vekt på

gangforbindelser, soner for opphold, aktivitet og sykling, og skal være skjermet for støy og
trafikk.

- Blågrønne løsninger skal være fremtredende i gater og torg.
- Det skal etableres minimum 2 HC - plasser på torget.

§ 4.4.2 Torg, o_ST2
- Torget skal ha høy kvalitet i materialbruk og utforming, fast dekke og opparbeiding som

bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- Varelevering bør tillates til gitte tidsrom.
- Torg skal utformes slik at de gir gående og syklende best mulige forhold, med s ærlig vekt på

gangforbindelser.
- Faste konstruksjoner som for eksempel plattinger og gjerder til uteserveringssteder tillates

ikke.

§ 4.5 Kjørevei, o_SKV
Feltet reguleres til offentlig kjørevei.

Det kan etableres trær i sikttrekanter, men disse skal stammes opp til over trafikkhøyde.

§ 4.6 Fortau, o_SF1 - 2
Feltene reguleres til offentlig fortau.

§ 4.7 Gangveg/gangareal/gågate, o_SGG
- Feltet reguleres til offentlig gangveg.
- Det tillates kjøring i forbindelse m ed varelevering, renovasjon, o g driftsformål for

eiendommene, men på gåendes og syklendes premisser.
- Gangvegen skal ha fast dekke og opparbeiding som bidrar til at kjøretøy holder lav fart.
- Det kan etableres overbygning over o_SGG i bestemmelsesområde #1. Overbygning skal ikke

være under 4 meter fra terreng , jf. bestemmelser til bestemmelsesområder.
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§ 4.8 Annen veggrunn – grøntareal, SVG
Feltet reguleres til annen veggrunn – grøntareal. Eksisterende trerekke langs Kirkegata skal
bevares , jf . § 2.3 . Arealet skal hvis grunnforholdene tilsier det benyttes til infiltrasjon og
fordrøyning av overvann.

B estemmelser til b estemmelsesområder (§ 1 2 - 7 nr. 6 )
#1 – Det åpnes for etablering av overbygget fysisk sammenkobling mellom BH og Sentrumskvartalet
(BKB2) over felt o_ SGG. Sammenkobling skal inneholde en passasje mellom ny hotellbebyggelse med
Sentrumskvartalet , og kan for øvrige arealer benyttes til hotell/overnatting og konferanse .
Overbygning tillates ikke etablert lavere enn 4 meter over bakkeplan . Maksimal g esims på fysisk
sammenkobling er kote + 85 ,5 . Fra mkommeligheten på o_ SGG skal opprettholdes .



sist revidert 18 .0 5 .2020

RI N G E RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

PLAN BESKRI VELSE
3007 _ 463

Detaljregulering for
Citygården og hotellkvartalet

Utarbeidet av Axel Ødegaard, LINK arkitektur AS , 20 .0 4 .2020 , rev. 18.05.2020

Sammendrag

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt
hotellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i
dag. Planforslaget ska l legge opp til tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk som ivaretar
ambisjoner om kva rtals struktur i området.

Bakgrunn

2.1 Hensikten med planen

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt
ho tellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i
dag. Planen ivaretar hensikten til Områderegulering Hønefoss med tilrettelegging for fremtidig vekst i
Hønefoss sentrum. Planforslaget skal legge opp til bedre utnyttelse av svært sentralt område i Hønefoss
sentrum, skape nye byrom og tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk som ivaretar
ambisjoner om kvartalsstruktur.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Hotell service AS, som eies av Siv.ing MNIF Jan Solberg AS, Snubbdalen AS og
Tronrud e iendom AS. Plankonsulent er LINK arkitektur AS.

Prosjektledelse ivaretas av firma BA - tec AS.

Hotell Service AS er eier av 318/97 (hotellkvartalet) og Siv.ing MNIF Jan Solberg AS eier 318/429
(Citygården). Øvrige arealer eies av kommunen.

2.3 Krav om konsekvensutredning
I forbindelse med oppstartsmøte vurderte Ringerike kommune at planen ikke var
konsekvensutredningspliktig. Planinitiativet berører viktig nasjonale kulturminner og kulturmiljøer med
Søndre torv og Sparebankbygget (NB! - område), og identitetsskapende kulturminner og kulturmiljø i
Hønefoss, deriblant Bryggeri gården og Bryggeri kjelleren . Det ble derfor vurdert at konsekvenser for
kulturminner og kulturmiljø skal utredes og beskrives som del av planbeskrivelsen.

Planprosessen

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
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I regi av BA - tec AS og Tronrud Eiendom AS er det blitt avholdt informasjonsmøter med naboer. Ulike
berørte parter og naboer er blitt orientert ved ulike anledninger og datoer. Disse i nformasjonsmøtene
ble holdt i tidsperioden 06.01.2020 – 16.01.2020

Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt ut den 13. og 14. januar 2020 på henholdsvis brevpost og
e - post. Varsel var på trykk i Ringerikes blad den 15. januar 2020 . Merknadsfristen ble satt til 16.
februar 2020 .

Figur 1 Oppstartsvarsel slik den var på trykk i Ringerikes blad den 15. januar

Av byggtekniske årsaker i forbindelse med overbygging mellom ny hotellfløy og Sentrumskvartalet, ble
utvidelse av planområdet varslet den 20 mars 2020. I forbindelse med utvidelsen ble kun berørte
parter orientert. Merknadsfristen ble satt til 13. april.
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Figur 2 Av byggtekniske årsaker var det nødvendig å varsle utvidelse av planområdet inn i Sentrumskvartalet.

For å tilrettelegge for hensiktsmessig tilkobling og atkomst til
parkeringsanlegg for Hønefoss Sparebank, ble
planavgrensningen utvidet inn i gbnr 318/431 . Som eier av
eiendommen, ble Hønefoss Sparebank varslet om dette per
e - post den 28.04.2020. Hønefoss Sparebank hadde ingen
bemerkninger til ny planavgrensning.

Figur 3 Utsnitt fra varslingsbrev til Hønefoss
Sparebank, sendt 28.04
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Planstatus og rammebetingelser (med vekt på avvik fra overordn a
plan)

4.1 Overordn a planer
4.1.1 Fylkeskommunale planer

Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035

S ammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold til den nye fylkeskommunen Viken trådde i kraft
01.01.2020. Det er ikke blitt utarbeidet en plan for den nye fylkeskommunen. Det tas derfor
utgangspunkt i Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018 - 2035 .

Hønefoss utpekes som en av tre regionale byer i Buskerud, med Drammen og Kongsberg. De
regionale byene kjennetegnes ved funksjoner som statlige og regionale administrative offentlig
funksjoner som skal betjene hele fylket som politi, høyskole, sykehus, ret tsvesen og større
kulturarenaer med mer. Disse byene skal fungere som kommunesenter, skal ha stort antall
arbeidsplasser og et godt utviklet kollektivtilbud. De skal utvikles videre med fokus på tett bolig - og
arbeidsstruktur i / nær bykjerne for å muliggjør e økt bruk av sykkel og gange. De regionale byene skal
ta for seg den største veksten innen bolig, arbeidsplasser og handel.

Buskerud har pekt ut fire innsatsområder med tilhørende underområder for arealforvaltning; by - og
stedsutvikling, arealbruk, trans port og arealvern. Kort oppsummert omhandler disse sentrumsnær
fortetting og transformasjon av boliger, arbeidsplasser og handel/servicefunksjoner for å legge til rette
for sykkel og gange, redusere bilavhengighet, samt bevare verdifull dyrkbar jord og kul turminner.

Regional plan for kulturminnevern
Regional plan for kulturminnevern – kulturkompasse t – skal sikre godt vern og bærekraftig bruk av
fylkets kulturminner og kulturmiljøer. Kulturkompasset har fokus på utviklingspotensialet ved fylkets
kulturarv og vern gjennom bruk. Kulturarven skal brukes som ressurs for samfunnsutviklingen.

4.1.2 Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret den 30. april 2015, og gjelder for
perioden 2015 - 2030. Kommuneplanens samfunnsdel setter seg hovedmål innen fire kategorier;
befolkning, næring, by - og lokalsamfunn og kommunen som organisasjon. Særlig aktuelt for dette
planarbeidet er mål tilknyttet befolkning, næring og by - og lokalsamfunn .

Befolkning

Ringerike skal være en attraktiv bokomm une, særlig for unge og familier i etableringsfasen
Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune
Helse i alt vi gjør, og aktivitet for alle i Ringerike

Næring

Økt verdiskapning og produktivitet i Ringerike og et robust næringsliv med god bredde
Ringerike og omland skal ha effektive samferdselsløsninger
Ringerike skal ha relevant kompetanse for fremtidas arbeidsliv

By - og lokalsamfunn

Ringerike skal ha en balansert og livskraftig vekst og utvikling av by og lokalsamfunn
Ringerike skal være et forbilde innen energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon
av utslipp
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og regionhovedstad
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4.1.3 Kommuneplanens arealdel

Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2019 - 2030) avsatt til Sentru msformål.

Arealbruken sentrumsformål i Hønefoss, skal bygge opp under Hønefoss som bosted, handelsby og
regionhovedstad. Det skal i Hønefoss sentrum vektlegges estetiske løsninger for nybygg og
ombygging. Aktive og åpne fasader skal etterstrebes. Privatis erende løsninger som svalganger og
innglassing av balkonger bør unngås.

Planområdet inngår i båndleggingssonen H710_F2: Områderegulering Hønefoss i påvente av
områdereguleringsplan for Hønefoss (vedtatt september 2019).

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Områderegulering for Hønefoss, også kalt byplanen, ble vedtatt av kommunestyret 5. september
2019. Hensikten med områdereguleringen har vært å fastlegge overordnede rammer for en god og
helhetlig utvikling av Hønefoss , herunder inngår arbeidet med å underb ygge Hønefoss som
regionhovedstad og å legge til rette for nødvendig utvikling for å betjene behovet som utløses av ny
Ringeriksbane og ny E16.

Figur 4 Skjermdump av planområdet i byplanen

Planområdet er i byplanen regulert til h otell /overnatting (BH1), sentrumsformål (BS10) , gang veg
(o_SG G 2) og samferdsel (o_S26).

BS10: Det åpnes for 5 etasjer opp til kote+ 95. % - BRA: 265%.
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BH1: Det åpnes for 8 etasjer opp til kote+ 103. % - BRA: 430%. Bebyggelsen skal være høyest inntil
Kongens g ate og trappes ned vestover.

Innenfor kvartaler er hovedprinsippet at bebyggelsen skal være høyest i nordøst og trappes ned mot
sørvest.

% - BRA inkluderer eksi s terende og ny bebyggelse , men ikke arealer under bakken.

Deler av planområdet inngår i H310_2 – faresone for ras - og skredfare. Planområdet grenser til
H570_4 – kulturmiljø. H øydekravet var begrunnet med at ingen nye bygninger skulle være så høye at
de ble synlige over taket på eksisterende bygg rundt Søndre t or v .

Planområdet omfattes av avvikssone for støy, der hensynet til samordnet areal - og
transportplanlegging gjør det aktuelt med høy arealutnyttelse til tross for utfordringer knyttet til støy.

4.3 Tilgrense nde planer
Rutebilgården

Det er blitt avholdt oppstar tsmøte for planinitiativ for Hønefoss Bru 1 B – Rutebilgården. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Rutebilgården med tilbygg og påbygg . Tiltaket
begrunnes i behovet for oppgradering av lokaler og anlegg for å kunne tilby attr aktive næringslokaler
også i framtiden. Nærliggende kulturmiljø vil være premissgivende for utforming og fasadevalg.
Planarbeidets oppstart er enda ikke varslet.

4.4 Temaplaner
DIVE - analyse (kulturminneanalyse), utarbeidet i 2018
I forbindelse med Områdepla nen for Hønefoss, utarbeidet NIKU en Kulturhistorisk stedsanalyse
(DIVE - analyse) i 2018. Denne hadde som formål å identifisere sentrale kulturhistoriske elementer i
Hønefoss, beskrive utbyggingsprinsipper som ikke er på bekostning av byen kulturmiljøer og å
illustrere hvordan kulturmiljøer kan benyttes som byutviklingsressurs.

Energi og klimaplan for Ringerike, vedtatt 02.12.2010
Ringerike kommune har utarbeidet en Energi - og klimaplan for Ringerike som har til hensikt å legge til
rette for hensiktsmessig oppfølging og oversetting av nasjonal e klimamål til lokale suksesskriterier og
tiltak.

Norges nasjonale mål består blant annet i

30% reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2020
Karbonnøytralt i 2050
40% reduksjon av klimagassutslipp fra 1990 til 2030

For å følge opp de nasjonale målene, har Ringerike kommune formulert følgende målsetninger:
Økt bruk av fornybar energi i Ring erike og næringsliv innenfor bioenergi
Redusert utslipp fra transport
Reduserte utslipp fra egen virksomhet
Kommunen som pådriver og kunnskapsformidler

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer, bl.a . :
Planforslaget legger opp til å ivareta aktuelle og relevante planretningslinjer /rammer/føringer som
beskrevet i byplanen, jfr. Områderegulering for Hønefoss, planID 431.

Særlig aktuelle er

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023

- Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunen (2009)

- Rikspolitiske retningslinje for barn og unge (1995)

- Statlig planretningslinjer for samordnet bolig, areal - og transportplanlegging (2008)
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Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)

S o m del av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018 - 2029 og InterCity - satsningen, planlegges det nytt,
høyeffektivt togspor mellom Sandvika og Hønefoss. Dette vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo
og Hønefoss med en time, og følgelig tilsvarende til Bergen. Dette vil ha potensielt store konsekvenser
og ringvirkninger for bo - og arbeidsmarked et i Hønefoss.

Det planlegges også ny E16 fra Høgkastet sør for Sundvollen til Hønefoss. Det legges opp til at ny
E16 og Ringeriksbanen planlegges som et felles prosjekt.

Beskrivelse av pl anområdet, eksisterende forhold

5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i nabolaget Øvre kvadraturen i Hønefoss , jfr. kvalitetsprogram for Hønefoss.
Nabolaget ligger sentralt i Hønefoss, og betegnes som del av sentrum. Området er urbant og har e t
levende byliv.

Planområdet avgrenses av Kongens gate i øst, Kirkegata i sør, Bryggerigården og Sentrumskvartalet i
vest og nord.

Planområdet er på terreng ca. 6,2 daa.

Figur 5 P lanområdet ligger sentralt i Hønefoss

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbr uk
Planområdet omfatter Citygården og Scandic Hønefoss.
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Figur 6 Skråfoto av planområdet

Planområdet fremstår i dag som lite utnyttet , da det består av mye bakgård o g parkerings - og
bakevje arealer . Dagens hotell, Scandic er på 5 etasjer og er trukket ut mot Kirkegata , mens
Citygården er 2 etasjer og trukket skjevt i nn fra gat e snittet. Bak hote llbebyggelsen er det i dag
parkeringsplass og renovasjonsarealer, med garasjenedkjøring og gangforbindelse til sentrumstorget.

Tilleggende bebyggelse i vest består av bevaringsverdige Bryggerigården, Sparebankbygget og
Rutebilgården. I nord ligger kjøpese nter og boligbebyggelsen Sentrumskvartalet. Hønefoss kirke ligger
i enden av Kirkeveien i øst. Nabotomten i sør er i dag en parkeringsplass.

5.3 Stedets karakter
Planområdet inngår i Hønefoss sentrum , med høyest arealutnyttelse og høyest andel offentlige og
sosiale funksjoner i Hønefoss . Det er i denne bydelen det offentlige bylivet forenes med boliglivet. Den
tradisjonelle kva rtals strukturen løses opp i planområdet, noe som bryter med siktlinjer og ferdselsårer.
Dette skyldes nyere utvikling som Citygården o g Sentrumskvartalet.

Hjertet av b ydelen , og Hønefoss for øvrig, er Søndre t orv , som ligger vest for planområdet. Søndre
t orv er knutepunktet i et vev av sambruksallmenninger og gågater omkranset av j ugendbebyggelse .
På Søndre t orv møtes forbindelser fra Hønefoss jernbanestasjon, Nordre t orv og Hønefoss kirke.
Vendt m ot Søndre t orv ligger det flere verneverdige bygg av nasjonal verdi, som blant annet
Sparebankbygget med det karakteristiske « Hønefoss - hjørnet » .

Citygården

Scandic

BryggerigårdenSparebankbygget

Rutebilgården Sentrumskvartalet
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Figur 7 Stabells gate og Søndre Torv, med planområdet i bakgrunnen

Plano mrådet ligger omtrent 500 - 600 meter fra Hønefoss togstasjon.

Byplanens arealfelt BS10 består i dag av Bryggerigården, Sparebankbygget, Rutebilgården og
Citygården. Sparebankbygget har en tosidig henvendelse - øst mot indre gårdsrom og vest mot
Søndre Torg. Rutebilgården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, nord mot Bru torget
og vest mot Søndre Torg. Bryggerigården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, vest
mot Søndre Torg og syd mot Kirkegata. Citygården har henvendelse mot indre gårdsrom og mot
Kirkegata i syd.

Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebi lgården sammen danner en tydelig avgrenset
kvartalstruktur mot Brutorget, Søndre Torg og Kirkegata. Bryggerigårdens fasadeliv ligger ca 2,5 - 3 m
fra fortauskant mot Kirkegata. Citygården med sine to etasjer ligger tilbaketrukket fra Kirkegata med
en 15 gra ders vinkel i forhold til denne og følger således ikke overordnet kvartalstruktur. Årsak til dette
ligger i underliggende hvelvkonstruksjon tilhørende Bryggerikjelleren.

BH1 består i dag av Scandic Hotel som ligger med langfasaden mot Kirkegata og gavlfasa den mot
Kongens gate. Hotellet vender mot nord inn mot en større gårdsplass som i dag er benyttet til
varemottak og parkering. Fasadelivet mot Kirkegata er trukket ca 5 - 5,5 m inn fra fortauskant.

Eksisterende bebyggelse i BS10 og BH1 har mange kvalitativ e elementer men fremstår lite samlet og
byplanmessig svært tilfeldig mot Kirkegata og indre gårdsrom. Materialiteten i området er rød - brun og
gul - brun tegl, pussede fasader i lys beige/gul, lys slemmet tegl, eksponerte rå betongfasader og lys -
fargede beton gelementer.

Høydene innenfor området varierer fra 2 - 5/6 etasjer hovedsakelig med mønetak men også flatt tak.

Sparebankbygget
Søndre torv

Stabells gate

Sentrumstorvet

Brutorvet
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Tilgrensende bebyggelse for BS10 og BH1 er Thoresengården på Kirkegatas sydside og
Sentrumskvartalet med bibliotek, kino og boliger på nordsiden. Her varierer byggene fra 3 - 7 etasjer
utført med flatt tak.

5.4 Landskap
Området er relativt flatt, og beby g d. Det er gode solforhold på planområdet da det ligger relativt
uskjermet mot sør.

Søndre Torv har mye estetisk og kulturell verdi , og inngår som en a v flere sentrale torg i Hønefoss. En
av byplanens sentrale premisser er å styrke forbindelsene disse imellom , underbygge
kva rtals strukturen , og samtidig legge opp til fortetting og byreparasjon.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Hønefoss har en rik kulturarv, m ed mye verneverdig bebyggelse og anlegg. Hønefoss vokste frem
som et knutepunkt på bakgrunn av å befinne seg strategisk mellom land og by, den parallelle
framveksten av en rekke ulike næringer.

Bystatus i Hønefoss og g ode økonomiske tider f ra slutten av 1 800 - tallet og utover 1900 - tallet fører til
solid byvekst i Hønefoss , og byens befolkning fordobles. Flere av byens sentrale bygårder blir oppført
i denne perioden. Ved 1930 - tallet var Hønefoss utviklet seg fra en industriby til en handels - og
serviceby. B ygårdene representerer mange ulike stilepoker, som viser byens utvikling gjennom flere
tidsepoker. Byens videre vekst fortsetter innenfor det etablerte rutenettsplanen fra 1852, med Søndre
og Nordre t orv som sentrale byrom og utgangspunkt for den videre ut viklingen.

B yen etablerte eget bryggeri i 1854, og bryggerianlegget ble plassert på Søndre t or v 2b (dagens
Bryggerigården). I 1875 ble bryggeriet supplert med iskjelleranlegg (Bryggerikjelleren) , som brer seg
ut under dagens Bryggerigård og Søndre Torv . Opprinnelig var det fire kjellere, men allerede i 1874
var det bygget to til.

Stabells gate er en av de eldste veisystemene i Hønefoss, og går gjennom det første bebygde
området på sydsiden. Da jernbanestasjonen ble anlagt på midten av 1800 - tallet, ble a tkomsten fra
stasjonen lagt gjennom Stabells gate, til Søndre t orv. Det opprinnelige buede gateløpet i Stabells gate
er opprettholdt. Gatens, og strøkets for øvrig, sentralitet gjennom byens historie sees i den
arkitektoniske tidsdybden i området.
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Figur 8 Skjermdump fra Riksantikvarens NB! - register.

Riksantikvarens NB! - register markerer området Stabells gate – Søndre torv som et området med høy
nasjonal verneverdi. Bakgrunnen for dette er at det var virksomheten ved fossen som l a grunnlaget for
Hønefossamfunnet, og delvis at Hønefoss er en av få byer i Norge der det ble bygget ut mye i
jugendstil. Jugendstilen sammenfalt med en periode der Hønefoss var i sterk vekst.

Det er ingen formelt fredete kulturminneverdier etter kulturminneloven i planområdet eller nærliggende
planområdet.

Med hjemmel i plan - og bygningsloven verner byplanen deler av Hønefoss sentrum, da særlig med
bebyggelsen rundt Søndre torv, med hensynssone . Planområdet omfattes ikke av dette, men gren ser
til hensynssonen , hvilket må tas hensyn til.
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Figur 9 Skjermpdump fra Byplan ( Skravur for H310 er tatt ut for å synliggjøre H570)

5.6 Naturverdier
Det er knyttet få naturverdier til området, da det inngår i en sentrumssammenheng . Søndre torv er
bymessig beplantet, og det går en trekke i Kirkegata. Denne vegetasjonen sees i sammenheng, og
danner grunnlaget for en grønn forbindelse mellom Søndre torv og kirken.

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteo mråder
Området, særlig ved Søndre t orv og omkringliggende byvev, brukes flittig som urbane uteområder.
Disse arealene er byen s storstue , og felles samlingspunkt ved større og mindre anledninger. Søndre
park ligger i nærhet til planområ det. Det er ingen rekreasjonsverdi i plan området i form av naturverdier
i dag.

5.8 Landbruk
Det er ikke knyttet landbruksinteresser til planområdet .

Hensynssone Bevaring kulturmiljø – H570
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5.9 Trafikkforhold

Figur 10 Samferdselssituasjonen på sydsiden av Hønefoss , med ÅDT og k ollektivtilbud

Atkomst til planområdet i dag er mellom Citygården og Scandic, fra Kirkegata. Adgang for biler ender
ved Citygården i Kirkegata, da gat en går inn i Søndre t orv. Kongens gate passerer planområdet i øst.
Det er ingen atkomst til planområdet for bil fra nord eller vest. Det går en gangforbindelse fra torget
foran Rutebilgården til Kongens gate mellom Sentrumskvartalet og Scandic.

Historiske data viser at planområdet ikke er særskilt utsatt for ulykker. De fleste trafikkulykker skjer i
forbindelse med påkjøring/avkjøring fra Kongens gate.

Planområdet, og nærmiljøet for øvrig, er forholdsvis trafikksikkert for myke trafikanter. Planområdet
ligger inntil Søndre Torv, som ligger i sentrum av et større nett av gågater , som ikke er tilgjengelig for
personbiler. Realiseres byplanen skal denne gåbyen utvides til å inkludere Kirkegata til
Kvernberggata.

Planområdet har svært god kollektivdekning, da bussholdeplassen S entrum stopp ligger i
Kvernberggata, bare 100 me ter unna. Hønefoss togstasjon ligger 600 meter unna , med forbindelse
over Søndre Torv og Stabells gate.
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Figur 11 Hønefoss sentrum , da særlig rundt Søndre torv, er godt tilrettelagt for myke trafikanter

5.1 0 Barns interess er
Planområdet har i dag ingen verdier for barn , da planområdet består stort sett av næringsbebyggelse
og trafikkarealer.

5.1 1 Sosial infrastruktur
Utredning av befolkning s - og elevtallsprognoser for Ringerike kommune er utført av Norconsult i 201 8 .
Utredningen t ar for seg befolkningsframskrivinger og tjenestekapasitet fram mot 2033. De nne
konstaterer at det forventes vekst i alle funksjonelle aldersgrupper i Ringerike , der tilflytting er den
største bidragsfaktoren . Størst økning forventes i aldersgruppen 67+ år, noe som indikerer særlig økt
tjenestebehov i denne sektoren. Forventet elevtallsøkning i grunnskolen vurderes å være håndterbar
for kommunen, gitt de kapasitetsmessige grepene som er vedtatt.

5.1 2 Universell tilgjengeligh et
Planområdet er relativt flatt, men med en helning mot nord. Utover byggtekniske tiltak, er planområdet
i dag ikke tilrettelagt for universell utforming.

5.1 3 Teknisk infrastruktur
Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunalt vannforsyning og ligger sentralt plassert i fo rhold til
eksisterende hovedledninger. En av kommunens hovedledninger ligger i Kirkegata og er sentral i
forhold til fordeling av vann i sentrum mellom nord, sør og øst.

Avløp fra eksisterende hotell er ført nordover og via ledning som ligger under S entrumskvartalet. Også
avløp fra Bryggerigården, Hønefoss sparebank og deler av Citygården er ført til samme
spillvannsledning. Ledningen som ligger under dekket til S entrumskvartalet er en Ø200 PVC med ca.
1,1% fall på det minste. Forutsatt at ledningen e r 100% separert så har ledningen god nok kapasitet
for avløp fra alle byggene.
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Det er ført frem både fjernvarme og kjøling til området. Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da
bebyggelsen overstiger 1000 m2. For kjøling er det ikke tilknytningsplikt og dette må eventuelt på et
tidlig tidspunkt avklares med Vardar Varme AS hvis en ønsker tilknytning.

Se for øvrig notat om teknisk infrastruktur – vann og avløp utarbeidet av COWI som ligger ved
planforslaget.

5.1 4 Grunnforhold
Områdes tabilitet en i planområdet er blitt utredet ved flere tilfeller.

Ing. Knoph. Rapport G - 721 av 21 sept . 1961, ifm . plan om utvidelse av tapperihallen ved
Hønefoss Bryggeri.
A/S Siv.ing O . Kjølseth . Rapport G - 2152.1 av 18.11.1966, ifm . plan om utvidelse av Hønefoss
Bryggeri.
NGI - rapp ort av 27. april 2006: Evaluering av risiko for kvikkleireskred, Ringerike kommune.
Rapporten angir områder rundt Hønefoss hvor det er registrert kvikkelire. Det er ikke registrert
kvikkleire i planområdet.
I forbindelse med bygging av dagens hotell ble d et i 1987 utgravd inspeksjonsgroper med
gravemaskin som bekreftet at grunnforholdene var gode, slik at dagens hotell er fundamentert
med sålefundamenter på eksisterende løsmasser. Bygget har vært stabilt, uten registrerte
setninger eller sprekkdannelser.
I forbindelse med bygging av Sentrumskvartalet ble det i 2004, 2005 gjennomført omfattende
grunnundersøkelser på nabotomta og delvis inn på hotelltomta.
I forbindelse med nytt prosjekt, som nå er under planlegging, vil det bli gjennomført nye
sonderinger t il fjell for ytre del av tomta mot Kongensgate.

Det er registrert grunnforurensning i bakken i planområdet. Planområdet var glassdeponi for det
tidligere bryggeriet. Det skal utarbeides en tiltaksplan for å håndtere forurensning som skal
godkjennes av kommunen før gravearbeider iverksettes.

5.1 5 Støyforhold
Planområdet ligger delvis i rød og gul vegstøysone fra Kongens gate.

Figur 12 Vegstøy. He ntet fra støyutredning utført av ApiAku.

Se for øvrig støyutredning utarbeidet av ApiAku som følger planforslaget.
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5.1 6 Luftforurensing
Langs de mest trafikkerte veiene, som Kongens gate , antas det at konsentrasjonen av svevestøv og
nitrogendioksid er overskridelser av juridisk bindende grenseverdier og nasjonale mål. Hotellkvartalet
berøres av rød og gul sone, mens Citygården ligger utenfor, jfr. planbeskrivelsen for byplanen.

Se for øvrig Vurdering av luftkvalitet, utført av COWI som ligger ved pl anforslaget.

5.1 7 Risiko - og sårbarhet (eksist erende situasjon)
Kongens gate er kilde til støy og luftforurensning. Det er registrert grunnforurensning i planområde,
som følge av tidligere industri på stedet. Planområde ligger tett på områder på Riksantikvarens NB! –
register, samt hensynssone for kulturmiljø. Planområdet ligger i aktsomhetsområde for radon.

S e vedlagt ROS - analyse.

5.1 8 Næring
Det er høy konsentrasjon av næring i Hønefoss sentrum, da særlig rundt Sø ndre t orv. D et er stor
variasjon i næringsinteressene i området, fra større arbeidsplasser til mindre forretninger ,
restauranter /cafeer og tjenester. Planområdet omfatter i dag hotell og servering.

5.1 9 Analyser/ utredninger
I forbindelse med planarbeidet er de t utført følgende analyser/utredninger:

- Støyutredning, utført av ApiAku
- Vurdering av luftkvalitet, utført av COWI
- Vann - og avløp, herunder overvann, utført av COWI
- Brannteknisk vurdering, utført av RJ
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Beskrivelse av planfors laget

Figur 13 Planforslag

6.1 Planlagt arealbruk

6.1.1 Reguleringsformål

Formål m2

Vertikalnivå 2 / på grunnen

BKB1 1461 m2

BH + bestemmelsesområde #1 2098 m2

BKB2 15 m2

SGT 446 m2

o_SKV 610 m2

o_SF1 116 m2

o_SF2 230 m2

o_SGG 333 m2

o_ST 1 758 m2

o_ST2 69 m2

Vertikalnivå 1 / under grunnen

BH 1196 m2

SPH 21 90 m2
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6.1.2 Arealregnskap
Arealregnskapet skal inneholde m aksimal regulert utnyttelse .

Ny elle r eksisterende Feltnavn Maks. m2 BRA
Vertikalnivå 2 / på grunnen

Ny bebyggelse og anlegg B K B 1 3 80 0 m2

Ny bebyggelse og anlegg BH 5395 m2

Eksisterende bebyggelse og anlegg BH 3 195 m2

Vertikalnivå 1 / under grunnen
Ny bebyggelse og anlegg BH 4 00 m2

Eksisterende bebyggelse og anlegg BH 7 00 m2

Ny bebyggelse og anlegg SPH 2 19 0 m2

Bruksareal er som i sin helhet ligger under kote+ 7 8 ,5 medregnes ikke i grad av utnytting.

6.1.3 Bruk av vertikalnivå
Planforslaget legger opp til bruk av to vertikalnivåer ; Vertikalnivå 1 – under terreng og Vertikalnivå 2 –
på grunnen/terreng. Se 6.1.1 Reguleringsformål for oversikt.

6.2 Gjennomgan g av aktuelle reguleringsformål
6.2.1 B K B 1

Feltet reguleres til kombinert anlegg og bebyggelse – BKB1. Bebyggelsen tillates oppført i 6 etasjer,
der den 6 etasjen er inntrukket .

Det reguleres til bolig i 2 - 6 etasje, og næringsarealer i første e tasje . Bruksarealer i 1. etasje skal
brukes til forretning , lager og /eller tjenesteyting . Hensikten er å regulere fleksible næringslokaler, som
kan benyttes av virksomheter som driver med salg av varer eller tjenester. Det åpnes for at opptil 100
m2 kan benyttes til lagervirksomhet. L agervirksomheten kan ikke etableres mot Kirkegata eller
gatetun et.

Fasadelivet til grunnplanet/1. etasje trekkes 4 meter inn fra byggegrensen mot Kirkegata for å legge
opp til over dekket sydvendt bruksarea l på fortausnivå som kan benyttes til uteservering.

Det sikres med bestemmelse at bruksarealer som henvender seg mot Kirkegata, også skal ha
inngang fra Kirkegata. Bruksarealer som skal benyttes til bevertning eller uteservering skal henvende
seg mot Kir kegata eller gatetunet (felt SGT). Øvrige publikumsrettede bruksarealer i 1. etasje som ikke
skal benyttes til bevertning eller uteservinger kan henvende seg og få atkomst fra den siden arealet
ligger på. Hensikten er å sikre at hele bruksarealet i 1. etas je kan leies ut, men at eventuelle
virksomheter som legger opp til støyende aktivitet som for eksempel bevertning med uteservering ikke
ligger i arealet mellom ny boligbebyggelse og Bryggerigården.

Det avsettes minimum 10 m2 felles uteoppholdsareal per b oenhet. Bolig er får felles
uteoppholdsarealer i bakgård mot Bryggerigården . Det anlegges om lag 150 m2 u teoppholdsarea l på
2. etasje/ taket til forretningsarealet . Utover dette gis det felles uteoppholdsareal på felles takterrasse
og privat uteoppholdsareal på balkonger .

Det reguleres til parkeringsanlegg til BKB1 under terreng med tilkomst gjennom garasje anlegget til
Sentrumskvartalet , gbnr . 318/499. Atkomst blir fra Tippen . Det sikres tinglyst rettighet til tilkomst
gjennom eiendommen under Sentrumskvart alet med rekkefølge bestemmelse, jfr.
reguleringsbestemmelsene.

For å imøtekomme krav til blant annet brannprosjekterin g fravikes anbefalt leilighetsfordeling i
byplanens reguleringsbestemmelser.
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Alle boenheter sikres stille side. Det etableres støyskjermingstiltak som tett rekkverk opp til 140 cm for
leiligheter vendt mot sørøst for å tilfredsstille kravet om lydnivå under anbefalt grenseverdi på 55 dB
Lden., jfr. Støyrapport utarbeidet av ApiAku og T - 1442/16.

6.2.2 BH
Det reguleres utvidelse av hotellet med ny bebyggelse opp til 8 nde etasje, der øverste etasje er
inntrukken . Bebyggelsen bygges sammen med eksisterende hotell ved 1. og 2. etasje som vil ivareta
opplevelsen av et sammenhengende kvartal på bakkeplan. 1. og 2. etasje vil bestå av nær ingsarealer
og konferansesenter i tilknytning hotellet.

Det reguleres en overbygning på bebyggelsens vestvendte side, med mulighet for tilknytning til
Sentrumskvartale t i nord over gangarea l, jfr. bestemmelsesområde #1. Det legges opp til fysisk
sammenkobling med Sentrumskvartalet i tilknytning eksisterende overbygg over gangareal. Det
legges også her opp til at det kan etableres en gjennomgang mellom kinosenteret og ny hotellfløy her.

Det legges opp til å etablere nytt teknisk rom og ga rderobefasiliteter under terreng mellom nytt
parkeringsanlegg og u - plan for eksisterende hotell.

Hotellet får varelevering og renovasjon fra gatetunet.

6.2.3 BKB2
Det reguleres til eksisterende formål på BKB2. Det åpnes for å fysisk bygge BH sammen med BKB2
for å etablere en overbygget passasje mellom kinosenteret i Sentrumskvartalet og nytt
konferansesenter i BH.

Feltet omfattes av bestemmelsesområde #1 som sikrer etableringen av overbygningen mellom BH og
BKB2.

6.2.4 o_ ST 1 - 2
Det reguleres til torg på d elen av Kirkegata mellom Kvernberggata og Søndre torv , og arealet mellom
SGT og Sentrumstorvet nord for BKB1. o_ST1 skal utformes som utvidelse av Søndre torv . Det sikres
best mulige forhold for gående og syklende. Det legges opp til bymøblering, beplanting, belysning og
blågrønne opplevelseskvaliteter.

6.2.5 SGT
Det legges opp til sambruksallmenning i arealene mellom ny bebyggelse, samt gangforbindelse fra
Kongens gate og til torget foran Sentrumskvartalet.

For å sikre fremkommelighet fo r utrykningskjøretøy, åpnes det ikke for faste konstruksjoner i
forbindelse med uteserveringer. Det åpnes derimot for bruk av løse, flyttbare og midlertidige
konstruksjoner for å imøtekomme krav til avgrensning av område i forbindelse med utendørs
skjenkeb evilling og generell uteservering. Midlertidige konstruksjoner kan kun stå ute mellom mars og
oktober, og skal ikke komme i konflikt med framkommelighet for gående, syklende, nødetatene,
varelevering eller renovasjon, jf. bestemmelsene § 4.3.

Gatetunet mø bleres og tilrettelegges etter gående og syklenes behov, men d et åpnes for varelevering
og renovasjon til hotelle t. Det legges opp til å begrense varelevering til gitte tider for å redusere
potensiell konflikt mellom ulike trafikantgrupper. Det åpnes for g jennomkjøring for varelevering og
renovasjon for å unngå rygging på gatetunet.

Det kan etableres sykkelparkering på terreng langs vegglivet til BKB1 og BH.

6.2.6 o_ SGG
Gangvegen mellom Kongens gate og Sentrumstorvet reguleres og knyttes sammen med
sambruksare aler mellom BKB1 og BH. Bestemmelsesområde #1 åpner for overbygg over o_SGG.
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6.2.7 o_ SVG
Det reguleres til annen veggrunn – grøntareal langs Kirkegata. Trerekke mot Kirkegata bevares. Hvis
grunnforholdene tilsier det, skal det legges opp til at arealet kan brukes til infiltrasjon og fordrøy n ing av
overvann.

6.2.8 SPH
Det etableres parkeringskjeller for bil og sykkel under terreng for å betjene krav i henhold til byplanen
til felt BKB1 og BH . .

Det tilrettelegges for 45 - 46 parkeringsplasser.

Det legges opp til å etablere minst 2 HC - parkeringsplasser i nærhet til heis. Det etableres minst 6% el -
billadeplasser, og tilrettelegges for enkel ombygging til flere.

For BKB1 reguleres det opp til 0,5 pl asser per bo enhet som er lik eller under 100 m2, 1 plass per
boenhet som over 100 m2, samt 0,5 plass per 100 m2 næringsareal.

Det reguleres 25 parkeringsplasser for hotellet.

Det åpnes for at det kan etableres sports bod er og tekniske rom i SPH.

Atkomst til parkeringskjeller sikres gjennom e ksisterende parkeringskjeller under Sentrumskvartalet .
Det forutsettes at r ett til gjennomkjøring tinglyses i egen avtal e . Tilsvarende, tinglyses rett til tilkomst til
parkeringskjeller tilhørende Sparebankbygget gjennom SPH.

6.2.9 Bestemmelsesområde #1
Det reguleres overbygget, sammenkobling mellom ny hotell/konferansefløy (BH) og Sentrumskvartalet
(BKB2). Overbygget åpner for å fysisk sammenkoble bebyggelsen over gangareal (o_SGG). Det
åpnes for at arealet skal inneholde en passasje mellom hotell/konferanse og kinosenter i
Sentrumskvartalet, samt hotell/konferansefunksjoner.

Det sikres minimum 4 meters klaring fra terreng til ov erbygg . Maksimal gesims overbygg er k+ 85,5.

6.3 Bebyg gelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde

B K B 1 – kote+ 9 8 (heisoppbygg k+ 102)
BH – kote+ 104,5 (heisoppbygg k+ 105,5)

Ulike nivåer av bebyggelsen reguleres med linjen regulerte høyder på plankar tet.

6.3.2 Ny sentrumsbebyggelse på Citygård en (BKB1)
Felt BKB1 legger opp til bolig i 2 - 6 etasje, og næringsarealer i førsteetasje. Bruksarealer i 1. etasje
skal brukes til forretning , lager og /eller tjenesteyting. Eksisterende Citygård rives.

Prosjektet i BKB1 har hovedhenvendelse mot Kirkegata og Hotelltorget (SGT) . 1. etasje mot Kirkegata
vil bli noe tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket sydvendt
serveringsareal. Fasadelivet av de 4 overliggende boligetasjene vil ligge i en mellomposisjon mellom
fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet sammen ( se snitt, fasader
og perspektiv ) Mot Kirkegata, er d en 5. boligetasjen er trukket ca . 7 m tilbake fra underliggende
fasade .

Fasadehø ydene mot Kirkegata er tilpasset høydene i Bryggerigården og Scandic for å en enhetlig
volumuttrykk i kvartalet lest fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre t or v ( se perspektiver ) . Gesims
mot Kirkegata = C + 94,8 og tilbaketrukket gesims fra Kirkegata = C + 97,9. Bruksarealer i 1. etasje
på BKB1 vil ha en bruttohøyde på 4 m eter der dette ikke kommer i konflikt med hensyn til
Bryggerikjelleren.
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Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialit eten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i hensynssone
bevaring kulturmiljø. Bryggerigården har svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående
metallspiler i rekkverket.

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. etasje vil ha utadvendte funksjoner mot
Kirkegata og hotelltorget med mye bruk av glass. 1. etasje mot Bryggerigården og mot nord vil ha
fasadematerial i varm sandfarget tegl. 2 – 5/6 etasje bestående av boliger, vil ha fasadematerial av
varm sandfarget tegl mot Kirkegata, hotelltorget og mot nord. Mot Bryggerigården tenkes prosjektet i
lys gjennomfarget lys puss både for å spille opp mot pussfasaden i Bryggerigården og for å
maksimere lysforholdet mel lom gårdene. For ytterligere å tilpasse seg, vil rekkverket på nybygget bli
utført etter samme spileprinsipp i metall som på Bryggerigården.

Balkongene mot Kirkegata ligger i sin helhet tilbaketrukket fra fasadelivet slik at fasadetyngden
harmonerer med B ryggerigården og at ikke balkongene dominerer uttrykket mot Kirkegata og
perspektivisk fra Søndre t or v . Det vil bli brukt trematerialer i deler av inntrukket 6 etasje, ved
balkongene og ved inngangspartiene til boligbygget.

Bryggerigårdens asymetriske 1.et asje fasade mot Kirkegata er fanget opp i volumoppbygningen i 1.
etasje nybygg mot Bryggerigården og hjørnebalkongen mot Bryggerigården er bevisst formet slik at
gavlmotivet mot Kirkegata fremstår «slankere». Boligbygget er fasademessig oppbrutt både
horis ontalt og vertikalt og har en tydelig 1. etasjers base som tilpasser seg uttrykket i Bryggerigården.

Boligbyggets bakre høyder inklusive heis og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig
fra Søndre t or v . ( se snitt og fasade syd ) .

Fi gur 14 Ny bebyggelse sett fra Kvernberggata

6.3.3 Utvidelse av hotell (BH)

Felt BH legger opp til utvidelse av hotellet med ny bebyggelse opp til 8nde etasje, der øverste etasje
er inntrukken . Bebyggelsen bygges sammen med eksisterende h otell ved 1. og 2. etasje som vil
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ivareta opplevelsen av et sammenhengende kvartal på bakkeplan. 1. og 2. etasje vil bestå av
næringsarealer og konferansesenter i tilknytning hotellet.

Hotellnybygget vil på 1. etasje mot Kongensgate knyttes sammen med ek sisterende Scandic og
utnyttes til ny konferansefløy. Denne knyttes sammen med ny konferansesal i de to nedre etasjene i
ny hotellfløy som vil bli eksponert mot Kongensgate. Over denne bygges 5 hotelletasjer med en
tilbaketrukket toppetasje som integreres i hotelltilbudet – selskapslokale, møte, servering, trening.
Gesims hotell = C+ 100,4, tilbaketrukket toppetasje har gesims = C+ 104,2.

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at tyngdepunktet i
toppetasjen ligger mot Kongensgate i hh til overordnede føringer. (se snitt) For å oppnå et lettere
uttrykk, et bedre visuelt uttrykk og en mer dempet fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket på
østsiden. Mot vest er toppetasjen trukket henholdsvis 15 m og 3,5 m inne nfor gesims. Ytterligere
nedtrapping mot vest lar seg ikke gjennomføre da all vertikalkommunikasjon, heis/trapp, nødvendigvis
må ligge her. Heis/trapp er innbygget/integrert i toppetasjen for å dempe høyden.

Feltgrensen mot Kongensgate følger retningen på Kongensgate i områdereguleringen. Hotellnybygget
vil følge retningen til Scandic mot Kongensgate og derigjennom sikre bedre utsikt fra Biblioteket samt
tilrettelegge for tydeligere markering av bibliotekshjørnet mot Kongensgate.

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. og 2. etasje mot hotelltorget vil være i glass for
å oppnå ønsket kontakt og eksponert aktivitet mot hotelltorget. Høy 1. etasje mot Kongensgate er ny
konferansesal og vil bli eksponert med glass mot øst. Fasaden mot nord som v ender seg mot
eksisterende gangvei tenkes hovedsakelig tett og knyttes materialmessig sammen i mørk tegl/puss fra
varemottaket i vest til konferansesalen i øst.

3 - 7 etasje bestående av hotellrom tenkes oppført i lys sandfarget tegl med frittstående høyreis te
vinduer og sidefelt i tre. I 6. og 7. etasje i gavlveggen mot Kongens gate er balkonger brukt som
arkitektonisk element for å bryte ned høydene.

8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttrykk, hovedsakelig tre og glass.
Hotellnybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre t org. ( se perspektiv fra Søndre t or v )

Figur 15 Perspektiv fra Søndre torv
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6.3.4 Heisoppbygg
Heisoppbygg skal i henhold til forskriftskrav ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto 3,6
m over siste stopp + konstruksjon/isolasjon, dvs . 3,95 m over gesims.

Heisoppbygget i hotellet blir integrert i toppetasjen uten oppbygg.

Heisoppbygg for boligdelen vil betjene felles uteareal og vil arkitektonisk bli nedtonet ved å knytte de
sa mmen med espaljer.

6.3.5 Grad av utnytting
Utnyttelsen fremgår av plankartet. Utnyttelsen er satt for eksisterende og ny bebyggelse.

BRA for BKB1 settes med 1 64 m2 margin, for å unngå eventuell dispensasjon ved mindre endring i
forbindelse med byggesak.

BRA for BH settes 33 m2 over det byplanen åpner for på tilsvarende felt BH1 . Bakgrunnen for dette er
at prosjektet er tett på begrensningen, og for unngå behov for å dispensere ved mindre endringer
senere prosessen gis feltet en margin som overskyter bypla nen. I denne planen har f elt BH noe større
areal enn tilsvarende felt BH1 i byplanen . Ved omregning av %BRA - 430%, som er begrensningen til
BH1 i byplanen, med arealet for BH i denne plan, vil regulert BRA allikevel være innenfor.

Arealet som inngår i bes temmelsesområde #1 inngår i grad av utnytting for BH.

6.3.6 Byggegrenser
Byggegrenser fremgår av plankartet. Byggegrensen er plassert om lag 1 meter utenfor bygningslivet til
illustrasjonsprosjekt.

Unntaket er for BKB1 mot Kirkegata, der byggegrensen ligger o mtrent i bygningslivet (tilsvarende
teknisk illustrasjonsplan for feltet i Områderegulering for Hønefoss). I tillegg sikres det at fasadelivet
på grunnplanet til BKB1 trekkes 4 meter inn fra byggegrensen. Dette for å legge til rette for sydvendt
overdekket bruks areal som kan brukes til uteservering.

6.3.7 Antall boliger, leilighetsfordeling
Bruksarealene på gateplan (1. etasje) skal ha publikumsrettet virksomhet, og skal benyttes til
forretning og/eller tjenesteyting.

Resterende bruksarealer (2. – 6. etg.) skal benyttes til bolig.

Slik boligprosjektet er skissert avviker den litt i forhold til områdeplanens anbefalinger og har 4
leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30 leiligheter.

Skissert leilighetsfordeling vil kunne endre seg noe både i forhold til brannkonsept og marked. Dette
avklares i byggesak.

6.3.8 Overbygging
Hotellet øker sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse. For ytterligere å styrke
seg mot konf eransemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med kinosenteret i
Sentrumskvartalet. Overbygningen krysser over gangpassasjen SGG2.

Gangpassasjen er også i dag delvis overbygget i 2. etasje og har en nettohøyde på 4 m eter . Ny
sammen kobling bygger direkte videre på denne høyden og det vil bli etablert en ny himling som
knytter ny og eksisterende overbygging sammen og passasjen sikres med god opplysning.

Fremkommeligheten i gangveien vil bli opprettholdt som i dag.
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6.4 Boligmi ljø/ bokvali tet
Det legges opp til moderne og urbane leiligheter . Uteoppholdsarealer etableres i bakgård mot vest på
taket av 1. etasjes næringsarealer , på felles takterrasse på kote 98 , samt på private balkonger .

All bodkapasitet samt hovedparten av sykkelkapasitete n ligger i kjellerplan. Sykkelplassene på
bakkeplan ligger overdekket m ellom boliginngangene , der dette ikke er i konflikt med
brannoppstillingsplass.

Figur 16 Utsnitt fra 2.etg illustrasjons prosjekt viser hvordan planløsning kan se ut

6.5 Parkering
All personbilkjøring til B K B 1 og BH vil ha tilkomst fra eksisterende parkeringsanlegg under
Sentrumskvartalet, med innkjøring ved Tippen. For ytterligere å legge til rette for byliv mellom
Kirkegata og Brutorget, saneres adkomsten til et mindre p arkerings anlegg til Sparebank bygget som i
dag kjøres over Brutorget. Parkeringsplassene for Sparebankbygget opprettholdes , men vil også ha
adkomst fra Tippen gjennom eksisterende p arkerings anlegg i Sentrumskvartalet. Rettighet til tilkomst
gjenn om 318/499 (Sentrumskvartalet) sikres tinglyst. Likeledes sikres tinglyst rettighet til tilkomst til
318/431 (Hønefoss Sparebank) gjennom 318/499 og SPH.
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Figur 17 Illustrasjon som viser hvordan tilkomst til parkering er tenkt løst (under terreng) .

Det vil ikke bli lagt til rette for parkeringsplasser på bakkeplan innenfor feltavgrensningen til BKB1 og
BH. Det vil ikke bli lagt til rette for parkering på gatetun (SGT).

Parkering for bil og sykkel skal dekke min. kravene som er satt i §4.20 i reguler ingsbestemmelsene til
byplanen for BKB1. På bakgrunn av reelt behov og av samfunnsøkonomiske hensyn fravike r denne
plan bilparkeringskravet gitt i byplanen for hotellvirksomhet . Dette begrunnes med historisk bruk av
parkerings plasser ved dagens hotell , tilstrekkelig ledig kapasitet i nærliggende parkeringsplasser som
Sentrumskvartalet, samt prinsippet om sambruk av plasser . P arkering for hotell vil være i motfase til
omkringliggende parkeringsplasser.

Det sikres etablert minimum 5%, og minimum 1 plass, for forflytningshemmede. Aktuelle plasser skal
plasseres i nærhet til heis. Det etableres el. billademulighet ihht §4.20, dvs for 6% av p. plassene.

Eksisterende parkeringsanlegg
til Sentrumskvartalet (318/499)

Nytt parkeringsanlegg SPH
under 318/429 og 318/97

Eksisterende
parkeringsanlegg

tilhørende
Sparebankbygget under

318/431
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Figur 18 Hvordan nytt parkering sanlegg (SPH) er tenkt løst under terreng

Parke ringskrav bil

Funksjon Parkeringskrav per
boenhet (min.)

Antall Krav til
parkeringsplasser

Bolig < 100 m2 BRA / 0,5
plass(er) pr. boenhet

26 13 ,5

> 100 m2 BRA / 1
plass(er) pr. boenhet

4 4

Forretning/tjenesteyting 0,5 plasser per 100 m2 700 m2 3,5

SUM parkeringskrav
BKB1

21

Hotell 0,5 plasser per 100 m2 8652 m2 43

Total sum 64

Parkering til BKB1 løses ihht. parkeringskravet, og løses i sin helhet i ny parkeringskjeller. For hotell
sikres 25 plasser i ny parkeringskjeller (SPH) . Overskytende plasser i forhold til parkeringskrav kan
ved behov løses ved eksisterende parkeringsplasser i sentrum.

Behovet for parkering for hotellet vil variere stort gjennom året og døgnet og vil stort sett være i
motfase til behovet i resten av Høne foss sentrum . Hotellet har størst behov for gjesteparkering om
natten, mens for parkeringsplasse r i sentrum vil det være på dagtid. Det er et uttalt mål om sambruk
av parkeringsplasser i sentrum, jfr. Ringerike kommunes Parkeringsstrategi (vedtatt 06.02.20 20,
gjelder fra 01.06.2020). Sentrumskvartalet, som er nærmeste nabo og innkjøring til ny
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parkeringskjeller, har overskudd på p arkerings plasser som det på alle måter er riktig å få benyttet
bedre enn i dag, f. eks ved langsiktige leieavtaler for hotellet. Det vil være miljøvennlig og
samfunns økonomisk å fravike fra parkeringskravet for hotellet, da kravet ikke står i forhold til reelt
behov for hotellet eller i forhold til overordnet parkeringsstrategi.

Erfaringer fra parkering sbehov ved dagens hotell

Hotel let har i dag 82 rom. Beleggsprosenten har i mange år ligget i snitt på ca. 65 - 70%, som er
normalt for et byhotell. Dagens parkeringsplass med 30 parkeringsplasser, er betalingsplasser, åpne
for publikum døgnet rundt. Parkering for hotellgjester registrere s spesielt. Behovet for parkering til
hotellgjester på dagtid viser seg å være nærmest null. Det er stort sett kunder til dagligvarebutikken
«Four Seasons», Vinmonopolet, mm. som benytter seg av parkeringsplassen da.

Hotellparkering på kveld og natt var i snitt 5 plasser per natt i 2019. I hotellets beste år 2007 var
samme tall 11 plasser.

Romkapasiteten på hotellet øker nå med ca. 110%, det avsettes 25 parkeringsplasser i egen
parkeringskjeller til hotellet. Basert på erfaringstall vil dette være mer enn tilstrekkelig til å ta all
parkering for hotellet. Parkering for hotellgjester er i motfase mot annen parkering i området. Topper i
parkering løses enkelt ved bruk av ledige parkeringsplasser i Sentrumskvartalet som per i dag har
overkapasitet, særlig om natten , eller med parkeringsplasser i sentrum for øvrig.

Erfaringer fra parkeringsbehov og parkeringskapasitet ved Sentrumskvartalet

Det er i forbindelse med planarbeidet utredet kapasitet og bruk av parkering for Sentrumskvartalet og
Brutorget i henhold til parkeringskrav i Områdeplan for Hønefoss. Oversikten viser at det i henhold til
krav i Områdeplanen for Hønefoss er overskytende 174 p - plasser i Sentrumskvartalet og 27 p - plasser
i Brutorget. I forhold til reell bruk, viser o versikten v idere at det er 218 reelt «ledige» parkeringsplasser
i Sentrumskvartalet og Brutorget.

Parkeringskrav sykkel

Funksjon Parkeringskrav per
boenhet (min.)

Antall Krav til
parkeringsplasser

Bolig Per. 100 m2 BRA / 2
plasser pr. boenhet

3 0 6 0

Forretning/tjenesteyting 1 plass per 100 m2 700 m2 7

SUM parkeringskrav
BKB1

6 7

Hotell 30% av ansatte Est. 35
(deltids - og
fulltidsansatte)

11

Total sum 78

Det vil bli lagt opp til full dekning av sykkel for bolig med 60 plasser, forretning med 7 plasser og i
henhold til hotellansatte med 11 plasser. Hovedmengden av sykkelkapasiteten løses i egne avlukkede
rom i SPH . 16 av sykkelplassene tilegnet boligene løs es overdekket på terreng mellom
boliginngangene . 8 av sykkelplassene for hotellet løses på terreng nær inngang. All bodkapasitet
ligger i kjellerplan (SPH) .

Skissert leilighetsfordeling vil kunne endre seg noe både i forhold til brannkonsept og marked, men vi
ser at evt. justeringer i antall vil holde seg godt innenfor parkeringskravet.
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6.6 Tilknytning til infrastruktur
Se pkt. 6.5 Parkering, 6.7 Trafikkløsning, 6.16 Plan for vann og avløp

Figur 19 Utsnitt fra teknisk infrastruktur - vann og avløp, utarbeidet av COWI

Det er ført frem både fjernvarme og kjøling i området i dag. Eksisterende fjernvarme og kjøleledning til
Hønefoss Sparebank må legges om i forbindelse med nytt bygg og kjeller. Det samme gjelder
ledningene til Sentrumskvar talet, som høyst sannsynlig kommer i konflikt med ny kjørekulvert.

Eksisterende fjernvarmeledning til hotellet kan beholdes.

Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da bebyggelsen overstiger 1000 m2. For kjøling er det ikke
tilknytningsplikt. Tilkobling må avklares med Vardar Varme AS.

Se utarbeidet notat for teknisk infrastruktur – vann og avløp for teknisk plan.

6.7 Traf ikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst

N y boligbebyggelse vil få felles parkering under terreng med atkomst gjennom felles garasje for
Sentrumskvartalet, med innkjøring fra Tippen/ Kongens gate. Parkeringsplassen bak dagens hotell
saneres , og renovasjon og varelevering til BKB1/BH sikres fra gatetunet mellom ny tt hot ell bebyggelse
og boligblokk.

6.7.2 Utforming av veger
I forbindelse med planarbeidet skal Kirkegata omformes fra veg til torg mellom Søndre torv og
Kvernbergsgata. Teknisk infrastruktur i Kirkegata skal byttes ut i regi av Ringerike kommune.

6.7.3 Varelevering og renovasjon

Det åpnes opp for at renovasjon og varelevering til BKB1/BH skal kunne kjøre mellom Kirkegata og
Brutorget , og benytte Hotelltorget (SGT) mellom B K B 1 og BH i regulerte tidsrom. Hyppigheten er
anslått til 5 - 7 ganger i døgnet hovedsakelig i tidsrommet 0600 - 0800. Ved å legge opp til
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gjennomkjøring i regulerte tidsrom vil en unngå rygging og sikre trygghet for byliv og myke trafikanter.
For begge feltene v il renovasjonsløsningene ligge lengst fra Kirkegata inn mot Sentrumskvartalet og
være integrert i bygningsmassen.

Renovasjon for Bryggerigården og Sparebankbygget omfattes ikke av planforslaget og blir i
utgangspunktet som i dag . S om følge av planforslaget vil fremkommelighet bli vesentlig forbedret . For
Sparebankbygget, er det naturlig at de 3 dunkene som tømmes av HRA i fremtiden blir plassert i nytt
avfallsroms for BKB1 . Egen avtale med Hønefoss Sparebank inngå s vedr. dette.

6.7.4 Tilgjen gelighet for gående og syklende
Tilgjengeligheten for gående og syklende styrkes som følge av planforslaget. Det tilrettelegges for
fortau , gangareal, gatetun og torg på store deler av samferdselsarealene i planområdet. I Kirkegata
legges det opp til torg mellom Søndr e torv og Kvernbergsgata, og eller s brede fortau mellom
Kvernbergsgata og Kongens gate. Gangareal mellom Kongens gate og Sentrumstorvet sikres i plan.

Figur 20 Planforslaget tilfører nye byrom og forbindelser for myke trafikanter

6.7.5 Felle s atkomstveger, eiendomsforhold

Felt B K B 1 og BH gis parkering i SPH med atkomst via parkeringskjeller under Sentrumskvartalet , med
innkjøring fra Tippen. Rett til atkomst gjennom eksisterende parkeringskjeller under Sentrumskvartalet
sikres med ting lyst rettighet . Videre sikres tilkomst til parkeringsanlegg tilhørende Sparebankbygget
(318/431) gjennom SPH ved tinglyst rettighet.

6.8 Miljøoppfølging
Tiltaksplan for å utbedre og håndtere grunnforurensning i planområdet utarbeides, og godkjennes av
kommunen. Tiltaksplan følges opp med en sluttrapport etter endt arbeid.
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6.9 Universell utforming
Planområdet er ikke universelt utformet i dag. Planforslaget åpner opp en «privatisert» bakgård, og
opparbeide r et nytt offentlig byrom , foreløpig kalt Hotelltorget (SGT). Forbindelser mellom Kirkegata,
Brutorget , Kongens gate og Søndre torv opparbeide s terskelfritt , og utformes med fokus på gående og
syklende.

Fun ksjoner på grunnplan BKB1 og BH gis atkomst på terreng fra alle fasader, og uteoppholdsarealer
som skal være tilgjengelig for publikum utformes slik at de skal kunne benyttes av flest mulig på like
vilkår.

Boligene blir universelt utformet og knyttes ters kelfritt sammen med felles uteareal i 2. etasje,
takterrassene samt underetasje. Det sikres trinnfri atkomst til uteoppholdsarealer på takterasser fra
samtlige heis/trappekjerner i BKB1.

Scandic blir universelt knyttet til konferansefasilitetene i nytt h otellbygg samt kinosenteret og
hotellbygget blir universelt utformet med terskelfri overgang fra fortausnivå og underetasjen.

Det legges inn bestemmelse om at det til søknad om rammetillatelse skal dokumenteres og
redegjøres for hvordan universell utformin g av gatetun felt SGT ivaretas.

6.1 0 Uteoppholdsareal
Slik boligprosjektet er skissert har det 4 leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30
leiligheter. Dette gir et krav på 300 m2 uteoppholdsareal , hvorav 75 m2 på bakkeplan.

Boligprosjektet ligger i en urban bykjerne som det er vanskelig å tilføre utearealer på bakkeplan. Det
vil bli etablert et felles uteoppholdsareal på ca . 150 m2 på 2. e tasje nivå (takflaten over forretningene)
med direkte utgang fra heis/trappekjernene. Dette arealet tilfredsstiller nesten solkravet på 5 timer ved
vår - /høst jevndøgn , da prosjektet løser i overkant av 4 timer. For å kompensere for dette, etableres det
et stort o g solfylt felles uteoppholdsareal/takterrasse over 5. boligetasje med adkomst fra begge
heis/trappekjernene. (se sol/skyggediagram)

Figur 21 Illustrasjonsplan, per 15 .0 5 .2020
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Figur 22 Sol/skyggediagram fo r uteoppholdsareal

Uteoppholdsarealene skal sikres opparbeidet før brukstillatelse.

6.1 1 Landbruksfaglige vurderinger
Plangrepet hverken omdisponerer eller forringer landbruksinteresser . Planforslaget transformerer
eksisterende bebyggelse, og letter dermed try kket på nedbygging av landbruksarealer utenfor byen.

6.1 2 Koll ektivtilbud
Kollektivtilbudet vurderes som dekket grunnet umiddelbar nærhet til Sentrum stopp , og planområdets
gangavstand til Hønefoss togstasjon.

6.1 3 Kulturminner
Sentralt for planforslaget er ivaretakelse b ryggerikjelleren, da særlig innganger og utganger. Som del
av plan - og prosjekteringsarbeidet er det utført LIDAR - scanning av b ryggerikjelleren for å kartlegge
nøyaktig posisjon og orientering av kjelleranlegget. Kjelleranlegget skal i seg selv ikke berøres eller
endres, bare inn - og utganger. D isse forbedres og gjøres mer tilgjengelig for allmennheten .

Se for øvrig punkt 7. 6

6.1 4 Sosial infrastruktur
Det legges ikke opp til etablering av skole, barnehage eller hels etjeneste i plan en . Skole - og
barnehagedekning vurderes som tilstrekkelig.

6.1 5 Plan for vann - og avløp
Vanntilkobling ved punkt i Kongens gate vurderes som beste alternativ. Tanken er å føre ledning
gjennom eksisterende kulvert under Kongens gate. Alternative t vil medføre lite graving. Negativt vil
være at ledning vil oppta plass i Kulvert, men dette vurderes som mindre inngripende.
Ny bebyggelse medfører at eksisterende spillvann - og overvannsledninger må legges om. Sluk som
fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at det blir ny plassering av
eventuelle gatesluk. Det er registrert 1 avløpsledning i ba kgården. Ved omlegging separeres overvann
fra spillvann.

Det nye bygget vil medføre at eksisterende spillvann og overvannsledninger må legges om. Sluk som
fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at det blir ny plassering av
eventuelle gatesluk.
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Nye spillvannsledninger må planlegges av RIV - rådgiver. Skissen nedenfor må anses som prinsipp.

Figur 23 Utdrag fra rapporten Teknisk infrastruktur - vann og avløp for teknisk plan, som ligger ved planfo rslaget

Se utarbeidet notat for teknisk infrastruktur – vann og avløp for teknisk plan.

6.1 6 Overvann og blågrønne løsninger
Det er lagt opp til blågrønne løsninger som skal fordrøye overvann på egen grunn og samtidig gi økt
opplevelseskvaliteter, øke naturma ngfoldet og gjøre sentrum mer rustet for å kunne imøtekomme
klimaendringer. Det bør legges opp til å benytte vegetasjon som bygger opp under artsmangfold.

For å imøtekomme Ringerike kommunes tre - trinns strategi på overvann om å fange opp og infiltrere,
for sinke og fordrøye og sikre trygge flomveier vil planlagt vegetasjon og terrengforming være av stor
betydning.

Trinn 1 fanger opp de små nedbørshendelsene og tenkes ivaretatt i størst mulig grad med
vegetasjonsflater og permeable dekker.

Trinn 2 forsinker effektene av større nedbørsmengder og her er det mulig med en eller flere løsninger
for håndtering av overskytende regnvann. Her henvises det til notat om Teknisk infrastruktur - Vann og
avløp Citygården og Hotellkvartalet utarbeidet av Co wi. Videre detaljering må avklare hvilken løsning
som skal legges til grunn.

Trinn 3 sikrer mot ekstreme nedbørshendelser og er ivaretatt med styring av overvann mot en sikker
flomvei.

Eksisterende terrenget på gatetunet faller omtrentlig 1 meter fra sør til nord med kote +78 i Kirkegata
mellom nytt boligbygg og eksisterende hotell, kote +76.93 ved kinoen i Sentrumskvartalet. For
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gatetunet legges det derfor opp til å lede overvannet nordover med avvanning til grønne flater og
permeable dekker.

Mellom brygg erigården og boligbygget legges det opp til mest mulig avvanning til grønne arealer. For
gangarealet øst for hotellet legges det opp til permeable dekker for infiltrasjon til grunn.

Blåg rønne tak i form av ekstensive og intensive tak skal etableres både p å boligbygget 220 m2 og
hotellkvartalet 810 m2. 1400 m2 blågrønne tak i planen sikres i bestemmelsene.

Rabatten med trerekken foran dagens hotell mot Kirkegaten kan også gjøres mer drenerende for
overflatevann. Størrelsen på fordrøyningsvolumet må avklares ved videre planlegging når en har
undersøkt ytterligere inflitrasjonskapasitet, samt utomhusplan foreligger.

Det skal utarbeides Helhetlig plan for overvannshåndtering som avklarer kapasitet og tiltak. Denne
l egges ved rammesøknad.

Se for øvrig notat om teknisk infrastruktur – vann og avløp utarbeidet av COWI som følger
planforslaget.

6.1 7 Bygge - og anleggsperioden
Det legges opp til at utbygging innen planområdet skal prosjekteres og gjennomføres i ett byggetrin n.

Med søknad om rammetillatelse skal det følge en omtale av tiltak for å redusere klimagassutslipp og
lokal luftforurensning i anleggsperioden.

Med søknad om igangsettingstillatelse skal det følge plan for anleggsperioden, herunder et
situasjonskart som viser plassering av riggområder, kjøremønster, midlertidige massedeponier,
masseregnskap, redegjørelse for fysisk sikring av trær og vegetasjon, samt redegjørelse for støv og
støy og beregning av eksos - og støvbelastning. Redegjørelsen skal også inneholde r hvordan det
sikres trygge gang - og sykkelforbindelser til sosial infrastruktur som skole, barnehage,
kollektivtransport og for hvordan eksisterende bebyggelse sikres atkomst og drift i anleggsperioden.

6.1 8 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS

OPPSUMMERI NG

UØN SKET HENDELSE TILTAK

Naturgitte forhold

1 Skred/ras
(løsmasseskred,
kvikkleire, fjell, stein,
jord, snø/is), herunder
masseutglidning

- Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende.
Dokumentasjon følger planforslaget.
- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av geoteknisk rådgiver før
bygging.

2 Overvann/store
vannmengder som følge
av nedbør, urban flom

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for overvannshåndtering
som skal følge søknad om rammetillatelse.

- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og overflatevann
skal fordrøyes, og også infiltreres så langt som mulig, ved bruk
av blågrønne tak, permeable flater, åpne overvannsløsninger,
regnbed og fordrøyningsanlegg.

3 Radon - Radonsikring ivaretas av TEK.

4 Luftforurensning - Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad om
igangsetting skal det følge en redegjørelse for støv og støy, samt
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tiltak for begrensning av eksos - og støvbelastning i
anleggsperioden.

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: Luftinntak til
bygni ng skal plasseres vekk fra Kongens gate.

Transport og trafikksikkerhet

5 Ulykke i avkjørselspunkt - Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for
myke trafikanter.
- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter prinsipper i
godkjent utomhusplan .
- Kirkegata , mellom Søndre torv og Kvernberggata,
omdisponeres til arealformål torg med tilhørende bestemmelser
om møblering og utforming.
- Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering og
renovasjon for å unngå rygging.

Forurensningskilder

6 Grunnforurensning - Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides tiltaksplan
for håndtering av forurenset grunn.
- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal sluttrapport for
tiltaksplan for forurensning utarbeides.

Andre forhold

7 Kulturminner - Planforslagets konsekvenser utredes og belyses i
planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres med beskrivelse av
detaljering, materialbruk, fasader og farger
- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny bebyggelse
ikke er synlig fra S øndre torv

Se ROS - analyse som følger planforslaget.

6.1 9 Rekkefølgebestemmelser
6.19.1 Dokumentasjonskrav ved søknad om rammetillatelse (§ 12 - 7 nr. 4)

- Målestokkriktige tverrsnitt med fasadeoppriss som viser alle fasader og takplan, med
kotehøyder for overkant dekke 1. etg. og overkant tak (alle tak). Fasadeopprissene skal vise
inndeling av fasader, materialbruk, farger og detaljering . Bygningsdeler som for eksempel
overdekning av i nngangspartier o.l. skal også vises.

- Utomhusplan og redegjørelse for universell utforming av gatetun felt SGT (deriblant
materialbruk og detaljutforming ), jf. § 2.1.

- Helhetlig plan for overvannshåndtering, jf. § 2.4.
- Redegjørelse for anleggsperioden , jf. § 2.5. Deler av denne er det krav om først ved søknad

om igangsettingstillatelse, jf. § 2.5.
- Teknisk plan for samferdselsanlegg , jf. § 4.1.
- Utomhusplan i målestokk 1:500 skal sendes inn og godkjennes .

Utomhusplanen skal ved rammesøknad vise:

- Nytt og eksisterende terreng.
- Stigningsforhold, terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde.
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- Ny og eksisterende vegetasjon/ markdekke som skal bevares.
- Atkomster til planområdet og sporingskurve for varelevering og renovasjon.
- Areal for varelevering, renovasjon, utrykningskjøretøy og snøopplag.
- Plassering av: parkering (nivå 1) og sykkelparkering (nivå 1 og 2).
- Kommunaltekniske anlegg (sluk, kummer og ledninger, og eventuelle pumpestasjoner).
- Disponering, utforming og materialbruk på gatetun og byrom.
- Naturlige løsninger for overvannshåndtering.

Følgende skal suppleres på utomhusplanen og godkjennes før det kan gis
igangsettingstillatelse:

- Møblering og belysning.
- Møblering av takterrasser for lek og felles uteopphold.
- Plassering av terrengforstøtninger, murer og trapper etc.
- Plantevalg.
- Utforming og plassering av skilt.

6.19.2 Før igangsettingstillatelse gis

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
kommunen, må tekniske planer være godkjent og avtale om over takelse mellom kommunen
og utbygger foreligge.

- Før det kan gis igangsettingstillatelse til bebyggelse eller terrenginngrep, skal tiltaksplan for
forurensning være godkjent av kommunen.

6.19.3 Før midlertidig brukstillatelse gis

- Før det kan gis midlertidig brukst illatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal Kirkegata
og ny teknisk infrastruktur under bakken være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent plan for
samferdselsanlegg jf. § 4.1 og i henhold til godkjente tekniske planer.

- Før det kan gis midlertid ig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal felles
parkeringsgarasje felt SPH være opparbeidet.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommen gnr/bnr. 318/499 for eiendommene gnr/bnr. 318/97,
318/429 og 318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig bruks tillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal det være
sikret atkomst gjennom eiendommene gnr/bnr 318/97, 318/429 for eiendommen gnr/bnr
318/431 ved tinglyst erklæring.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet skal gatetunet
felt SGT være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. § 3.1.1.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal
overvannshåndtering være ivaretatt, jf. §§ 2.4 og 3.1.1.

- Før det kan gis midle rtidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1, skal arealer til lek
og felles uteopphold være opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan, jf. §§ 3.1.1 og
3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor felt BKB1, s kal
støyskjermingstiltak være etablert, jf. § 3.1.6.

- Før det kan gis midlertidig brukstillatelse for bebyggelse innenfor planområdet, skal
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning være godkjent av kommunen.

Se for øvrig reguleringsbestemmelser som f ølger planen.
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Virkninge r/konsekvenser av planforslaget

Figur 24 Dagens situasjon

Figur 25 Prinsipps ituasjonen som planforslaget regulerer

7.1 Overordn a planer
Planforslaget underbygge r byplanens hensikt om fortetting og byreperasjon i sentrum, og er i tråd med
byplanens føringer og rammer . Planforslaget legger opp til åpen kvartalsstruktur og nye
gangforbindelser og byrom. Planforslaget åpner for bebyggelse opp til kote+ 9 8 på B K B 1 og 104,5 på
BH. Dette er noe over begrensningene lagt opp til i byplanen .
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7.1.1 Forholdet til Kvalitetsprogram for sentrum, Hønefoss 2040

Jf. § 1.2 og § 4.1 i reguleringsbestemmelsene til byplanen supplerer kvalitetsprogrammet
reguleringsbestemmelser og plankart for byplanen. Det s kal således redegjøres for hvordan
prinsippene for bebyggelse, fellesarealer og byrom i kvalitetsprogrammet ivaretas og følges opp i
detaljregulering innenfor planområdet til byplanen.

De fire prinsippene for utvikling som formuleres i kvalitetsprogramme t er forbind, forsterk , fortett og
prioriter .

7.1.1.1 Forbind
Som ledd sentrumsutviklingen av Hønefoss legges det opp til å skape sterke forbindelser mellom det
urbane og tette til det åpne, grønne landskapet og elva. Grepet som planforslaget legger opp til styrke r
mikroforbindelser mellom Kirkegat a , Kongens gate og Brutorget . I tillegg legger planforslaget opp til å
styrke Kirkegata som byrom og forbindelse for myke trafikanter. Kirkegata er en helt sentral
forbindelse mellom Søndre Torv , og Petersøya og elv a. Det samme nye byrommet i Kirkegata vil være
helt sentralt i planområdets, og Søndre Torv for øvrig, si n kontakt med nye parker langs
Kvernberggata.

7.1.1.2 For sterk
Det sammenhengende bygulvet i Hønefoss er byens sosiale ryggrad, og representerer offentlige og
felles byrom som bidrar til god helse, integrering av nye innbyggere, nye vennskap og forbedret
naboskap. Dette bygulvet er byens arena for samskaping, om det så gjelder kultur, handel eller
kunnskap. Plangrepet legger opp til en situasjon som aktiverer g atesnittet langs Kirkegata. I tillegg
tilfører plangrepet et nytt byrom mellom ny bebyggelse, som knytter Kirkegata, Kongens gate og
Brutorget sammen til et mer sammenhengende og attraktivt byrom enn hva det er i dag.

7.1.1.3 Fortett
Byplanen legger opp til forte tting og byreperasjon i sentrum , og øvre kvadraturen angis som en av
bydelene som tåler høyest arealutnyttelse. Plangrepet legger opp til en situasjon med høyere og mer
hensiktsmessig arealutnyttelse i en svært sentral tomt.

7.1.1.4 Prioriter
I tråd med overordne de retningslinjer, legger byplanen opp til en strategi om å minimere
personbiltransport og forbedre forhold for myke trafikanter. Ambisjonen om at flest mulig skal ha
tilgang til mest mulig av byens severdigheter som handel, turområder, sosial infrastruktu r kalles 10
minutters byen , og er på en måte et resultat av realisering av foregående prinsipper. Plangrepet
legger opp til en situasjon der myke trafikanter har fortrinnsrett, og byrom skal utformes og møbleres
deretter. Det vil være næring og utadrettede fasader i møte med bygulv.

7.2 Konsekvenser for nabobebyggelse
Det tilføres ny aktivitet og funksjonsmiks til Citygården og hotellkvartalet. Deler av kvartalet saneres og
bygges ut i tråd med ambisjoner for sentrumsutvikling i Hønefoss sentrum. Citygården reises som
typisk sentrumsbebyggelse, med kombinert bolig og forretningsformål. Kvartalet åpnes opp, og det gis
nye forbindelser og byrom.

Prosjektet medfører ny sol/skyggesituasjon for nabobebyggelsen.
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Figur 26 Sol/skyggesituasjon ved vår - og høstjevndøgn ved planlagt prosjekt på 6 etasjer.

Figur 27 Sol/skyggesituasjonen ved vår - og høstjevndøgn ved alternativ 5 etasjer.

For Bryggerigården og Sparebankbygget vil ny bebyg gelse først og fremst påvirke formiddagssolen.
Allerede klokken 12:00 viser diagrammet over at solen vil stå såpass i sør at ny Citygård nesten ikke
kaster skygge på Sparebankbygget. B iblioteket vil beholde morgensolen, men vil som følge ny
hotellfløy mist e ettermiddagssol. Det er utført solstudier av prosjektet med 5 etasjer etter ønske fra
Ringerike kommune. Solstudien viser at forskjellen i slagskygge fra 5 til 6 etasjer er liten.
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Figur 28 Illustrasjonsplan viser avstandsmål mellom ny Citygård og Bryggerigården, samt ny e uterom og
forbindelser som vil komme nabolaget til gode

Rommet mellom Bryggerigården og Citygården åpnes opp og opparbeides til nye funksjonelle byrom
og gang forbindelser , og gis funksjoner og fasader fra BKB1. Det sikres at virksomheter med
uteservering og bevertning legges mot Kirkegata eller Hotelltorget, for å redusere støybelastning mot
nabobebyggelsen.

Det etableres uteoppholdsareal til BKB1 på tak av 1 . etasje over fo rretningslokaler i bakgård mot
Bryggerigården og Sparebankbygget.
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Figur 29 Ny Citygård (BKB1) sett fra taket av Sparebankbygget mot åpning mot Kirkegata i sør

Renovasjon og tilgjengelig h et ifm. drift vil utbedres, da tilkomst vil bli enklere og mer oversiktlig med
renovasjon - og driftsbil. Det legges også opp til gjennomkjøring.

Vedr. tinglyste rettigheter. 318/430’s (Bryggerigården) sin rett til å ha elektrokjele på 318/429
(Citygården) er ikke lengere aktuell da kjelen er frakoblet og 318/430 er tilknyttet Vardar -
fjernvarmenett. 318/429 har tatt kontakt med 318/430 for å få avlyst rettigheten og demontert kjelen.
Øvrige tinglyste erklæringer og rettigheter vil gjelde i byggeperioden og ved ferdig bygg.

Det foreligger i dag ingen tinglyst eller annen hevdvunnen rett for 318/430 (Bryggerigården) til å ha
avløpsledninger over 318/429 (Citygården).

Sparebankbygget vil få ny tinglyst rettighet til tilkomst til parkeringsanlegg gjennom SPH.

Se for øvrig 6.3.2 – Ny sentrumsbebyggelse på Citygården (BKB1) og 6.3.3 – Utvidelse av hotell (BH)
for kvalitativ og estetisk redegjørelse

7.3 Landskap sbilde
Se punkt 7. 5 Byform og estetikk og punkt 7.6 Kulturminner og kulturmiljø .

7.4 Stedets karakter
Planområdet fremstår i dag som en bakevje, og som lite eller dårlig tilknyttet omkringliggende torg og
byvev. Plangrepet legger opp til et tydeligere grensesnitt i Kirkegata mot Søndre t orv, samt en
stramme re bebyggelseslinje mot Kirkegata. Disse grepene vil forsterke Kirkegata som forbindelse. Det
sikres tilfør t og opparbeidet et nytt byrom mellom Citygården og hotellet, der det tidligere har vært
bakevje og samferdselsteknisk areal. Byrommet vev es inn sammen med Søndre t orv i vest, og
sammen med torget foran Sentrumskvartalet i nord, og danner således et sammenhengende bygulv.

Kvartalsstrukturen i sentrum skjerpes som følge av planforslaget.

7.5 Byform og estetikk
Det største hinderet for å få til en enhetlig bebyggelsesstruktur innenfor BKB1 og BH er Citygården.
Denne blir i sin helhet revet for å få til ønsket kvartalstruktur som er intensjonen med planen.
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Hovedhenvendelsen til illustrasjonsprosjekt på BKB1 ligger mot Kirkegata og Hotelltorget (SGT). 1.
etasje mot Kirkegata vil bli tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket
sydvendt serveringsareal på fortausnivå. Fasadelivet av de overliggende 4 boligetasjene vil ligge i en
mel lomposisjon mellom fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet
sammen. Den 5. boligetasjen er trukket ca. 7 meter tilbake fra underliggende fasade.

Planforslaget baserer seg på en åpen kvartal s struktur, dvs . at prinsi ppet med å bygge fasader ut mot
fortau og veier gjennomføres innenfor de rammene som eksisterende bebyggelse gir. Både gavlen i
Bryggerigården, vestlig gavl i Scandic, nordøstlig langside i Scandic, bibliotekhjørnet i
Sentrumskvartalet samt gangvei o_ SGG s etter begrensinger på en kompakt kvartals s truktur.

Den åpne kvartal s strukturen underbygger videre intensjonen om tilrettelegging for møteplasser og
byliv da en etablerer en større sydvendt torgdannelse, Hotelltorget, mellom hotellet og BKB1 . Torget
åpner o pp for en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget. Hotelltorget vil bli aktivisert på 1. etasje og
ha publikumsrettet virksomhet i søndre del mot Kirkegata. Videre vil all adkomst til boligene aktivisere
vestsiden av Hotelltorget sammen med sykkelparkeri ng og hotellfunksjoner på østsiden. ( se
situasjonsplan )

Bestemmelse sikrer at bebyggelsen oppføres etter prinsipper beskrevet i illustrasjonsprosjekt og den
estetiske redegjørelsen som følger den. Bebyggelsen skal utformes med høyt visuell - og material
kva litet, og med et helhetlig, harmonisk og tidsmessig arkitektonisk uttrykk.

Se punkt 6.3.2 - Ny bebyggelse på Citygården (BKB1), og 6.3.3 – Utvidelse av hotell (BH) for kvalitativ
og estetisk redegjørelse.

Se for øvrig illustrasjons prosjekt som følger planforslaget.

7.6 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Citygården ligger inntil Sparebankbygget som ligger innenfor Riksantikvarens NB! – register
(kulturmiljø av nasjonal interesse). Citygården ligger også inntil bebyggelse (Bryggerigården) og
Søndre torv som er regulert med hensynssone bevaring kulturmiljø i gjeldende regulering (431
Områderegulering Hønefoss). Planforslaget kan ha påvirkning på kulturmiljø av nasjonal, regional og
lokal interesse. Det ble i oppstartsmøte bestemt at konsekvenser for omkringliggende kulturmiljø,
herunder særlig synlighet og næ rvirkning fra Søndre torv, skal utredes som del av planbeskrivelsen,
jfr. referat oppstartsmøte punkt 2.

Se for øvrig punkt 5.5.

En generell forutsetning for planforslaget er at siktlinjer og silhuetter av kulturmiljø ikke forringes eller
påvirkes negati vt sett fra Søndre torv og Kirkegata. Da er det relevant å vurdere hva som faktisk kan
sees fra Søndre torv, over Bryggerigården og Sparebankbygget. I forbindelse med planforslaget er
høyder Bryggerigården og Sparebankbygget innmålt av Berentsen Plan & Opp måling AS.
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Figur 30 Innmålte høyder på omkringliggende bebyggelse sett fra Søndre Torv.

Møne på Bryggerigården måles til k+ 96,82, mens møne på Sparebankbygget måles til 98,62. Taket
på blokkbebyggelsen foreslås regulert til k+ 98, med heisoppbygg til k+ 102. Dette betyr at
blokkbebyggelsen (BKB1) vil ligge under mønehøyden på Sparebankbygget, og litt over 1 m over
Bryggerigården. Fra terreng på Søndre torv medfører dette at boligbebyggelsen ikke vil være synlig.

Gesims og tak p å ny hotellbebyggelse vil være k+ 100,4, mens inntrukken toppetasje skisseres til k+
104,2. Dette medfører at heller ikke hotellbebyggelsen vil være synlig fra Søndre torv.

Figur 31 Prinsippsnitt som viser siktlinje fra vestre e nde av Søndre torv. Ny bebyggelse vil ikke være synlig. BKB1
med 6 etasjer.

Fasadematerialene vil samspille med omkringliggende muralt uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården. Bryggerigår den har
svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående metallspiler i rekkverket. For å tilpasse seg
dette uttrykket, vil balkongene på nybygget bli utført etter samme prinsipp.
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Se for øvrig punkt 6.3.2 – Ny sentrumsbebyggelse på Citygården (BKB1) og 6.3.2 – Utvidelse av
hotell (BH) for grundigere beskrivelse av materialitet, farger ol.

Figur 32 Prosjekt sett fra Søndre torv med Bryggerigården i forgrunnen.

Figur 33 Snitt med oppriss som viser ny situasjon
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Figur 34 Oversiktsbilde av ny situasjon

Figur 35 Prinsippsnitt som viser siktlinje fra vestre ende av Søndre torv. BKB1 med 5 etasjer.

Det er videre laget en illustrasjon på forespørsel fra Ringerike kommune som viser boligbygget i 5
etasjer. Forslagsstillers kommentar til denne illustrasjonen er at boligbygget , som er et «infillprosjekt»
for å få til en enhetlig kvartalstruktur , er for lavt , da det e r ca . 3 etasjer under nytt hotell og ca . en
etasje under møne på Bryggerigården i tillegg til at utnyttelsen på tomten blir ytterligere senket.

Bryggerikjelleren

Bryggerikjelleren vil ikke bli berørt av utbyggingen og fundamentering av overliggende boligp rosjekt
forutsettes løst uten inngripen i denne. Ny parkeringskjeller vil ligge nord for bryggerikjelleren og ny
rømningsvei fra bryggerikjelleren vil bli løst utenfor hvelvene.

Se for øvrig I llustrasjons prosjekt som følger planforslaget.

7.7 Forholdet til kra vene i kap . II i Naturmangfoldloven
Planområdet har svært få naturmangfoldsinteresser i dag. Planforslaget sikrer eksisterende trerekke
langs Kirkegata. Planforslaget skal benytte blågrønne tak og flater, samt bruk av vegetasjon og andre
planter på gatetun , torg og langs fortau. Vegetasjonen og blågrønne strukturer skal benyttes til
overvannshåndtering og fungere som en opplevelseskvalitet, samtidig som den legger opp til å
fungere som stimulerende for naturmangfoldet ved å være attraktiv for pollinerende i nsekter.
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Jfr. NML § 8; Området er tidligere utredet i forbindelse med overordnet områderegulering for
Hønefoss . I forbindelse med dette planarbeid et er det benyttet åpne kilder på nett . Det er ikke funnet
opplysninger som gir noen grunn til å anta at området bør undersøkes nærmere.

Jfr. NML § 9 ; Basert på ovennevnte kunnskapsgrunnlag er det vurdert som lite sannsynlig at det
foreligger risiko for alvorlig eller irreversibel skade på na turmangfoldet.

Jfr. NML § 10 ; Oppføring av bebyggelse og anlegg hvor som helst nær et naturområde vil alltid
medføre noe belastning på økosystemet. Plangrepet legger opp til utbygging i en bymessig
sammenheng, som i stor grad er forbeholdt myke trafikanter . Plangrepet tilfører også grøntområder
der det er hensiktsmessig. Området er i dag preget av sentrumsbebyggelse og kjørearealer. Den
samlede belastning av plangrepet vurderes derfor som liten.

Jfr. NML § 11; utbygger vil så langt det er mulig benytte byg ge - og anleggsmetoder som minimerer
konsekvenser for naturmangfold i området. E ksisterende vegetasjon langs Kirkegata reguleres til
bevaring , og sikres fysisk sikring i anleggsperioden. Ved ferdigstillelse vil planområdet fremstå som
grønnere enn i dag, da de reguleres mye grønne tak, samt sikres beplantning på gatetun og torg.

Jfr. NML § 12; Det sikres at det med søknad om rammetillatelse skal omtales tiltak for å redusere
klimabelastning, samt en redegjørelse for sikring av trær og vegetasjon. Denne skal også inneholde
en redegjørelse for støv og støy i anleggsperioden, samt tiltak for å begrense belastningen. Det
ilegges krav om dokumentasjon på massehåndtering og skjæring fra annen terrengbehandling.

7.8 Rekreas jonsinteresser/ rekreasjonsbruk
P langrepet hverken omdisponerer eller forringer rekreasjonsinteresser i planområdet. Det legges opp
til en styrking av øst - vest forbindelsen langs Kirkegata til rekreasjonsinteresser i øst. Trær og
vegetasjon langs Kirkegata bevares eller revegeteres så lan gt det lar seg gjøre og er hensiktsmessig.

Planforslaget ligger i nærhet til Søndre park som er et sentral t uteoppholdsareal i byen.

7.9 Uteområder
Planforslaget legger opp til nytt byrom og s ambruksallmenning (felt SGT – Gatetun) mellom BKB1 og
BH. Arealet skal utformes og møbleres til fordel for myke trafikanter og slik at byrommet skal kunne
benyttes av flest mulig på like vilkår. Det sikres at u teoppholdsarealer og byrom skal ha blågrønne
kvaliteter. Are ale t skal allikevel ivareta adgangen for vareleverin g /renovasjon og utrykningskjøretøy.

Arealer mellom Citygården og Bryggerigården åpnes opp, og det gis gjennomgangsmulighet. Arealer
på tak av 2. etasje utformes til lek og opphold for ny boligbebyggelse.

Se for øvrig illustrasjonsplan

7.1 0 Trafikkforhold
Kjøreadkomst for beboere i den nye boligblokken blir gjennom eksisterende parkeringskjeller for
Sentrumskvartalet med innkjøring fra Tippen. Det nye byrommet mellom Scandic og ny
boligbebyggelse opparbeides som sambruksallmenning med fokus på myke trafikan ter. Det åpnes for
varelevering og renovasjon fra sambruksallmenningen i regulerte tidsrom for å redusere potensiell
konflikt mellom ulike trafikantgrupper. Det legges opp til gjennomkjøring for vareleverings - og
renovasjonsbiler for å unngå all form for r ygging. Byrommet møbleres og opparbeides terskelfritt for
universell utformet ferdsel.

Det åpnes for sykkelparkering på gatetunet (SGT) .

Kirkegata omdisponeres til torgareal (o_ST) mellom Søndre torv og Kvernberggata.

7.1 1 Støy
I forbindelse med planforslaget er det utarbeidet en støyutredning av ApiAku v/ Lars Oftedahl.
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Figur 36 Skjermdump fra støyutredning utført av ApiAku

Beregninger viser rød støysone på østlig fasade av Scandic og ny hotellbebyggel se.

Det er gul støysone på sørlig fasade av ny boligbebyggelse. Beregnet utendørs støynivå er her så lavt
at det ikke er nødvendig med særskilte lydisolasjonskrav til fasadene.

Uteoppholdsarealer og private balkonger for boligbebyggelse ligger skjermet f or støy på vestlig side.
Det er ikke behov for avbøtende tiltak her. Balkonger vendt sørover ligger i gul støysone . Det åpnes
her for støyskjermingstiltak med tett , gjennomsiktig rekkverk opp til om lag 140 cm for å imøtekomme
grenseverdier for støy på pri vat uteoppholdsareal.

Se figur 1 4 på side 20 for illustrasjon av hvordan foreslått støyskjermingstiltak kan se ut.

Det er ingen krav til grenseverdi for uteoppholdsarealer hva gjelder hotell/overnatting.

Med søknad om igangsetting skal det redegjøres for støv og støy i anleggsperioden, samt tiltak for å
begrense denne.

Se for øvrig støyutredning utarbeidet av ApiAku som følger planforslaget.

7.1 2 Barns interesser
Planområdet er ikke egnet for barn og unge i d ag . Plangrepet omdisponerer således ingen arealer
som i dag er hensiktsmessig for bruk av barn og unge.

Plangrepet legger opp til sambruksallmenning mellom ny boligbebyggelse og Scandic som i all
hovedsak skal være bilfri, med unntak av varelevering og re novasjon som forekommer i regulerte
tid srom.

For barn og unge som flytter inn i ny boligblokk tilføres det et f elles leke - og uteoppholdsareal i
bakgård på taket av næringsarealer i 1. etasje. Uteoppholdsareal møbleres og utformes slik at det
inviterer til bruk og samvær for alle aldersgrupper. Uteoppholdsarealene s kjermes mot forurensning,
støy og trafikkfarer. For øvrig legger plangrepet opp til trafikksikker forbindelse forbeholdt myke
trafikanter mellom Kongens gate og Kirkegata til torget for Sentrumskvartalet.
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7.1 3 Sosial infrastruktur
Det legges ikke opp til etablering av skole, barnehage eller helsetjeneste i plangrepet. Skole - og
barnehagedekning vurderes som tilstrekkelig.

7.1 4 Universell tilgjengelighet

Figur 37 Uteoppholdsarealer utformes etter prinsipp om universell utforming

Nytt offentlig tilgjengelig byrom tilføres Hønefoss, og det tilrettelegges for nye forbindelser mellom
Kirkegata, Kongens gate og Brutorget. Nye byrom og forbindelser for myke trafikanter opparbeides
etter prinsipp om universell utforming.

Kirkegata oppa rbeides som torg mellom Søndre torv og Kvernberggata , og gate mellom Søndre torv
og Kongens gate.

Med søknad om rammetillatelse skal utomhusplan og redegjørelse for universell utforming på
gatetunet (SGT) legges ved.

7.1 5 ROS
Risiko - og sårbarhetsanalysen vu rderer planforslaget som relativt uproblematisk. Risikoen som
identifiseres knyttes hovedsakelig til endret trafikkmønster, overvann og kulturminner.

Det reguleres gatetun med varelevering og renovasjon mellom BKB1 og BH. I bestemmelsene åpnes
det for å benytte regulerte tider for varelevering for å minimere konflikt mellom trafikantgrupper. Det
sikres også gjennomkjøring for å redusere behovet for rygging.

Andel im permeable flater redusere s betraktelig som følge av planfo rslaget. Det sikres rikelig med
blågrønne tak og flater for å fordrøye store mengder overvann.
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Konsekvenser for nærliggende kulturmiljø vurderes ikke som stor, da prosjektet i sin helhet ikke vil
være synlig fra Søndre torv. Planen sikrer høy visuell - og m aterialkvalitet, samt sikrer at prosjektet skal
følge hovedgrepene i vedlagt illustrasjonssett og estetisk redegjørelse.

Se for øvrig punkt 6.16 Overvann og blågrønne løsninger, 7.6 Kulturminner og kulturmiljø, 7.10
Trafikkforhold, og vedlagt ROS - analyse.

7.1 6 Grønnstruktur
Eksisterende trerekke i Kirkegata bevares.

Gatetun (felt SGT) og torg (o_ST 1 - 2 ) får innslag av vegetasjon og grønt som skal fungere som
opplevelseskvalitet , samt overvannstiltak.

Takflatene over tilbaketrukket toppetasje på hotellet, takf latene mellom nytt og eksisterende hotell,
takflatene til felles uteareal for boligene i 6. etasje og 2. etasje utføres med grønne/blågrønne tak for
bl. annet fordrøyning av overvann, biologisk mangfold, estetiske og trivselsmessige grunner. Deler av
takfl atene på eksisterende hotell gis blågrønne tak også.

Figur 38 Prinsipp skisse b lågrønne tak i planen

Det sikres arealkrav til blågrønne tak i bestemmelsene.

7.1 7 Teknisk infrastruktur
Tiltak i planforslaget foreslås tilknyttet vannledning i Kongens gate, og føre vannledning i kulvert under
Kongens gate for å unngå graving. Ny bebyggelse vil medføre at eksisterende spillvann og
overvannsledninger må legges om. Sluk som fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt
terreng medfører at det blir ny plassering av eventuelle gatesluk.

Fjernvarme - og kjølerør legges om i forbindelse med kjørekulvert.

Se punkt 6 .15 - Plan for vann - og avløp og 6.16 O vervann og blågrønne løsninger , og for øvrig
Teknisk infrastruktur – vann og avløp, utarbeidet av COWI, datert 18. mars 2020, A202022/01 som
følger planforslaget.
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7.1 8 Kulvert under Kongens gate
Kulverten under Kongens gate ligger utenfor reguleringsområde. Fremtidig bruk av kulverten er ikke
avklart. Mulig bruk av kulverten for å krysse Kongens gate med ny vannledning (VL) ble angitt som en
mulig løsning fra COWI for å slippe oppgraving over Kong ens gate. Dette vurderes som positivt for å
unngå et slikt anleggsarbeid over byenes mest trafikkerte gate.

Hvis kulverten i fremtiden vil bli benyttet som f.eks fo t gjengerundergang vil en vannledning festet i
kulverttaket ikke ha noe praktisk betydning. Kulverten har ca . 4.0 m eter fri innv endig høyde.

Det vurderes som hensiktsmessig å avklare eventuell framtidig bruk av kulverten til
fotgjengerundergang i egen strekningsvis regulerings plan for Kongens gate.

7.1 9 Kon sekvenser for næringsinteresser
Hotellet øker sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse. For ytterligere å styrke
sin posisjon i konferansemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med
kinosenteret i Sentrumskvartalet.

Det reguleres til forretning, lager og/eller tjenesteyting i 1. etasje i felt BKB1. Det er krav til utadrettet
virksomhet i første etasjen i B K B 1 mot Kirkegata. Bruksarealer som har

Innkomne innspill

8.1 Merknader

8.1.1 Varsel om oppstart, januar 2020

Det ble varslet oppstart av planarbeidet per post 13. - 14. januar 2020, og på trykk i Ringerikes
blad 15. januar 2020.

Det kom inn 12 merknader i tidsrommet. Fullstendig oppsummering og kommentering følger
planforslaget som eget dokument.

Merknadene omhandler samlet sett temaene

Utnyttelse og høyder som går utover byplanenes rammer
Frarøvelse av den frie sikten og sol for omkringliggende bebyggelse
Støy og uro fra nye virksomheter
Renovasjonstekniske løsninger
Kapasitet ved dagens parkerin gskjeller under Sentrumskvartalet
Planavgrensning, særlig av hensyn til Kongens gate og Kirkegata
Tilgjengelighet for Brannvesen

Merknad til varsel om oppstart kom fra:

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
2. Statens vegvesen, transport og samfunn
3. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS
4. Bane NOR
5. Bryggerigården Boligsameie
6. Fylkesmannen i Oslo og Viken
7. Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1 D
8. Sameiet i Hønefoss Bru 1 C
9. Kirkegata 7 ANS v/ Anne Helene Frøislie
10. Den norske kirke, Tunsberg bispedømmeråd
11. Ringe rike brann - og redningstjeneste
12. Norges vassdrags - og energidirektorat
13. Viken fylkeskommune
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8.1.2 Varsel om utvidelse av planområde , mars 2020.

På grunn av planlagt overbygg mellom ny hotellfløy og Sentrumskvartalet ble det varslet om
utvidelse av planområdet av byggtekniske årsaker. Kun de som vurderes som berørt av utvidelsen
ble varslet om dette den 20.03.2020 per e - post. Merknadsfristen på utv idelsen ble satt til
13.04.2020.

Det kom inn en merknad fra Bryggerigården Boligsameie. Bryggerigården har ingen innvending på
utvidelsen . Merknaden gjentar tidligere merknad om planforslagets utnyttelse og høyder, og dets
forhold til rammene i byplanen.

Merknaden tar for øvrig opp at varsel om utvidelse av planområde referer til et varsel om oppstart
av planarbeid som ble sendt ut januar 2018. Dette belyser en skrivefeil i varselet om utvidelse av
planområde, da oppstartsvarselet det refereres til er va rselet som ble sendt ut i forbindelse med
oppstart av planarbeidet i januar 2020.

8.1.3 Varsel om utvidelse av planområde, april 2020
28. april 2020 ble Hønefoss Sparebank varslet om utvidet planavgrensning som følge av
tilkoblingen til og atkomsten fra ny par keringskjeller (SPH). Planavgrensningen ble derfor utvidet
noe mot vest, inn på eiendommen til Hønefoss Sparebank. Som eneste berørte, ble bare Hønefoss
Sparebank varslet på e - post. Hønefoss Sparebank hadde ingen bemerkning til utvidelsen.

Avsluttende ko mmentar

Plangrepet legger opp til ny sentrumsbebyggelse på byplanens felt BS10 og BH1. Eksisterende
bebyggelse i planområdet består i dag av hotellbebyggelse i øst, og Citygården i vest. Særlig
Citygården fremstår som en sentrumstomt som tåler høyere utny ttelse , der bebyggelsen har
uryddig og lite bymessig kontakt mot Kirkegata . Citygården har to etasjer. Hotelleiendommen
har et større parkeringsareal som bør utnyttes bedre for å imøtekomme kommunens ambisjon
om sentrumsvekst og transformasjon.

Planen leg ger opp til arealformål og utnyttelse som åpner for etablering av ny
sentrumsbebyggelse med bolig og næring i første etasje der Citygården står i dag, og ny
hotellfløy på parkeringsarealet bak dagens hotell. Hotellet skal etableres med
sammenhengende først e og andre etasje for å ivareta en sammenhengende fasade mot
Kongens gate . Bebyggelsen som foreslås tar opp i seg byens historiske bebyggelse og
kvartalsstruktur, og tilfører attraktive boliger og styrket grunnlag for næringsutvikling.
Planforslaget er et resultat av kvalitative og estetiske vurderinger og avveininger, og ønske om
et tettere sentrum med møteplasser og tilrettelegging for gående.

Det etableres n ytt byrom mellom hotellkvartalet og ny bebyggelse på Citygården som
opparbeides offentlig tilgjeng elig etter prinsipper om universell utforming. Byrommet knytter
Kirkegata og bussterminal i Kvernberggata med offentlig tilgjengelig gangareal mellom Kongens
gate og Brutorget .

Planforslaget berike r Hønefoss sentrum med boliger, bruksareal for publikumsrettet virksomhet
og tjenesteyting , styrket konkurransedyktighet innen hotell - og konferansemarkedet og nye
byrom.
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Figur 39 Illustrasjon av planforslaget
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Bod
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Bod
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Entre
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Stue / spis
A : 20 , 9 m2

Stue / spis
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Sov
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Stue / spis
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Bod / gang
A : 4 , 5 m2
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A : 14 , 3 m2

Stue / spis
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Bod
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4 , 8 m2
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Family rom
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A : 14 , 3 m2

Family rom
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A
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m

2

F T
rapp
2

A
:32,4
m
2

Sov
A : 9 , 0 m2
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A : 7 , 6 m2

Gang
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A : 9 , 2 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 5 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

H . rom
A : 14 , 3 m2

Rømningstrapp
A : 7 , 1 m2

Lintøy
A : 12 , 2 m2

Bod
A : 3 , 9 m2
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avl › p til sjakt
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TN 3

TN 2 TN 4
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Junior Suite / HC - rom
A : 25 , 5 m2
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A : 22 , 2 m2
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C + 100 , 40 m

C + 100 , 40 m

C + 101 , 67 m

C + 101 , 67 m

C + 100 , 40 m

TRENINGSROM /
Private arrangementer

T AKTERRASSE

Trening / møte
A : 195 , 1 m2

Gang
A : 54 , 1 m2

Gard
A : 16 , 6 m2

Gard
A : 16 , 5 m2

Trapp / heis
A : 33 , 7 m2

Anretningskjøkken
A : 24 , 1 m2

HCWC
A : 7 , 3 m2

BK / WC ans ?
A : 2 , 7 m2

N
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C + 73 . 53

C + 73 , 93

C + 73 . 53

C + 73 . 53

C + 73 . 53

C + 75 , 17
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C + ?

C + ?

C + 73 . 53

C+ 74,00

C + 73 . 93

C + 73 . 93
C
+
73
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3

C
+
73
.9
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BRA kjeller
A : 1 887 , 0 m2

Sluse
A : 4 , 4 m2

Gang
A : 49 , 4 m2

Teknisk rom
A : 38 , 2 m2

Sportsbod 3
A : 60 , 9 m2

Gang
A : 49 , 0 m2

Sluse
A : 5 , 0 m2

Sluse
A : 7 , 6 m2

Sluse ?
A : 20 , 5 m2

Sluse ?
A : 2 , 5 m2

Sportsbod 1
A : 55 , 1 m2

Sportsbod 2
A : 29 , 2 m2

Sportsbod 4
A : 67 , 1 m2

Sportsbod 3
A : 37 , 4 m2

Sykkelparkering 16 sykler
A : 26 , 5 m2

BRA kjeller tekn
A : 367 , 8 m2

BRA kjeller exist
A : 676 , 1 m2

6 , 5 m2 6 , 5 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2 2 , 6 m2

2 , 5 m25 , 0 m2

5 , 0 m2
5 , 8 m2
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5 , 0 m25 , 0 m25 , 0 m25 , 0 m2
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3 , 2 m2 3 , 2 m2

4 , 9 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

6 , 5 m2

2 , 1 m2

5 , 0 m2

5 , 0 m2

4 , 0 m2

2 , 8 m2

Eks . TRAFO
Sentrumsgården

Parkering
A : 1 346 , 2 m2

Teknisk / Lager
A : 185 , 4 m2

Sykkelparkering 16 x 3 sykler , 8 x 2 sykler
A : 31 , 6 m2

N
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+97,87

4
43
0

Bolig - 2 . etg

Bolig - 3 . etg

Bolig - 4 . etg

Bolig - 5 . etg

Bolig - 6 . etg

Forretning - 1 . etg

Parkering / Bod - 1 U . etg

Felles t akterrasse

gesims

Parkering kjøpesenter

Parkering kjøpesenter

gesims

Bolig + forretnings inngang
- dekket senkes lokalt

+73,93

+77,64
+78,60

+82,41

+85,27

+88,17

+91,07

+94,47

+97,87

BOLIG E KS . BYGG KIRKEGATA

Eks . terreng

EKS . BYGG

Eksisterende terreng
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+73,53

+78,07

+84,40

+87,50

+90,60

+93,70

+96,80

+100,40

+104,20

3
07
0

Konferansesal - 2 . etg

Parkering , bod , lager etc

Bolig - 2 . etg

Bolig - 3 . etg

Bolig - 4 . etg

Bolig - 5 . etg

Bolig - 6 . etg

Felles t akterrasse

Forretning - 1 . etg

Parkering / Bod - 1 U . etg

Felles uteområde

Hotellrom - 3 . etg

Hotellrom - 4 . etg

Hotellrom - 5 . etg

Hotellrom - 6 . etg

Hotellrom - 7 . etg

Trening / møte - 8 . etg

G esims

Topp heishus 101 , 82

G esims

G esims

Bolig inngang - dekket senkes lokalt

T akterrasse

+73,93

+77,64
+78,60

+82,37

+85,27

+88,17

+91,07

+94,47

+97,87

Prinsippsnitt BB - gjennom hotell og bolig

BOLIG HOTELL SØNDRE TORG E KS . BYGGKongens gate HOTELLTORG E KS . BYGG

Nytt fortau og
sykkelsti

nytt fortau og sykkelsti



1 : 500 Fasade C - C Fasade mot KirkegataScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020

Snitt med oppriss CC - Sett fra Kirkegata

BOLIG HOTELL - eksisterende hotell foran med bakenforliggende nybygg Eks . bygg Kongens gate SØNDRE TORG

Heis og trapp til takterrasse

Eks . verneverdig bygg ( tegnet inn etter foto )



1 : 500 Fasade E - E og F - F - Hotell og Bolig nord og sydScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss EE - Sett fra Nord
BOLIG HOTELL - nybygg nord , med passasje fra Kongens gate Kongens gate SØNDRE TORG Torg

Felles takterrasse

Nytt fortau og
sykkelsti

Møterom Tekn / lager

+82,57 +82,57

+84,67

Bolig inngang
dekket senkes lokalt

Snitt med oppriss FF - Sett fra Sør

BOLIG HOTELL - nybygg fasade mot syd + snitt gjennom mellombygg Kongens gate S øndre Torg Torg

Felles uteområde

F orretning

F elles takterrasse

Bolig

Bryggerigården

Konferanse og hotellkjøkken

Garderober , lager og parkering

Overlys

Nytt fortau og sykkelsti

Parkering og bod



1 : 500 Fasade H - H og I - I Bolig øst og vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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+77,13

BOLIG med næring og inn g anger på plan 1 . etasjeKongens gateParkeringsplass foran eks bebyggelse Passasje og g løtt av Søndre torg Eks . bygg Kino

Snitt med oppriss II - Sett fra Hotelltorget mot fasade øst

Snitt med oppriss HH - Boligfasade vest
BOLIG - sett fra vest , mot balkongside Eks . bygg Kongens gate Eksisterende bebyggelse



1 : 500 Snitt D - D og J - J Hotellfasader øst og vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss DD - Sett fra K ongens gate

HOTELL - eksisterende bygg Bibliotek - e ks . bygg HOTELL - ny bygg E ks isterende bygg

Bolig

B ibliotek

Hotell

Vare Passasje

Kino

Snitt med oppriss JJ
HOTELL - nytt og eksisterende bygg med varelevering sett fra hotelltorget K irkegata Parkeringsplass



1 : 500 Farger og materialer 1Scandic City gården - Illustrasjoner til regulering

1 4 . 0 5 . 2020

Snitt med oppriss CC - Sett fra Kirkegata

BOLIG HOTELL - eksisterende hotell foran med bakenforliggende nybygg Eks . bygg Kongens gate SØNDRE TORG

Heis og trapp til takterrasse

Eks . verneverdig bygg ( tegnet inn etter foto )

Form , uttrykk og materialitet

Et så stort område vil kreve en variasjon i farger og materialitet .

En kombinasjon av farger og materialer som harmonerer med
eksisterende bebyggelse i kvartalet vil bidra til tilhørighet og identitet .

Bebyggelsen er foreslått bygget i en variasjon av varige ,
naturlige og gode materialer med utstrakt bruk av tegl ,
noe puss , tre og bruk av farger .



1 : 500 Farger og materialer 2Scandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Snitt med oppriss DD - Sett fra K ongens gate

HOTELL - eksisterende bygg Bibliotek - e ks . bygg HOTELL - ny bygg E ks isterende bygg

Bolig

B ibliotek

Hotell



01 Fra Søndre TorgScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020



02 Fra Kirkegata vestScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020



03 Gjennom passasjeScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020
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A : 75 , 0 m2

4 R
1
A : 130 , 6 m2

3 R
1
A : 71 , 9 m2

2 R
1
A : 45 , 8 m2

3 R
1
A : 115 , 0 m2

4 R
1
A : 99 , 8 m2 3 R

1
A : 75 , 0 m2
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1
A : 78 , 8 m2

F
Trapp 1
A : 43 , 9 m2

3 R
1
A : 75 , 0 m2

2 Rm
1
A : 37 , 5 m2

2 Rm
1
A : 37 , 9 m2

F
Trapp 2
A : 50 , 1 m2

3 R
1
A : 80 , 6 m2

3 R
1
A : 80 , 7 m2

2 R
1
A : 55 , 2 m2

MFUA
1

Privat ute
1
A : 9 , 6 m2

Privat ute
1
A : 20 , 5 m2

Privat ute
1
A : 10 , 2 m2

Areal BRAS Leilighetsfordeling

Type

2 R

2 Rm

3 R

4 R

Areal

238

75

1 170

875

2 358 m ²

Antall

5

2

15

8

30

N

BRAS - Salgbart areal ( leilighetsareal )

27 %

23 %

Plan 6 . etasje - ( 5 . etasje bolig )

Plan 5 . etasje - ( 4 . etasje bolig )

Plan 3 . etasje - ( 2 . etasje bolig )

Plan 4 . etasje - ( 3 . etasje bolig )

Plan 2 . etasje - ( 1 . etasje bolig ) - til felles uteområde

7

SUM 100 %

som
tegnet

50 %

Sportsbod ( nettoareal )

- 5 , 0 m 2 x 24 stk = 1 20 m 2
- 2 , 5 m 2 x 6 stk = 1 5 m 2
Totalt 30 stk = 1 35 m 2 + sirkulasjon

*

Snittstørrelse som tegnet : 2358 m 2 / 30 stk = ca 78 , 5 - 79 m 2

Ihht TEK 17 kan 50 % av leiligehetene under 50 m 2
være uten UU - krav .
3 leiligheter , på plan 2 . etasje , er uten UU - krav .
2 av disse er under 50 m 2 og 1 er på ca 55 m 2 .*
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1 : 500 SituasjonsplanScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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23 . JuniScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020
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21 . Mars og 21 . septemberScandic City gården - Illustrasjoner til regulering
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Sol på fellesarealScandic City gården - Illustrasjoner til regulering

14 . 0 5 . 2020

Sol på felles uteområ de

KL : 09 : 00 KL : 10 : 00 KL : 1 1 : 00 KL : 1 2 : 00

KL : 1 3 : 00 KL : 1 4 : 00 KL : 1 5 : 00 KL : 1 6 : 00 00 . 0 %

00 . 0 % 0 kvm 0 , 24 kvm 00 . 1 % 31 , 25 kvm 13 . 6 % 126 , 38 kvm 55 . 1 %

124 . 39 kvm 54 . 3 % 60 , 29 kvm 26 . 3 % 26 . 87 kvm 11 . 7 % 0 kvm

Sol på fellesareal målt i kvadratmeter og prosent per time i jevndøgn
20 . 03 . 2020



1 : 500 Snitt B - B _ Citygård i 5 etasjerScan dic Ci ty gården - I llustrasjoner til regulering
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G esims

Topp heishus 101 , 82

G esims

G esims

Bolig inngang - dekket senkes lokalt

T akterrasse

+73,93

+77,64
+78,60

+82,37

+85,27

+88,17

+91,07

+94,47

+97,87

Prinsippsnitt BB - gjennom hotell og bolig

BOLIG HOTELL SØNDRE TORG E KS . BYGGKongens gate HOTELLTORG E KS . BYGG

Nytt fortau og
sykkelsti

nytt fortau og sykkelsti

Bolig - 6 . etg

Felles t akterrasse

Topp heishus 101 , 82

G esims

+94,47

+97,87



ILLUSTRASJONSPROSJEKT FOR FELT BS10 og BH1 18 .0 5 .20 20

Kvalitativ og estetisk beskriv else

Dagens situasjon

BS10 består i dag av Bryggerigården, Sparebankbygget, Rutebil gården og Citygården.
Sparebankbygget har en tosidig henvendelse - øst mot indre gårdsrom og vest mot Søndre Torg.
Rute bilgården har en tresidig henvendelse – øst mot indre gårdsrom, nord mot Brutorget og vest mot
Søndre Torg. Bryggerigården har en tresidi g henvendelse – øst mot indre gårdsrom, vest mot Søndre
Torg og syd mot Kirkegata. Citygården har henvendelse mot indre gårdsrom og mot Kirkegata i syd.

Bryggerigården , Sparebankbygget og Rutebil gården sammen danner en tydelig avgrenset
kvartalstruktur mot Brutorget, Søndre Torg og Kirkegata . Bryggerigårdens fasadeliv ligger ca 2,5 - 3 m
fra fortauskant mot Kirkegata. Citygården med sine to etasjer ligger tilbaketrukket fra Kirkegata med
en 15 graders vinkel i f orhold til denne og følger således ikke overordnet kvartalstruktu r . Årsak til
dette ligger i underliggende hvelvkonstruksjon tilhørende Bryggerikjelleren .

BH1 består i dag av Scandic Hotel som ligger med langfasaden mot Kirkegata og gavlfasaden mot
Kongens gate. Hotellet vender mot nord inn mot en større gårdsplass som i dag er benyttet til
varemottak og parkering. Fasadelivet mot Kirkegata er trukket ca 5 - 5,5 m inn fra fortauskant .

Eksisterende bebyggelse i BS10 og BH1 har mange kvalitative elementer men fremstår lite samlet og
byplanmessig svært tilfeldig mot Kirkegata og indre gårdsrom . Materialiteten i området er rød - brun
og gul - brun tegl, pussede fasader i lys beige/gul, lys slemmet tegl, eksponerte rå betongfasader og
lys - fargede betongelementer.

Høy dene innenfor området varierer fra 2 - 5 /6 etasjer hovedsakelig med mønetak men også flatt tak .

Tilgrensende bebyggelse for BS10 og BH1 er Thoresengården på Kirkegatas sydside og
Sentrumskvartalet med b ibliotek , kino og boliger på nordsiden. Her varierer by ggene fra 3 - 7 etasjer
utført med flatt tak .

Skråbilde fra Gule sider med Søndre Torg



Intensjonen med detaljreguleringen

Planen skal videre føre Områderegulering Hønefoss § 1.1 Planens hensikt med tilrettelegging av
fremtidig vekst i Hønefoss sentrum med bl.a variert og levende byliv som bygger videre på byens
historiske bebyggelse og kvartalstruktur , varierende boformer og styrket næringsutvikling basert på
god kvalitet og estetikk og et tettere sentrum med møteplasser og tilrettel egging for gående.

Kvartalstruktur og torg

Det største hinderet for å få til en enhetlig bebyggelsesstruktur innenfor BS10 og BH1 er Citygården.
Denne blir i sin helhet revet for å få til ønsket kvartalstruktur som er intensjonen med planen.

Utviklingen av feltene B S10 og BH1 baserer seg på en åpen kvartalstruktur , dvs at prinsippet med å
bygge fasader ut mot fortau og veier gjennomføres innenfor de rammene som eksisterende
bebyggelse gir. Både gavlen i Bryggeri gården , vestlig gavl i Scandic , nord øst lig langside i Scandic ,
b ibliotek hjørnet i Sentrumskvartalet samt gangvei SGG2 setter begren singer på en kompakt
kvartalstruktur.

Den åpne kvartalstrukturen underbygger videre intensjonen om tilrettelegging for møteplasser og
byliv da en etablerer e n større sydvendt torgdannelse , Hotelltorget, mellom hotellet og BS10 . Torget
åpner opp for en bred passasje fra Kirkegata til Brutorget . Hotell torget vil bli aktivisert på 1. etasje og
ha utadv endt virksomhet i søndre del mot Kirke gata . Videre vil all a dkomst til boli gene aktivisere
vestsiden av Hotelltorget sammen med sykkelparkering og hotell funksjoner på østsiden . (se
situasjonsplan)

Illustrasjonsplan , per 15 .0 5 .2020



Renovasjon og varetransport

Det åpnes opp for at varebiler til hotell /forretning og renovasjonsbiler for bolig og hotell skal kunne
kjøre mellom og Kirkeg ata og Brutorget og benytte Hotelltorget mellom BS10 og BH1 i regulerte
tidsrom . Hyppigheten er anslått til 5 - 7 ganger i døgnet hovedsakelig i tidsrommet 0600 - 0800 . Ved å
legge opp til gjennomkjøring i regulerte tidsrom vil en unngå rygging og sikre trygghet for byliv og
myke trafikanter. For begge feltene vil renovasjonsløsningene ligge lengst fra Kirkegata inn mot
Sentrumskvartale t og være integrert i bygningsmassen . (se situasjonsplan)

Hotell torget – utsnitt av Illustrasjonsplan en , 15 .0 5 .2020

Parkering og adkomst

All personbilkjøring til BS10 og B H1 vil ha adkomst fra eksisterende innkjøring ved Tippen. For
ytt erligere å legge til rette for byliv mellom Kirkegata og Brutorget , saneres adkomsten til et mindre



p - anlegg til Sparebankgården som i dag kjøres ove r Brutorget . Parkeringsplassene for
Sparebankbygget opprettholdes men vil også ha adkomst fra Tippen gjennom eksisterende p - an legg i
Sentrumskvartalet.

Det vil ikke bli lagt til rette for parkeringsplasser på bakkeplan innenfor feltavgrensningen til BS10 o g
B H1.

Det tilrettelegges for 4 5 - 46 nye parkeringsplasser under B S10 og BH1 inkl. HC - plasser. Basert på
vedlagt e teg ninger for City - gården med 30 leiligheter vil min. parkeringskrav for boligene være 17 ,
min. parkering skrav for forretningsarealet være 3,5 og min. parkering skrav for hote llet være 43,
samlet oppad avrundet krav = 64 . Alle leilighe tsplassene , alle forretnings plassene og 25 av
parkeringsplasse ne for hotellet dekkes på egen tomt. Resterende 20 plasser leies på langsiktig
kontrakt i Sentrumskvartalet.

Sentrumskvartalet har overskudd på parkeringsplasser. Hotellet har størst behov for gjesteparkering
om natten og er i motfase til Sentrumskvartalet. En samordning mellom disse vil være økonomisk og
miljømessig riktig både samfunnsmessig og virksomhetsmessig.

Det vil bli lagt opp til full dekning av sykkel for bolig med 60 plasser , forretning med 7 plasser og i
henhold til hotell ansatte med 11 plasser. Hovedmengden av sykkelkapasitet en løses i egne
avlukkede rom i u - etasjen. 1 6 av sy kkelplassene tilegnet boligene løses overdekket på terreng
mellom boliginngangene . All bodkapasitet ligger i kjellerplan.

B S10 , l eilighetsfordeling og uteop pholdsareal

B S10 består av forretning/serverin g /service i 1. etg med 5 bolig etasjer over.

Slik bolig prosjektet er skissert avviker den litt i forhold til områdeplanens anbefalinger og har 4
leiligheter over 100 m2 og 26 under 100 m2 samlet 30 leiligheter. Dette gir et krav på 300 m2
uteoppholdsareal hvorav 75 m2 på bakkeplan.

Boligprosjektet ligger i en urban bykjerne som det er vanskelig å tilføre utearealer på bakkeplan. Det
vil bli etablert et felles uteoppholdsareal på ca 150 m2 på 2. etg nivå ( takflaten over forretningene )
med direkte utgang fra heis/trappekjernene. Dette arealet tilfredsstiller nesten sol kravet på 5 timer
ved jevndøgn mens prosjektet løser i overkant av 4 timer. For å kompensere for dette , etableres det
e t stort og sol yl lt felles uteop pholdsareal /takterrasse over 5. boligetasje med adkomst fra begge
heis/trappekjern ene. (se sol/skyggediagram )



Hensynssone , m aterialitet , form og høyder

Materialiteten og takform på omkringliggende bebygg else er beskrevet under kap. Dagens situasjon.

Både hotell og boligbygget tenkes oppført i et enkelt modernistisk formspråk med flate tak .

BS10:

Fasadem aterial ene vil s amspille med omkringliggende murale uttrykk i tegl og puss for å tilpasse seg
materialiteten i Bryggerigården, Sparebankbygget og Rutebilgården som ligger i hensynssone
bevaring kulturmilj ø. Bryggerigården har svalgangsløsninger inn mot nytt boligbygg med stående
metallspiler i r ekkverk et .

Prosjektet i B S10 har hovedhenvendelse mot Kirkegata og Hotelltorget. 1. etasje mot Kirkegata vil bli
noe tilbaketrukket i forhold til hotellets fasadeliv. Dette muliggjør et overdekket sydvendt
serveringsareal . Fasadelivet av de 4 overliggende boligetasjene vil ligge i en mell omposisjon mellom
fasadelivet til hotellet og fasadelivet til Bryggerigården for å knytte kvartalet sammen (se snitt,
fasader og perspektiv) Den 5. boligetasjen er trukket ca 7 m tilbake fra underliggende fasade.

Fasadeh øydene mot Kirkegata er tilpasset hø ydene i Bryggerigården og Scandic for å en enhetlig
volumuttrykk i kvartalet lest fra Kirkegata og perspektivisk fra Søndre Torg ( se perspektiver) Gesims
mot Kirkegata = C + 9 4 , 8 tilbake trukket gesims fra Kirkegata = C + 97,9. 1. etasje mot Kirkegata o g
hotelltorget har en bruttohøyde på 4 m

Fasadematerialene vil være tegl, puss, tre og glass. 1. eta sje vil ha utadvendte funksjoner mot
Kirkegata og hotelltorget med mye bruk av glass. 1. etasje m ot Bryggerigården og mot nord vil ha
fasadematerial i varm sandfarget tegl . 2 – 5 /6 etasje bestående av boliger , vil ha fasadematerial av
varm sandfarget tegl mot Kirkegata, hotelltorget og mot nord. Mot Brygge rigården tenkes prosjektet
i lys gjennomfarget ly s puss både for å spille opp mot pussfasaden i Bryggeri gården og for å
maksimere lysforholdet mellom gårdene. For ytterligere å tilpasse seg, vil rekkverket på nybygget bli
utført etter samme spile prinsipp i metall som på Bryggerigården .

Balkongene mot Kirkegata ligger i sin helhet tilbaketrukket fr a fasadelivet s lik at fasadetyngden
harmonerer med Bryggerigården og at ikke balkongene dominerer uttrykket mot Kirke gata og
perspektivisk fra Søndre Torg . Det vil bli brukt trematerialer i dele r av inntrukket 6 etasje, ved
balkongene og ved inngangspartiene til boligbygget.



Bryggerigårdens asymetriske 1.etasje fasade mot Kirkegata er fanget opp i volumoppbygningen i 1.
etasje nybygg mot Bryggerigården og hjørnebalkongen mot Bryggerig ården er bevisst formet slik at
gavlmotivet mot Kirkegata fremstår «slankere». Bolig bygget er fasademessig oppbrutt både
horisontalt og vertikalt og har en tydelig 1. etasjers base som tilpasser seg uttrykket i Bryggerigården.

Boligbygge ts bakre høyder in klusive heis og trapp til felles takterrasse vil i sin helhet ikke være synlig
fra Søndre Torg . (se snitt og fasade syd)

Oppriss - sett fra Kirkegata, gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt

Snitt BB – Gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt

Det er videre laget en illustrasjon på forespørsel fra Ringerike kommune som viser boligbyg get i 5
etasjer. (se snitt BB Citygård i 5 etasjer). Forslagsstillers kommentar til denn e illustrasjonen er at
boligbygget som er et «infillprosjekt» for å få til en enhetlig kvartalstruktur er for lavt , ca 3 etasjer



under nytt hotell og ca en etasje under møne på Bryggerigården i tillegg til at utnyttelsen på tomten
blir ytterligere senket .

Snitt BB – Gjennom S øndre Torg og nytt prosjekt med boligbygg i 5 etasjer

BH1:

Hotellnybygget vi l på 1. etasje mot Kongensgate knyttes sammen med eksisterende Scandi c og
utnyttes til ny konferanse fløy. Denne knyttes sammen med ny konferansesal i de to nedre etasjene i
ny hotellfløy som vil bli eksponert mot Kongensgate. Over denne bygges 5 hotelletasjer med en
tilbaketrukket toppetasje som integreres i hotell tilbudet – s elskapsloka le , møte, serveri ng, trening.
Gesims hotell = C+ 10 0,4 , tilbaketrukket toppetasje har gesims = C + 10 4, 2 .

Hotellets toppetasje har en større tilbaketrukket terrasse mot vest/nordvest slik at tyngdepunktet i
toppetasjen ligger mot Kongensgate i hh til overordnede føringer. (se snitt) For å oppnå et lettere
uttrykk , et bedre visuelt uttrykk og e n mer dempet fjernvirkning er toppetasjen også tilbaketrukket
på østsiden. Mot vest er toppetasjen trukket henholdsvis 15 m og 3,5 m innen for gesims . Ytterligere
n edtrapping mot vest lar seg ikke gjennomføre da all vertikal kommunikas jon , heis/trapp,
nødvendigvis må ligge her. Heis/trapp er innbygget /integrert i toppetasjen for å dempe høyden.

Felt grensen mot Kongensgate følger retningen på Kongensgate i områdereguleringen.
Hotellnybygget vil følge retningen til Scandic mot Kongensgate og derigjennom sikre bedre utsikt fra
Biblioteket samt tilrettelegge for tyd e ligere marke ring av b ib li o tekshjørnet mot Kongensgate.

Fasadematerial ene vil være tegl, puss, tre og glass . 1. og 2. etasje mot hotelltorget vil være i glass for
å oppnå ønsket kontakt og eksponert aktivitet mot hotelltorget . Høy 1. etasje mot Kongens gate er ny
konferansesal og vil bli eks ponert med glass mot øst. Fasaden mot nord som vender seg mot
eksisterende gangvei tenkes hovedsakelig tett og knytt es materialmessig sammen i mørk tegl/ puss
fra varemottaket i vest til konferansesalen i øst.

3 - 7 etasje bestående av hotellrom tenkes oppført i lys sandfarget tegl med frittstående høyreiste
vinduer og sidefelt i tre . I 6. og 7. etasje i gavlveggen mot Kongens gate er balkonger brukt som
arkitektonisk element for å bryte ned høydene.

8 etasje er tilbaketrukket og tenkes oppført i et lettere uttryk k , hovedsakelig tre og
glass. Hotell nybygget vil i sin helhet ikke være synlig fra Søndre Torg. (se perspektiv fra Søndre Torg)



3D utsnitt - sett fra Søndre Torg

Heisoppbygg

Heisoppbygg skal i henhold til forskriftskrav ha en sikkerhetssone som gjør at oppbygget blir netto
3, 6 m over siste stopp + konst ruksjon/isolasjon , dvs 3, 9 5 m over gesims.

Heisoppbygget i hotellet blir integrert i toppetasjen uten oppbygg .

Heisoppbygg for boligdelen vil betjene felles uteareal og vil arki tektonisk bli nedtonet ved å knytte de
sammen med espaljer .

Bryggerikjelleren

Bryggerikjelleren vil ikke bli berørt av utbyggingen og fundamentering av overliggende boligprosjekt
forutsettes løst uten inngripen i denne. Ny parkeringskjeller vil ligge nord for bryggerikjelleren og ny
rømningsvei fra bryggerikjelleren vil bli løst utenfor hvelvene.

BESKRIVELSE FRA LANDSKAP

Overvannshå ndtering og blågrønne løsninger

Det er lagt opp til blågrønne løsninger som skal fordrøye overvann på egen grunn og samtidig gi økt
opplevelseskvaliteter, øke naturmangfoldet og gjøre sentrum mer rustet for å kunne imøtekomme
klimaendringer. Det bør legges opp til å benytte vegetasjon som bygger opp under artsmangfold.

For å imøtekomme Ringerike kommunes tre - trinns strategi på overvann om å fange opp og infiltrere,
forsinke og fordrøye , og sikre trygge flomveier vil planlagt vegetasjon og terrengforming vær e av stor
betydning.

Trinn 1 fanger opp de små nedbørshendelsene og tenkes ivaretatt i størst mulig grad med
vegetasjonsflater og permeable dekker.



Trinn 2 forsinker effektene av større nedbørsmengder og her er det mulig med en eller flere
løsninger for håndtering av overskytende regnvann. Her henvises det til notat om Teknisk
infrastruktur - Vann og avløp Citygården og Hotellkvartalet utarbeidet av Cowi. Videre detaljering må
avklare hvilken løsning som skal legges til grunn.

Trinn 3 sikrer mot ekstreme nedbørshendelser og er ivaretatt med styring av overvann mot en sikker
flomvei.

Eksisterende terrenget på gatetunet faller omtrentlig 1 meter fra sør til nord med kote +78 i
Kirkegata mellom nytt boligbygg og eksisterende hotell, kote +76.93 ved kinoen i S entrumskvartalet.
For gatetunet legges det derfor opp til å lede overvannet nordover med avvanning til mest mulig
grønne flater og permeable dekker.

Mellom bryggerigården og boligbygget legges det opp til mest mulig grønne arealer for fordrøyning .
For gang arealet øst for hotellet legges det opp til permeable dekker for infiltrasjon til grunn.

Grønne tak i form av ekstensive, semi - ekstensive og intensive tak etableres både på boligbygget ca.
220 m2 og hotellkvartalet ca. 1030 m2.

O verbygging

Hotellet øk er sin kapasitet både i forhold til hotellrom, servering og konferanse . For ytterligere å
styrke seg mot konferansemarkedet vil hele hotellet i 2. etasje bli koblet fysisk sammen med
kinosenteret i Sentrums kvartalet . Overbygningen krysser over gangpa ssasjen SGG2 .

Gangpassasjen er også i dag delvis overbygget i 2. etasje og har en nettohøyde på 4 m. Ny
sammenkobling bygger direkte videre på denne høyden og det vil bli etablert en ny himling som
knytter ny og eksisterende overbygging sammen og passasje n sikres med god opplys ning .
Fremkommeligheten i gangveien vil bli opprettholdt som i dag.

Uni versell ut formin g

I forhold til fremkommelighet vil utviklingen av BS10 og BH1 forbedre bysituasjonen vesentlig ved at
det åpnes for et nytt torg – Hotelltorget , som åpner opp e n « privatisert» bakgård til et offentlig torg.
Hotelltorget knyttes universelt sammen med både Kirkegata, Kongensgate og Brutorget .

De utadvendte funksjonene i 1. etasje BS10 og BH1 knyttes terskelfritt sammen med utearealet .

Boligene blir universelt utformet og knyttes terskelfritt sammen med felles uteareal i 2. etasje ,
takterrassene samt underetasje.

Scandic blir universelt knyttet til konferansefasilitetene i ny tt hotellbygg samt kinosen teret og
hotellbygget blir universelt utformet med terskelfri overgang fra fortausnivå og underetasjen.



Tilgjengelighet for alle
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Figur 1 Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss, Ringerike kommune 
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ROS-analyse for Citygården og hotellkvartalet, planID463 

 
OPPSUMMERING MED ANBEFALING 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av 
reguleringsplan for Citygården og hotellkvartalet, planID 463 i Ringerike kommune.   
 
Under følger en oppsummering av identifiserte risikoer som nødvendiggjør avbøtende tiltak i 
prosjekteringsfasen.  

OPPSUMMERING 

UØNSKET HENDELSE TILTAK 
Naturgitte forhold 

1 Skred/ras 

(løsmasseskred, 

kvikkleire, fjell, stein, 

jord, snø/is), herunder 

masseutglidning 

- Områdestabiliteten vurderes som tilfredsstillende. 

Dokumentasjon følger planforslaget.  

- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av geoteknisk rådgiver før 

bygging. 

2 Overvann/store 

vannmengder som følge 

av nedbør, urban flom 

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for overvannshåndtering 
som skal følge søknad om rammetillatelse.   
- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og overflatevann 
skal fordrøyes, og også infiltreres så langt som mulig, ved bruk 
av blågrønne tak, permeable flater, åpne overvannsløsninger, 
regnbed og fordrøyningsanlegg. 

   

3 Radon - Radonsikring ivaretas av TEK.  

4 Luftforurensning - Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad om 

igangsetting skal det følge en redegjørelse for støv og støy, samt 

tiltak for begrensning av eksos- og støvbelastning i 

anleggsperioden.  

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: Luftinntak til 

bygning skal plasseres vekk fra Kongens gate. 

Transport og trafikksikkerhet 

5 Ulykke i avkjørselspunkt - Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode ferdselsårer for 

myke trafikanter.  

- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter prinsipper i 

godkjent utomhusplan. 

- Kirkegata, mellom Søndre torv og Kvernberggata, 

omdisponeres til arealformål torg med tilhørende bestemmelser 

om møblering og utforming. 

- Det legges opp til gjennomgående kjøring for varelevering og 

renovasjon for å unngå rygging.   

Forurensningskilder 

6 Grunnforurensning - Før det gis igangsettingstillatelse skal det utarbeides tiltaksplan 

for håndtering av forurenset grunn.   

- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal sluttrapport for 

tiltaksplan for forurensning utarbeides. 



 

   

ROS-analyse for Citygården og hotellkvartalet, planID463 

Andre forhold 

7 Kulturminner - Planforslagets konsekvenser utredes og belyses i 

planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres med beskrivelse av 

detaljering, materialbruk, fasader og farger 

- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny bebyggelse 

ikke er synlig fra Søndre torv 

 
Gjennomføring av planforslaget vurderes generelt sett som uproblematisk. ROS-analysen avdekker 
hovedsakelig tilknyttet trafikksikkerhet, radon og skredsikring. Plangrepets konsekvenser for 
kulturminne vil være et sentralt tema i planbeskrivelsen.  

 
1 BAKGRUNN 

I henhold til LOV 2008-06-27 nr 71 (Plan- og bygningsloven) § 3-1 h og § 4-3 skal det utarbeides risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for reguleringsplaner og kommuneplaner før de skal behandles politisk. 
Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 
hendelser tilknyttet eller som har betydning for om arealet er egnet til foreslått utbyggingsformål. ROS-
analysen peker deretter på avbøtende tiltak for å redusere risiko og konsekvenser der sannsynlighet for 
uønskede hendelser er uakseptabelt høy. ROS-analysen bygger på foreliggende kunnskap om 
planområdet og arealbruk.  
 
ROS-analysen skal bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig, men skal også legge til rette 
for å avdekke ny stedssæregen kunnskap og innsikt. Dette innebærer at ROS-analysen skal bygge på 
overordnede planers ROS-analyser, slik at analysene blir mer og mer detaljerte.  
 
I forbindelse med kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan for Hønefoss sentrum har 
Ringerike kommune utarbeidet ROS-analyser. Disse ROS-analysene, utredninger utført i planområdet, 
samt åpne kilder på nett er lagt til grunn for vurdering av risiko i denne ROS-analysen.  
 

2 METODE 

2.1 Fremgangsmåte 

Denne ROS-analysen er basert på metoden formulert i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
beredskaps (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging», 2017. DSB anbefaler at 
ROS-analysen skal omfatte: 

 Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  

 Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  

 Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging. 

 Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  

 Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  

 Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, eller 

om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegginger.  
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ROS-analysen skal bygge på den kunnskap som til enhver tid er tilgjengelig, men skal også legge til rette 

for å avdekke ny kunnskap og innsikt relatert til planområdet og utbyggingsforholdet. Dette innebærer 

at ROS-analysen skal bygge på overordnede planers ROS-analyser, slik at analysene blir stadig mer 

detaljerte. Dette ivaretas ved å:  

 Kartlegge risiko- og sårbarhetsforhold 

 Vurdere funn fra fagspesifikke risikovurderinger 

 Vurdere om sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift er relevante 

 

Figur 2. Illustrasjon over fremgangsmåte fra DSB veilder 

 

2.2 Analyseoppsett 

Oppsettet i denne ROS-analysen følger anbefalt oppsett gitt i DSB veileder (2017). Veilederen anbefaler 

følgende trinn:  

 

 

 

 

 

Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformålet 

Identifisering av uønskede hendelser 

Vurdere risiko og sårbarhet 

Avbøtende tiltak 

Sammenstilling 

Figur 3. Hovedtrinn i ROS-analysen 
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3  BEGREPSAVKLARING 

Begrep Beskrivelse 

ROS-analyse Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, 
stabilitet eller materielle verdier. 

Risiko Uttrykk for den fare som uønskede hendelser/tilstander 
representerer for mennesker, stabilitet eller materielle verdier. 
Sannsynligheten for og konsekvensen av ulike hendelser gir til 
sammen et uttrykk for risikoen som en uønsket hendelse 
representerer. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 

Sannsynlighet Et mål for hvor trolig det er at en bestemt hendelse inntreffer i 
planområdet innenfor et visst tidsrom. 

Sårbarhet Vurderer motstandsevnen til utbyggingsformålet, 
samfunnsfunksjonene, evt. barrierer og evnen til gjenopprettelse. 

Konsekvens Virkningen den uønskede hendelsen kan få i et planområde. 

Usikkerhet Handler om å vurdere kunnskapsgrunnlaget. 

Barrierer Eksisterende tiltak som f.eks. flom-/skredvoll, sikkerhetssoner rundt 
farlig industri eller varslingssystemer som kan redusere 
sannsynlighet for og konsekvens av en uønsket hendelse. 

Tiltak I oppfølging av funn for ROS-vurderingen kan det bli avdekket 
behov for tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Dette kan være 
forbedringer i barrierer eller nye tiltak for å minimere risiko.  
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4 KORT SITUASJONSBESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Planområdet er sentralt i Hønefoss, og avgrenses av Kirkegata i sør, Kongens gate i øst, 

Bryggerigården i vest og sentrumskvartalet i nord. Rett vest for planområdet ligger Søndre torv, 

i øst ligger Hønefoss kirke.  

Planområdet omfatter i dag Citygården, en gård på 2 etasjer, og hotellet Scandic Hønefoss på 5 

etasjer.  

Planområdet ligger i bydelen Øvre kvadraturen. Her brytes den tradisjonelle 

kvadraturtypologien opp, og området er preget av varierende høyder og typologier. 

Planområdet preges av utydelige forbindelser og store deler (særlig området bak dagens 

hotellbebyggelse) av planområdet fremstår som en bakevje.  

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for arealformål som åpner for etablering av nytt 

hotellbygg nord for Scandic, samt ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården 

står i dag. Planforslaget skal legge opp til tydeligere forbindelser, samt et mer bymessig utrykk 

som ivaretar ambisjoner om kvadraturstruktur i området.  
 
 

 

Figur 4 Planens avgrensning 

 

Kongens gate 

Kirkegata Søndre Torv 
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5 IDENTIFISERING AV UØNSKEDE HENDELSER 

 

Tabell 1: identifiserte uønskede hendelser 

 

RISIKO- OG SÅRBARHETSFORHOLD 

 

 

BESKRIVELSE AV 

UØNSKET HENDELSE 

 

AKTUELT? JA/NEI 

KOMMENTAR 

Naturgitte forhold  

Ekstremvær/-vind Hendelser i forbindelse 

med ekstremvær/vind vil 

kunne ha alvorlige 

konsekvenser for 

infrastruktur, og føre til 

personskade.  

Nei. Ingenting tyder på 

at planområdet er 

særskilt utsatt for 

ekstremvær eller vind.  

Skred/ras, (herunder løsmasseskred, 

kvikkleire), inkludert masseutglidning 

Redusert fremkommelighet 

for utrykningskjøretøyer, 

snødrift. Kan føre til 

materielle skader.  

Ja. Planområdet ligger 

delvis innen 

utløpsområde for 

kvikkleireskredsone 

Riperbakken.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 1.  

Grunnforhold (herunder kvikkleire) Er det registrert kvikkleire 

i grunnen? Er det stabile 

grunnforhold i 

planområdet?  

Nei. Digitale 

løsmassekart viser 

fyllmasse i store deler av 

Hønefoss sentrum. 

Kartlegging av 

kvikkleirerisiko i 

Hønefoss utført av NGI 

(2006) registrer ingen 

kvikkleire i noen 

sentrale deler av 

Hønefoss. Det finnes 

ingen setningsskader på 

eksisterende bebyggelse, 

noe som tyder på stabil 

grunn. Tidligere 

geotekniske 

undersøkelser avdekker 

stort sett 10-14 meter til 

fjell. Før bygging vil det 

bli gjennomført 

prøvesjakting med 

geotekniker.   

Flom i sjø/elv/vassdrag (ink. flomskred), 

stormflo (havnivåstigning, høy 

vannstand) 

(oversvømmelse, ødelagt 

bebyggelse (fuktskader, 

elektrisk anlegg etc), 

Nei. Planområdet ligger 

utenfor 

aktsomhetsområde for 
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materielle skader, stengte 

veier og redusert 

fremkommelighet- spesielt 

fare knyttet til dette ifm 

utrykningskjøretøyer, etc)   

flom og stormflo.   

Overvann/store vannmengder som følge 

av nedbør/urban flom 

Styrtregn, store 

vannmengder som følge av 

regn over lenger tid, vann 

trenger inn i bygget pga. 

manglende flomveier. Kan 

føre til materielle 

ødeleggelser på bebyggelse, 

biler i parkeringsanlegg, 

strømstans/ødeleggelse av 

elektrisk 

anlegg/trafo/servere, 

redusert fremkommelighet 

for utrykningskjøretøyer. 

Ja. Hønefoss er ikke 

særskilt utsatt for større 

nedbørsmengder, eller 

store mengder vann som 

følge av dette. Det legges 

opp til at Kirkegata skal 

opparbeides som 

hovedoppsamlingsgate 

for overvann. Sikres som 

rekkefølgebestemmelse.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 2. VA-rammeplan 

og plan for 

overvannshåndtering 

følger planforslag.  

Sårbar flora/fauna Finnes det sårbare arter i 

planområdet?  

Nei. Det finnes ingen 

sårbar flora eller fauna i 

planområdet.  

  

Skog- og lyngbrann   Nei. Planområdet ligger i 

et urbant område.  

Erosjon  Nei. Det er ingen 

erosjonsrisiko i 

planområdet 

(kilden.nibio.no)   

Radon   Ja. Store deler, inklusivt 

planområdet, ligger 

under områder markert 

med særlig høy 

aktsomhetsgrad for 

radon.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 3. 

Luftforurensning  Ja. Deler av planområdet 

ligger under rød sone for 

forurensning fra 

Kongens gate. 

Citygården påvirkes 

ikke.  
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Vurderes videre i ROS-

skjema 4. 

Grunnvann  Nei.  

Kritiske samfunnsfunksjoner og kritiske infrastrukturer   

Samferdselsårer som vei, jernbane, 

luftfart, skipsfart, bru, tunnel og 

knutepunkt  

 Nei. Planforslaget 

berører Kongens gate, 

men grepet vurderes 

ikke som forringende.   

Infrastruktur for forsyning av vann, 

avløps- og overvannshåndtering, 

energi/el, gass og telekommunikasjon   

Vann og avløpssystemene 

(VA) rundt planområdet er 

ikke tilstrekkelig 

dimensjonert for fremtidig 

utbygging. Tekniske feil, 

brudd på ledningsnett, 

manglende strømforsyning 

og telekommunikasjon.  

Nei.  

 

 

 

VA-rammeplan følges 

planforslag, og 

rekkefølgebestemmelse 

om etablering av VA-

system før utbygging.  

Tjenester som skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og 

redningstjenester 

Skole og 

barnehagekapasitet?  

Nei. Skole- og 

barnehagekapasiteten i 

Hønefoss er blitt utredet 

av Ringerike kommune 

og vurderes som 

tilstrekkelig.  

Forsvarsområde Planområdet ligger tett på 

militære områder på 

Storrinden.  

Nei. Planområdet ligger 

ikke i forsvarsområde.  

Ivaretakelse av sårbare grupper. Berører planforslaget 

særskilt sårbare grupper?  

Nei. Planforslaget 

berører ikke sårbare 

grupper.   

Transport og trafikksikkerhet 

Ulykke med farlig gods  Nei.  

Vær/føreforhold begrenser tilgjengelighet 

til området 

 Nei. 

Ulykke i 

avkjørselspunkt/varelevering/renovasjon 

Ulykke ved på/avkjøring 

fra Kirkegata. Ulykke i 

forbindelse med 

varelevering eller 

renovasjon til nytt 

hotellbygg.  

Ja. Planforslaget vil 

medføre økt 

trafikkbelastning og 

dermed risiko for 

ulykker ved avkjøring 

fra parkering under 

terreng mot Kongens 

gate.  

 

Planforslaget legger opp 

til varelevering og 

renovasjon på 

sambruksallmenning 

mellom Citygård og 
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Scandic.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 5. Avbøtende 

tiltak sikres i plankart og 

bestemmelser.    

Ulykke med syklende/gående Påkjørsel av 

gående/syklende langs 

Kirkegata.   

Nei. Tiltak vil ivareta 

sikkerheten til 

syklende/gående i og 

etter anleggsfasen.  

Ulykker ved anleggsgjennomføring  Nei. Rutinemessige 

sikkerhetstiltak 

vurderes som 

tilstrekkelig.     

Andre ulykkespunkt  Nei.  

Forurensningskilder 

Virksomhet som håndterer farlige stoffer 

(kjemikalier, eksplosiver, olje/gass, 

radioaktivitet, storulykkevirksomheter) 

 Nei.  

Grunnforurensning Spredning av forurensede 

masser. Forurenset grunn.  

Ja. Det er mistanke om 

forurenset grunn i 

planområdet på 

bakgrunn av tidligere 

drift og deponi av glass 

fra bryggeri.  

 

Vurderes videre i ROS-

skjema 6. Avbøtende 

tiltak sikres i plankart og 

bestemmelser.    

Støy Støy fra veg, støy fra fly Nei. Planområdet er noe 

støybelastet fra Kongens 

gate. Det skal ikke 

plasseres støyømfintlige 

formål i rød støysone.   

Fare for akutt forurensning på land eller i 

sjø, oljeutslipp, etc. 

 Nei. Planforslaget 

medfører ingen kilder til 

akutt forurensning.  

Elektromagnetiske forhold  Nei.   

Foreslåtte arealformål/virksomhet 

Brann i bygninger  Nei. Planområdet 

utformes i samråd med 

brannkonsulent. 

Brannbil sikres adgang 

mellom bygninger og til 

bakgård.  
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Brannrådgivers 

vurdering legges ved 

planforslaget.   

Bortfall av strøm  Nei.  

Utrykningstid politi, ambulanse og brann  Nei. Planområdet ligger 

sentralt i Hønefoss med 

god tilgjengelighet.  

Forhold ved utbyggingsformålet 

Medfører planforslaget nye risiko- og 

sårbarhetsforhold  

 Nei. Planforslaget 

medfører ingen 

særskilte nye kilder til 

risiko- og 

sårbarhetsforhold.  

Andre forhold 

Fare for sabotasje/terrorhandlinger Er tiltaket i seg selv et mål 

med forhøyet risiko? 

Finnes det mål i 

nærmiljøet?  

Nei. Planforslaget 

medfører ingen økt 

risiko for sabotasje eller 

terrorhandlinger.  

Kulturminner Finnes det kulturminner i 

planområdet?  

Ja. Nabobebyggelsen 

ligger i Riksantikvarens 

NB-register. 

Katakomber fra 

Hønefoss bryggeri under 

Bryggerigården og deler 

av planområdet berøres. 

Plangrepet vil ikke 

forringe disse verdiene, 

og legger opp til bedre 

tilgjengelighet og 

enklere atkomst til 

katakombene.  

 

 

Tema kulturminner 

vurderes som 

tilstrekkelig belyst i 

planbeskrivelsen.  

Naturlige terrengformasjoner som utgjør 

fare (stup, vann, etc.) 

 Nei. Planområdet er flatt 

og i et byområde.   

  

Dambrudd (dambrudd som kan føre til 

oversvømmelse og 

materielle skader) 

Nei.  

Spesielle forhold ved 

utbygging/gjennomføring 

Endringer i trafikkmønster 

kan medføre økt fare for 

ulykker. Anleggstrafikk kan 

medføre fare ved kryssing 

Nei.  
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av kjørevei og fortau/gan-

/sykkelvei.  

Spredning av forurenset 

grunn. 

Nr. 1 Navn uønsket 
hendelse:  

Skred/ras, (herunder løsmasseskred, kvikkleire) 
inkludert masseutglidning 

Planområdet ligger delvis i utløpsområde for kvikkleireskredsone Riperbakken. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Skred S3 Et skred vil berøre ny 

boligblokk med flere 
enn 10 boenheter. 

Årsaker  
Planområdet ligger innen utløpsområde for skred fra Riperbakken.  
Eksisterende barrierer  
Det er mye bebyggelse mellom planområdet og løsneområdet. Området ligger i område med urbane 
fyllmasser. Områdestabilitet er vurdert ved flere anledninger.  
Sårbarhetsvurdering  
Plangrepet vurderes ikke å være særskilt sårbart for skred.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er ingen kjente skredhendelser i området.  
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på liv og 
helse.    

Stabilitet      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på 
stabilitet.   

Materielle verdier      Skredhendelse kan 
medføre middels 
konsekvenser på 
materielle verdier.    

Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Samlet konsekvens av skredhendelse for planområdet vurderes som middels, da det ligger i 

ytterkanten av utløpssonen og mye bebyggelse mellom løsneområdet og utløpsområdet vil opptre 

som barriere. Utløpsområdet marker mulig utstrekning ved eventuelt ras basert på identifisert 

løsmasse i løsneområdet. Det er ikke registrert kvikkleire i planområdet, så det er ikke fare for 

utglidning i planområdet.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Det finnes ingen kjente hendelser. Konsekvens av 
eventuell hendelse og omfang er derfor usikker.  

Det finnes ingen kjente hendelser. 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Områdestabiliteten vurderes som 
tilfredsstillende. Dokumentasjon følger 
planforslaget.  
- Det vil bli gjennomført prøvesjakting av 

Det er utført en rekke utredninger av 
områdestabilitet i planområdet. Det finnes 
ingen setningsskader på eksisterende 
bebyggelse.  
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geoteknisk rådgiver før bygging. 

 

 

 

Nr. 2 Navn uønsket 
hendelse:  

Overvann 

 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
Flom F2  
Årsaker  
Styrtregn, store vannmengder som følge av regn over lenger tid, vann trenger inn i bygget pga. 
manglende flomveier. Kan føre til materielle ødeleggelser på bebyggelse, biler i parkeringsanlegg, 
strømstans/ødeleggelse av elektrisk anlegg/trafo/servere, redusert fremkommelighet for 
utrykningskjøretøyer. 
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Dagens overvannsledninger og flomveier er kartlagt og dimensjonert for 200 flomsretur og viser at 
vann samles i forsenkninger i planområdet.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
  X  Fremskrivninger spår hyppigere og økt intensitet 

på regnfall.   

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet         
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Planforslaget legger opp til en situasjon som vil redusere total avrenning fra planområdet, ved hjelp 

av grønne tak og fordrøyning.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Det skal utarbeides en Helhetlig plan for 

overvannshåndtering som skal følge søknad om 

rammetillatelse.   

- Følgende bestemmelse legges inn: Takvann og 
overflatevann skal fordrøyes, og også infiltreres 
så langt som mulig, ved bruk av blågrønne tak, 
permeable flater, åpne overvannsløsninger, 
regnbed og fordrøyningsanlegg. 
 

Planen skal detaljere løsninger og redegjøre for 
infiltrasjonskapasitet i eksisterende 
grøntområder.  
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Nr. 3 Navn uønsket 
hendelse:  

Radon 

Planområdet ligger i område for høy aktsomhet for radon. Langvarig eksponering kan være 
skadelig.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
 
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer eksponering.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer 

eksponering. 
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Langvarig eksponering 
kan være helsefarlig.  

Stabilitet         
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Eksponering mot radon vil kun ha påvirkning på konsekvenstype liv og helse. Konsekvens for liv og 

helse vurderes som liten, da relativt enkle byggtekniske tiltak minimerer eksponering og 

skadeomfanget på liv og helse er usikkert.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Middels  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

Det tilrettelegges for radonsikring, iht. krav i 
gjeldende TEK.  

Radonsikring ivaretas av TEK.   
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Nr. 4 Navn uønsket 
hendelse:  

Luftforurensning 

Planområdet ligger delvis i rød sone for luftforurensning. Langvarig eksponering kan være 
helseskadelig. 
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Langvarig eksponering kan være helseskadelig.   
Eksisterende barrierer  
Det skal ikke etableres formål sensitiv for luftforurensning i rød sone langs Kongens gate.    
Sårbarhetsvurdering  
Planforslaget vurderes ikke å være særskilt sårbart. Det etableres ikke boliger i rød sone.   
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det etableres ikke boliger i rød sone.   
Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Langvarig eksponering 
kan potensielt 
helseskadelig.    

Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvens av hendelse vurderes som mindre sannsynlig, men skadeomfanget for liv og helse av 

potensiell hendelse vurderes som noe mer alvorlig og omfattende.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Liten Det skal ikke etableres boliger langs Kongens 

gate, som anses å være kilde til luftforurensning 
i området.  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Følgende bestemmelse legges inn: Med søknad 

om igangsetting skal det følge en redegjørelse for 

støv og støy, samt tiltak for begrensning av eksos- 

og støvbelastning i anleggsperioden.  

- Følgende bestemmelse legges inn for felt BKB1: 

Luftinntak til bygning skal plasseres vekk fra 

Kongens gate. 

 

I henhold til fagrapporten Overordnet vurdering 
av luftkvalitet som ligger ved planforslaget.  
 
Det legges ikke opp til formål sensitivt for 
luftforurensning i rød sone. Egnede 
uteoppholdsarealer til bolig etableres ikke i rød 
sone for luftforurensning. 
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Nr. 5 Navn uønsket 
hendelse:  

Ulykke i avkjørselspunkt/varelevering/renovasjon 

Ulykker i påkjøring til Kongens gate fra Kirkegata. Ulykke ved utkjøring av parkeringsanlegg til 
Kongens gate. Ulykke i forbindelse med varelevering eller renovasjon.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Dårlig sikt. Blandet trafikk. Økt trafikkbelastning fra parkeringsanlegg.  
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Myke trafikanter er særlig utsatt ved hendelse, og ulykker kan medføre personskade.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det legges opp til god sikt i planforslaget. Det 

legges opp til gjennomgående kjøring for 
varelevering på sambruksareal for å unngå 
rygging.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse      Ulykke kan medføre 
personskade.  

Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Konsekvens av hendelse vurderes som middels ift. liv og helse, med små eller lite relevant 

skadeomfang på stabilitet og materielle verdier.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Liten  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Det sikres gode siktlinjer, belysning og gode 
ferdselsårer for myke trafikanter.  
- Bestemmelse sikrer at gatetun utformes etter 
prinsipper i godkjent utomhusplan. 
- Kirkegata, mellom Søndre torv og 
Kvernberggata, omdisponeres til arealformål torg 
med tilhørende bestemmelser om møblering og 
utforming. 
- Det legges opp til gjennomgående kjøring for 
varelevering og renovasjon for å unngå rygging.   

Myke trafikanter ivaretas i utforming av 
samferdselsarealer, særlig i grensesnittet mot 
Kirkegata.  
 
Møblering og beplantning sikrer at biler må 
holde lav fart.  
 
Sikres i plankart og bestemmelser. 
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Nr. 6 Navn uønsket 
hendelse:  

Grunnforurensning 

Spredning av forurensede masser.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Det er mistanke om forurenset grunn i planområdet på bakgrunn av tidligere drift og deponi av 
glass fra bryggeri. 
Eksisterende barrierer  
Det er utført miljøteknisk undersøkelse.   
Sårbarhetsvurdering  
Planområdet vurderes ikke som særskilt utsatt.   
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Det er utført miljøteknisk undersøkelse. 

Forurenset grunn er registrert. Behandling av 
denne følges opp i tiltaksplan.   

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Hendelse er kartlagt, så sannsynlighet vurderes som ingen. Konsekvens vurderes heller ikke som relevant.  

Usikkerhet  Begrunnelse  
Lien Det er utført miljøteknisk undersøkelse.  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Før det gis igangsettingstillatelse skal det 
utarbeides tiltaksplan for håndtering av 
forurenset grunn.   
- Før det gis brukstillatelse for bebyggelse skal 
sluttrapport for tiltaksplan for forurensning 
utarbeides. 

Følges opp i bestemmelser. Tiltaksplan 
godkjennes av kommunen før tiltak.  
 
Sluttrapport skal godkjennes av kommunen. 
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Nr. 7 Navn uønsket 
hendelse:  

Kulturminner 

Planområdet ligger inntil bebyggelse på Riksantikvarens NB-register.  
Om naturpåkjenninger (TEK 17)  Sikkerhetsklasse flom/skred Forklaring  
   
Årsaker  
Plangrepet legger opp til en situasjon som påvirker og forringer siktlinjer fra Søndre Torv. 
Plangrepet legger opp til bebyggelse som forringer bygningsmiljø i Hønefoss sentrum.  
Eksisterende barrierer  
 
Sårbarhetsvurdering  
Det er gjort oppmålinger av presise høyder på bebyggelse rundt Søndre Torv.  
Sannsynlighet  Høy Middels  Lav Forklaring 
   X Presise oppmålinger gjør at man nøyaktig kan 

simulere siktlinjer og bebyggelsens effekt på 
kulturmiljø ved Søndre Torv.  

Konsekvensvurdering  
 Konsekvenskategorier   
Konsekvenstyper Høy Middels Små Ikke 

relevant 
Forklaring  

Liv og helse       
Stabilitet       
Materielle verdier       
Samlet begrunnelse av konsekvens: 

Hendelse vil ikke ha konsekvens for noen av konsekvenstypene.   

Usikkerhet  Begrunnelse  
Lite  
Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanleggingen og annet 
Tiltak:  
 

 

- Planforslagets konsekvenser utredes og belyses 
i planbeskrivelsen. Planbeskrivelsen suppleres 
med beskrivelse av detaljering, materialbruk, 
fasader og farger 
- Det sikres byggehøyder i plankart som gjør at ny 
bebyggelse ikke er synlig fra Søndre torv 

 

 



RI N GE RI KE KOM M U N E
Strategi - og utviklingsavdelingen

VURDERI NG AV UTTALELSER VED
OPPSTART AV PLANARBEI D

Plan I D 463 Detaljregulering for Citygården - og hotellkvartalet

Utarbeidet av Axel Ødegaard, LINK arkitektur
Kommentert av Rådmannen 25.05.2020

Liste over uttalelser - kronologisk etter mottaksdato

Nr . Navn Dato
1 Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap 15.01.2020
2 Statens vegvesen, transport og samfunn, v/ Arne Tovslid 16.01.2020
3 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, v/ Gunn M. Johannessen 17.01.2020
4 Bane NOR, v/ Åsne Fyhri 30.01.2020
5 Bryggerigården Boligsameie, v/ Mette Sønsteby 05.02.2020
6 Fylkesmannen i Oslo og Viken, v/ Brede Kihle 13.02.2020
7 Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1 D, v/ Vera Steingrimsen 13.02.2020
8 Sameiet i Hønefoss bru 1 C, ved Per Christian Frøislie 15.02.2020
9 Kirkegata 7 ANS, ved Anne Helene Frøislie 15.02.2020
10 Den norske kirke , Tunsberg bispedømmeråd 22.01.2020
11 Ringerike brann - og redningstjeneste 14.02.2020
12 Norges vassdrags - og energidirektorat 17.02.2020
13. Viken fylkeskommune 26.03.2020

V ars el om utvidet planområde 20.03.2020
1 Bryggerigården Boligsameie, v/Mette Sønsteby 13.04.2020

Varsel om utvidet planområde 28.04.2020
1 Hønefoss Sparebank v/ Torgeir Nøkleby 29.04.2020

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers
kommentar

Rådmannens kommentar

1. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Det vises til at Fylkesmannen har
ansvar for å følge opp
samfunnssikkerhet i plansaker. Ved
behov gir DSB faglige råd og innspill
til Fylkesmannen.

Tas til orientering. Tas til orientering.

2. Statens vegvesen, transport og samfunn, v/ Arne Tovslid

Varsel om oppstart videresendt til
Viken fylkeskommune. Fra og med
januar 2020 er det Viken
fylkeskommune som forvalter
fylkesvegene i området.

Tas til orientering. Merknad
fra Viken fylkeskommune
etterlyses .

Tas til orientering.

3. Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS (HRA) , ved Gunn M. Johannessen
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HRA er opptatt av at
renovasjonstekniske løsninger
planlegges i en tidlig fase, og
hensyntas i reguleringsplaner.

Det er viktig å avsette nok areal,
bredde på vei, sikkerhet,
stigningsforhold, tilgjengelig for
renovasjonsbil, snuplass,
kapasitetsberegninger og andre
forhold.

HRA opplyser om fordeler og
arealkrav ved bruk av nedgravd
renovasjonsanlegg.

Husholdningsav fall er under
kommunens monopol, og kan ikke
utføres av andre enn HRA.
Næringsavfall kan håndteres privat,
men dog etter Forurensningslovens
bestemmelser om kildesortering og
gjenvinning. Med avtale kan HRA
også håndtere næringsavfall. Avtale
med HRA må sø kes om i
planleggingsfasen, så HRA kan
befare og sikre at krav følges . Avfall
fra næringsvirksomhet og
husholdning kan ikke blandes, og må
håndteres på to ulike steder.

Tas til orientering.

Detaljer løses i sam råd
med HRA.

Tas til orientering.

Etter rådmannens vurdering er
foreslått løsning best for
prosjektet. Avfall skal lagres
innvendig avfallsrom hvilket vil
gjøres. Nedgravd løsning ville
ha blitt svært arealkrevende og
feltet er lite og skal ha høy
utnyttelse, jf. byplanen.

Prosjektet er under
detaljprosjektering, HRA
vurderer forholdet ved offentlig
ettersyn.

4. Bane NOR, ved Åsne Fyhri

Bane NOR har ingen merknader til
oppstartsvarselet.

Ok. Tas til orientering.

5. Bryggerigården boligsameie (BB) , ved styreleder Mette Sønsteby

BB er positive til at eiendommene
planlegges under ett, ny forbindelse
mellom det nye leilighetsbygget og
hotellet , at parkering under bakken
betjenes fra Sentrumskvartalet, og
grøntområde mot Bryggerigården.
BB reagerer på høydene på planlagt
bebyggelse . BB ber om at
detaljreguleringen utformes i tråd
med byplanens rammer, som gir max
5 etg med inntrukket 5.etg for
leilighetsbygget, og maksimalt 8 etg
med avtrapping mot vest for hotellet.

Det presiseres at dette handler om
den frie sikten , i tillegg til
sk yggevirkninger. Bygg kan ikke
trekkes lenger ut mot Kirkegata enn
hotellet i dag. Det legges til grunn at
maks kotehøyde også gjelder
heishus og teknisk anlegg på tak.

Det vises til tinglyste rettigheter
erklæringer mellom gård ene .
Boligsa meie har blant annet rett til å
benytte felles bakgård mellom
Citygården og Bryggerigården til
varelevering, flytting, vedlikehold,

Årsaken til at høyden på
bygget ble satt til 5 etg i
Byplanen, var begrunnet
med at gesims på nye bygg
bak bygningsrekken rundt
torvet ikke skulle være
synlig fra bakkeplan på
Søndre Torv. Når de
overordnede forutsetning
om frie siktlinjer fra Søndre
Torv er oppfylt bør økning
med en etasje kunne
aksepteres i en bymessig
sammenheng. Det g jøres
oppmerksom på at
høydene oppgitt i referat fra
oppstartsmøte er basert på
kommunens visuelle
anslag, og ikke høydene
som er blitt meldt inn som
del av planinitiativet.

For å skape ønsket
kvartalsstruktur, forholder
ny bebyggelse på BS10
seg til fas adelivet til
Bryggerigården og Scandic.

Med planforslaget foreslås en
inntrukket sjette etasje på ny
Citygård (maks. høye kote + 98),
denne etasjen overstiger
byplanens høydebegrensning
(kote + 95). Etasjen er trukket
ca. 7 meter inn fra
underliggende fasadeliv mot
gata, og vil ha begrenset
synl ighet.

Fasadehøyden mot Kirkegata er
altså tilpasset høydene i
Bryggerigården og Scandic .

Rådmannen er enig i
forslagsstillers vurdering av
foreslått høyde. Ny Citygård er
et «infillprosjekt» for å få til en
enhetlig kvartalstruktur,
nybygget tilpasses h øydene mot
offentlig rom i Kirkegata, men
innad i kvartalet tåler en høyere
bebyggelse. Med seks etasjer i
bakkant får man en nedtrapping
mot Kirkegata og fra ny
hotellfløy mot Bryggerigården .
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mm . Det er i tillegg også avgitt
erklæring er for City - gårdens eierskap
av Bryggerikjelleren under tomta til
Bryggerigården. Bryggerigården har
rett til å ha elektrokjele i City - gården,
og passasjen til Sø ndre Torv skal
holdes åpen. Det bes om at de
juridiske posisjonene tas med i
reguleringsplanen. BB hevder sin rett
til avløp gjennom eiendommen, og
ber om dette hensyntas ved
u tbygging og ferdigstillelse, uten
vederlag for BB. Planen skal vise nok
manøvreringsareal for stigebil i felle s
bakgård.

BB ber om at næringslokalene det
legges opp til ikke er av slik karakter
at den forstyrrer ro og orden i
bakgården mot Bryggerigården . Det
bes om at bruk av næringslokale
reguleres i reguleringsplan.

BB protesterer på at planen ikke er
konsekvensutredningspliktig og
derav ikke politisk behandling.

1 etg på ny Citygård kan
trekkes noe inn for å skape
en form for svalgang. Viser
for øvrig til byggegrenser
for BS10 i byplanen som
åpner for bebyggelse noe
lenger ut enn Scandic .

Bygningslogistikk (tilgang
på heis) gjør det nødvendig
at hotell bygget er i full
høyde ved heis. Vedr.
heisoppbygg vises det til
byplanens
reguleringsbestemmelse §
4.14 Arkitektur og estetikk –
pkt. n).

Vedr. tinglyste rettigheter.
318/430’s rett til å ha
elektrokjele på 318/429 er
ikke lengere aktuell da
kjelen er frakoblet og
318/430 er tilknyttet Vardar -
fjernvarmenett. 318/429
har tatt kontakt med
318/430 for å få avlyst
rettigheten og demontert
kjelen. Øvrige tinglyste
erklæringer og rettigheter
vil gjelde i byggeperioden
og ved ferdig bygg.

Vedr. BB sin rett på avløp.
Det foreligger i dag ingen
tinglyst eller annen
hevdvunnen rett til slikt
avløp. Følgende
løsningsalternativ er lagt
fram for BB:

1. Citygården as (318/429)
har tilbudt Bryggerigården
Boligsameie (BB) (318/430)
vederlagsfritt en bruksrett til
angitt avløpsledning på
alminnelige vilkår for drift
og vedlikehold.

2. Citygården stiller
vederlagsfritt til disposisjon
kjellerrom for BB, hvi s de
har behov for slikt rom, for
å legge om sitt avløp til nye
kommunale ledninger som
kommer i Kirkegaten.
Det antas å være den beste
løsningen for 318/430 på
sikt.

Rådmannen mener at prosjektet
viser en god estetisk utforming
o g tilpasning til bevaringsverdig
bebyggelse i vest.

Det er i byplan gitt overordnede
rammer for videre
detaljreguleringer. Bak
byplanens bestemmelser ligger
det hensyn som skal ivaretas.
Det er først ved behandling av
detaljreguleringer (for konkrete
prosj ekter) at det kan gjøres en
planfaglig vurdering av hvordan
hensynene bak overordnete
rammer (byplanen) kan ivaretas.

Beboerne er bekymret for de
konkrete konsekvensene av en
inntrukket 6. etasje, som
sol/skygge, innsyn og utsikt.

Samlet sett vil, etter
rå dmannens vurdering,
konsekvenser av inntrukket 6.
etasje når det gjelder innsyn
være små sammenlignet med 5
etasjer. Når det gjelder skygge
fra ny Citygård vil det trolig være
liten forskjell mellom inntrukket
6. etasje og 5 etasjer, og det vil
dreie seg o m tidlig på
morgenen. Vi er i en tett
bysituasjon og en kan ikke
forvente at hensynet til utsikt
kan veie mer enn hensynet til
fortetting i samsvar med målene
i byplanen og kommuneplanens
samfunnsdel.

Bestemmelsene § 3.1.3 sikrer
at: Kundeatkomst til eve ntuell
bevertning og tilhørende
uteservering skal plasseres mot
Kirkegata eller gatetunet (felt
SGT).

Planforslaget utløser ikke krav til
konsekvensutredning. Siden
planforslaget berører viktige og
identitetsskapende kulturminner
og kulturmiljø i Hønefoss (av
nasjonal, regional og lokal
verdi), stiller kommunen krav til
at dette hensyntas, og at
konsekvenser for kulturminner
og kulturmiljø skal utredes og
beskrives som del av
planbeskrivelsen. Kravet er
imøtekommet, og r ådmannen
mener at prosjektet viser e n god
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Det utarbeides en
overordnet brannstrategi for
området .

Næringsaktivitet som har
akti vitet etter kl 23.00
reguleres av egne
vedtekter og forskrifter . Det
anføres at det allerede i
dag finnes flere virksomhet
på e i e n dommen 318/ 429
og 318/ 430 som har
aktivitet til 03.30. Dette
fungerer fint uten
dokumenterte ulemper for
nabolaget. Det vises for
øvrig til byplanens
beskrivelse og
kvalitetsprogram for
nabolag og byplanens
reguleringsbestemmelse §
4.14 Arkitektur og estetikk
pkt. r) . Det vises videre til
oppstartsmøtereferatet hvor
kommunen skrev:

Viktig å avklare og regulere
type næ ringsarealer i 1.
etg. – av hensyn til
naboene. Utadrettet
virksomhet i ny Citygård
bør plasseres mot øst og
syd, mens mot vest bør det
være mer stille – av hensyn
til boligene både i
Bryggerigården og ny City -
gård.

Det ble utført grundig
konsekvensutred ning ifm .
byplanen. Det vises til at
konsekvenser for tema
kulturminne og kulturmiljø
bes utredes som del av
planbeskrivelsen, jfr. referat
fra oppstartsmøte pkt. 2.

Utbygging skal hjemles i en
detaljregulering, prosessen
styres av plan - og
bygningslovens kap.12, og
planen må vedtas politisk.

estetisk utforming og tilpasning
til bevaringsverdig bebyggelse
og Søndre torv i vest.

6. Fylkesmannen i Oslo og Viken

Støyhensyn skal ivaretas i tråd med
T - 1442/2016. I og med det i saken er
snakk om boliger sentralt i byen, kan
det være aktuelt å akseptere avvik
fra anbefalte støygrenser forutsatt at
alle boliger sikres en stille side.
Boligene må ha tilgang til
uteoppholdsareal med
tilfredsstillende støyforhold. Det b es
om at reguleringsbestemmelsene

Planområdet ligger i
avvikssone for støy. Det er
utarbeidet støy faglig
utredning ifm . plansaken.

Det etableres ikke bol iger i
rød sone for luftkvalitet , jfr.
byplanens planbeskrivelse.

Tilfredsstillende lekearealer
og trafikksikker skolevei

Støy faglig utredning følger
saken.

Detaljreguleringen tilfredsstiller
kravene i plan 431
Områderegulering Hønefoss §§
3.1.6 og 9 (avviksområde for
støyforurensning), j f. forslag til
bestemmelser § 1.2 og 3.1.6.
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fastsetter konkrete krav om
ivaretakelse av støyforhold , og at ev.
støytiltak ferdigstilles før boligene tas
i bruk. Det bes om at støyfaglig
utredning følger saken.

Retningslinje for behandling av
luftkvalitet i arealplanlegging T - 1520
må legges til grunn for planarbeidet. I
rød sone bør det ikke tillates
etablering av boliger.

Rikspolitiske retningslinjer for barn og
unge må følges opp i planarbeidet.
Det vises særl ig til punkt 5b om
tilstrekkelig lekearealer. En vurdering
av lekearealer i planområdet og
nærmiljøet skal følge saken, og
tilstrekkelig arealer skal sikres i
planen. Lekearealer på tak
aksepteres kun som et supplement.
Det må redegjøres for trafikksikker
skolevei.

Planarbeidet må gjennom
bestemmelser ivareta
landskapsmessige og estetiske
forhold , b lant annet gjennom
bestemmelser om utforming av ny
bebyggelse. Verdifullt naturmiljø bør
ivaretas , for eksempel gamle trær .
Det må redegjøres for hvordan Nml
§§ 8 - 12 er fulgt opp.

Det opplyses om t planområdet
ligger innen konsesjonsområdet for
fjernvarme. Reguleringsplanen sikrer
og iverksetter tilknytningsplikt.

Det bes om at det legges vekt på
trafikksikre løsninger for gående og
syklende med god tilgjengelighet til
sentrum , og kollektivtilbud.

Det må redegjøres for hvordan
p rinsipper om universell utforming
vektlegges . Disse må sikres fulgt opp
gjennom egne bestemmelser.

Det skal utarbeides ROS - analyse
som skal legges ved plansaken.
K onsekvensene av klimaendringene
skal vurderes og høye
klim aframskrivinger skal legges til
grunn for planleggingen. planer skal
ta hensyn til behovet for åpne
vannveier, overordnede blågrønne
strukturer, og forsvarlig overvanns -
håndtering. Kommunene skal ta
utgangspunkt i naturbaserte
overvannsløsninger. Nødvendige
avbøtende tiltak skal innarbeides i
planen.

dokumenteres som del av
planen.

Naturmiljø bevares eller
revegeteres så langt det lar
seg gjøre. Planens forhold
til Nml §§ 8 - 12 redegjøres
for i planbeskrivelsen.

Tilknytningsplikt sikres i
planen.

Planinitiativet legger opp til
sambruksallmenning
mellom citykvartalet og
Scandic, der bevegelse
først og fremst vil foregå på
de gående og syklende
sine premisser. Det legges
opp til opprustning av
Kirkegata med trafikksikre
løsninger for alle
trafikantgrupper.

UU kommenteres i
planbeskrivelsen.

Det skal utarbeides ROS -
analyse .

Alle boenheter får en stille side,
Boenhete r mo t sydøst innenfor
felt BKB1 er avhengig av tiltak –
f.eks. tette rekkverk på balkong
for å tilfredsstille kravene.
Uteoppholdsareal på takterrasse
over øverste tak innenfor felt
BKB1 må også ha tiltak – f.eks.
tette rekkverk.

Vedrørende luftkvalitet så kan
denne t il tider være en utfordring
generelt for Hønefoss sentrum
og boliger innenfor felt BKB1.
Resultatet fra målinger ved
Hønefoss skole vurderes langt
på vei å være representativ for
planområdet, se vedlagt
overordnet vurdering av
luftkvalitet t ilhørende
planforslaget. Det vises også til
konsekvensutredning for
overordnet Områderegulering
Hønefoss (plan 431), med
l uftsonekart som viser
modellerte konsentrasjoner av
svevestøv (PM10) og NO2.

I henhold til retningslinje T - 1520
bør det vises størst varsomhet
ved plassering av boliger i
områder som ligger nær rød
sone. Boenheter etableres ikke
innenfor rød sone. I gul sone bør
luftforurensning og lokalklima
inngå som et hensyn tidlig i
planprosessen. Dette er gjort
ved egen temarapport, jf. også
konse kvensutredning for
overordnet Områderegulering
Hønefoss (plan 431),

Hensynet til boligfortetting i
Hønefoss sentrum er presisert
med områderegulering
Hønefoss.

Enkelte av boenhetene vil ligge
innenfor gul sone for støy og
kanskje for luftforurensning. Det
tas ekstra hensyn ved
plassering av private for de
fleste boenhetene og deler av
felles uteoppholdsareal. I tillegg
ved bestemmelse som sikrer at
luftinntak plasseres vekk fra
forurensningskilden, og krav til
balansert mekanisk ventilasjon. I
tillegg skal det med søknad om
igangsettingstillatelse skal følge
en r edegjørelse for støv og støy,
og begrensning av eksos - og
støvbelastning i
anleggsperioden, jf. T - 1520.
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Barn og unge taper ikke noe
lekeareal eller potensielt
lekeareal som følge av
reguleringsplanen.

Det er begrenset areal til videre
utvikling med bybebyggelse
innenfor planområdet. Området
er regulert med høy utnyttelse i
gjeldende områderegulering
(plan 431), og ubebygde arealer
må betjene både hotell og ny
sentrumsbeb yggelse. Det er
derfor ikke egnede arealer på
bakkeplan til lek, som
o mrådereguleringen stiller krav
om. Noen områder innenfor den
tetteste sentrumskjernen vil ved
fortetting ikke kunne få egnede
arealer på bakkeplan til lek.
Rådmannen har vurdert at f elles
takterrasse på taket av
næringsarealene 1. etasje
likevel bør opparbeides med noe
leke - muligheter for de minste
barna. Slik det er plassert vil det
være beskyttet mot vind , trafikk,
forurensning og støy, men ikke
få direkte sollys minst 5 timer
ved j evndøgn. Arealkravet og
avstandskravet tilfredsstilles.

Lekeplassen på Søndre torv er
tilgjengelig via gatetun, fortau til
torget. For de større barna er
det kort avstand til Livbanen,
Søndre park og framtidig leke -
og oppholdsareal ved Ringerike
VGS.

Tr afikksikker skolevei til
barneskole (Benterud) er
ivaretatt, jf. utredningene
Skoleveisutredning Hønefoss
sentrum og Trygge skoleveier
Hønefoss sør .

Landskapsmessige og estetiske
hensyn ivaretas, inkludert
hensynet til bevaringsverdig
bebyggelse, jf, estetisk
redegjørelse og
reguleringsbestemmelsene.

Trærne i Kirkegata bevares.
Planområdet har svært få
naturmangfold sinteresser i dag,
jf. planbeskrivelsen.
Planforslaget sikrer eksistere nde
trerekke langs Kirkegata.

Det meste av overvannet skal
ivaretas naturlig, avhengig av
infiltrasjonskapasiteten er det
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behov for mer eller mindre
fordrøynings volum . Dette
undersøkes mer før
sluttbehandling av planforslaget.
Planforslaget sikrer blågrønne
tak og flater, samt bruk av
vegetasjon og andre planter på
gatetun og langs fortau , jf.
bestemmelser og
lllustrasjonsplan. jf. også Notat:
Teknisk infrastruktur: vann avløp
og overvann (klimafaktor 1,4 er
benyttet). Vegetasjonen og
blågrønne str ukturer fungere r i
tillegg som en
opplevelseskvalitet, samtidig
som den legger opp til å fungere
som stimulerende for
naturmangfoldet ved å være
attraktiv for pollinerende
insekter.

Tilknytningspl ikt til fjernvarme er
ivaretatt, jf. kommunal forskrift
og bestemmelser.

Trafikksikkerhet ivaretas i
Kirkegata (ombygging til gate og
torg), opparbeidelse av
gatetunet innenfor planområdet
(inkl. gjennomgående kjøring for
varelevering og renovasjon for å
unngå rygging). Pl anområdet gir
ny sekundær gangakse med lite
biltrafikk .

Planområdet ligger rett ved
Sentrum stopp
(hovedbusstasjon), og det er
gangavstand til stasjon på
Ringeriksbanen.

UU skal ivaretas i uteområdene
og felles uteoppholdsarealer, jf.
reguleringsbestemmelsene (§§
2.1 og 3.1.1) og
planbeskrivelsen.

ROS - a nalyse er vedlagt
planforslaget. Nødvendige
avbøtende tiltak er innarbeidet i
planen.

7. Styret i boligsameiet Hønefoss bru 1 D

Det etterlyses sol/skyggeanalyser for
perioden november – januar , da det
mistenkes at ny bebyggelse vil
skygge for leilighetene som vender
mot sør.

Dårligere solforhold og redusert utsikt
vil forringe verdien på leilighetene.

Det påpekes at flere leiligheter har
soverom mot planlagt hotell. Lyd og

Høyere utnyttelse i
forbindelse med fortetting i
bymessige strøk vil
medføre endring i
sol /skygge , gjenboere og
siktforhold. Plangrepet
legger opp til et generelt
kvartals løft.

Lydnivå et på hotellet
reguleres av ordinær drift

Sol - og skygge analyse for vår -
og høstjevndøgn viser at ny
bebyggelse innenfor
planområdet ikke kaster
slagskygge på fasaden til
Hønefoss bru 1 D kl.09:00. Nytt
hotellbygg gir ikke skygge på
fasaden kl.12:00. Heisoppbygg
på ny Citygård vil i henhold til
sol - / skyggeanalysen kunne
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innsyn fra nytt hotell er
bekymringsfullt. Det bes om at det
ved nytt hotellbygg tas hensyn til
beboere i sentrumskvartalet ved
vurdering av hvordan hotellet skal
skiltes.

Det er i d ag tidvis kaos ved utkjøring
fra parkeringshuset. Det sees med
bekymring på hvordan dette vil
utvikle seg ved utvidelse av
parkeringskapasitet under ny
bebyggelse. Det bes om at det
vurderes å lage to utkjøringsfelt ut fra
Sentrumskvartalet eller endre tid en
for grønt lys.

Citygård på 6 etasjer vil forringe
utsikt fra Sentrumskvartalet. Tillatt
høyde for BS10 er 5 etg.

og forskrifter . Planforslaget
legger ikke opp til støynivå
høyere enn det som kan
forventes i et bysentrum.

Vedr. parkeringshus. Dette
tas til orienter ing.

Vedr. byggehøyder se pkt .
5.

kaste begrenset med skygge på
fasaden kl . 12:00. Ved
sommersolhverv blir fasaden
ikke berørt.

Eventuell slagskygge fra
planområdet vil , (basert på solas
plassering) begrense seg til
m ellom kl.10:00 og 12:00. Det er
imidlertid uvisst hvorvidt det i
dagens situasjon allerede er
skygge på fasaden.

Hønefoss Bru 1 D er samlet sett
lite berørt av planforslaget når
det gjelder soltilgang.

Området får en oppgradering
estetisk sett, tap av utsi kt
begrenser seg til eksisterende
Citygård , hotell og himmel.

Med en avstand på fra 50 meter
og oppover vil det ikke være
sjenerende innsyn fra ny
bebyggelse.

Det vil være anledning til å
innrede restaurant og bar i
inntrukket toppetasje. Dette er
noe man må forvente i et
bysentrum.

For skilting vises det til at det vil
være søknadspliktig, og at
kommunen har under
utarbeidelse en
formingsveileder.

Borettslaget erfarer at det
allerede i dag er kaos ved
utkjøring fra parkeringshuset
under Sentrumskvartalet.
Rådmannen har ikke kjennskap
til noen oppstuving på Kongens
gate i forbindelse med innkjøring
til parkeringshuset i
Sentrumskvartalet. Man må
forvente i en by at en tidvis må
vente på grønt lys for å komme
seg ut på offentlig vei.

8. Sameiet Hønefoss bru 1 C, ved Per Christian Frøislie

Det blir trangt med 4 m eter mellom
bygg. Bebyggelse på 8 etg vil
forringe utsyn og være negativt for
bibliotekbrukere og ansatt e også
gjennom innsyn.

Ny bebyggelse vil sperre for lys og
sol, og biblioteket vil ikke få inn
dagslys på denne siden .

Det utrykkes bekymring i forhold til
støy i byggeperioden , og at dette kan
føre til færre besøkende.

Vedr. byggehøyder s e pkt .
5 .

Vedr. dagslys. Dette tas til
orientering . Bebyggelsen er
ikke endelig utformet.

P assasje er tenkt løst på
hotellets vestside.

Detaljerte spørsmål knyttet
til fasade og bygge - og
anleggsperioden avklares i
byggesaken.

Med ny hotellfløy i 6 meters
avstand, vil bibliotekets lokaler
berøres i forhold til dagslys og
utsyn. Som følge av innspillet fra
sameiet ved oppstart av
planarbeid ble ny hotellfløy mot
bibliot ekshjørnet trukket godt
innenfor byggegrensen mot
Kongens gate (ca. 2 meter).
Dette gir bedre utsyn og bedre
lys inn i vinduet på biblioteks -
hjørnet. 1. etasje på hotellet mot
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Stilles spørsmål ved
fasade mot Sentrumskvartalet ,
tett vegg eller vinduer.
h vor er glasspassasjen t enkt
plassert?
b ygge - og anleggs perioden

bibliotek er en høy
konferansesal. Fasaden mot
bibliotekshjørnet blir tett, med
unntak av en smal stripe glass
høyt i konferansesalen. Det
sikrer at det ikke oppstår
nevneverdig sjenanse mellom
funksjonene på hver sin side av
gangveien.

Når det gjelder utsikt så er vi i
en tett bysituasjon så en kan
ikke forvente at disse kvalitetene
nødvendigvis kan bestå . Når det
gjelder innsyn vurderes det som
mindre sjenerende for et
bibliotek enn om det hadde vært
leiligheter.

Området er i byplanen regulert
med høy utnyttelse og høyde i
byplanen, på samme måte som
tilliggende eiendommer
(Sentrumskvartalet, Brutorget
osv.)

9. Kirkegata 7 ANS, ved Anne Helene Frøislie

Det bemerkes at utbygging av
gangfelt ikke bør skje før brukaret for
o_S4 er endret . Utbygging av øvrige
arealer (gang, sykkel og vei) langs
Kongens gate bør først skje når o_S4
er gjennomført. Det bes om at
veiarealet langs Kongens gate tas ut
da dette bør løses i sammenheng
med o_S4.

Det bes om at gang - og sykkelfelt
foran Kirkegata 7 tar ut av
reguleringsplanen, da denne vil bli
bedre ivaretatt i regulering av BS7.

Det er i dag infrastruktur i Kirkegata
som ligger i Kirkegata 7 ANS sin
eiendom, som omfattes av varslet
planavgrensning. Dette gjelder
installasjoner tilknyttet
bussterminalområdet, men også
anlegg som benyttes i sammenheng
med parkeringsaktiviteten på
eiendommen. Det bes om at
planavgrensningen legges midt i
veien for å unngå at installasjoner
legges om flere ganger. Det vi l være
mer hensiktsmessig å løse
infrastrukturen ved reguleringa av
B S7.

Tas til orientering.
Planavgrensning er valgt i
samråd med kommune n.

Det vil være naturlig med
tett kommunikasjon om
bruk og utforming av
grensesnitt mot Kirkegata.

Kongens gate vil reguleres i
egen detaljregulering.

Kirkegata inkludert fortau mot
felt BS7 reguleres i denne
detaljreguleringen. Dette skyldes
at teknisk infrastruktur under
veiene skal skiftes ut, og gata
skal opparbeides på nytt.

Teknisk infrastruktur vil ivaretas i
prosessen med at teknisk
infrastruktur under veiene skal
skiftes ut, og gata skal
opparbeides på nytt.

10. Den n orske kirke

Det ser ikke ut til at tiltak vest for
Kongens gate vil ha vesentlig
konsekvenser for Hønefoss kirke.
Det bes om å få tilsendt planforslag
når dette foreligger.

Ok. Tas til etterretning.
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11. Ringerike brann - og redningstjeneste

Det bemerkes at det er trangt i
bakgården av Citygården . Det
presiseres at det er viktig at
tilgjengelighet for brannvesenets
høydemateriell ivaretas.

Tas til orientering. Det
utarbeides en overordnet
brannstrategi for området .

Merknad til planutkast fra
Ringerike brann - og
redningstjeneste datert
27.03.2020:
Når det gjelder oppstillingsplass
for høydemateriell/stigebil er det
viktig å ta hensyn til både
oppstilling og tyngde.
Det er ønskelig med stigerør
opp i etasjene, selv om det
sannsynligvis ikke er et krav om
dette

12. NVE

Det opplyses om krav til sikkerhet
mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. Hensynet
til flom må sees i sammenheng med
overvannshåndtering. Det kan være
behov for detaljert fagkyndig
utredning. Hensynet til klimaendring,
vassdrag o g grunnvann, samt
eksisterende eller planlagte
energianlegg skal også vurderes.

Tas til orientering. Skred

Deler av planområdet inngår i
H310_2 – faresone for ras - og
skredfare i gjeldende
områderegulering for Hønefoss
(plan 431).

I mottatt ROS - analyse har
konsulenten skrevet følgende:

- Områdestabiliteten vurderes
som tilfredsstillende.
Dokumentasjon følger
planforslaget.

- Det vil bli gjennomført
prøvesjakting av geoteknisk
rådgiver før bygging.

Dokumentasjonen det vises til er
eldre geotekniske rapporter
(vedlegg til planforslaget).

Forholdet er redegjort for i
planbeskrivelsens kap.5.14.

Kommunen har stilt krav til
forslagsstiller om at g eoteknisk
fagkyndig må redegjøre for
hvordan sikkerheten i TEK 17 §
7 - 3 kan ivaretas.

NVE bes ved offentlig ettersyn
gjøre en vurdering av hvorvidt
eksisterende geotekniske
rapporter dokumenterer om
områdestabiliteten er
tilfredsstillende.

Overvann/regnflom

Det er gjort beregninger for før -
og etter - situasjon for å b elyse
konsekvenser av tiltaket.
Ettersituasjon er beregnet for
dimensjonerende nedbø r (25 års
gjentaksintervall) og flom.
Nødvendig fordrøyningsvolum er
beregnet.
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Jf. Nota t: Teknisk infrastruktur:
vann avløp og overvann
(klimafaktor 1,4 er benyttet).

Det meste av overvannet skal
ivaretas naturlig, avhengig av
infiltrasjonskapasiteten er det
behov for mer eller mindre
fordrøyningsvolum . Dette
undersøkes mer før
sluttbehandling av planforslaget.
Planforslaget sikrer blågrønne
tak og permeable heller , samt
bruk av vegetasjon og andre
planter på gatetun og langs
fortau , jf. bestemmelser og
lllustrasjonsplan.

Beregninger av flom tilsier en
avrenning på 200 l/s fra
området. Planområd et ligger
ikke utsatt mht. flom fra
nærliggende vassdrag og/eller
avr enning fra tilgrensende
tomter. Flomveier blir mot
Brutorget (ut mot Arnemanns -
veien) , Kirkegata og ned
Kongens gate til Tippen.

13. Viken fylkeskommune

Det er positivt at byplanen følges opp
med den detaljplan. Det understrekes
at det er viktig at byplanen følges opp
med gjennomføring av detaljplan,
byggesak og konkrete enkeltprosjekt.
Det vurderes som svært viktig å
videreutvikle området og fylle det
med mer aktivitet ettersom det er så
sentrumsnært. Det vurderes som
unødvendig å ta inn arealer fra
Kongens gate inn i planen.

Tas til orientering. Tas til orientering. Kongens gate
vil eventuelt reguleres i egen
detaljregulering.

Merknader til varsel om utvidet planområde, sendt ut 20.03.2020

1. Bryggerigården boligsameie (BB)
Bryggerigården boligsameie har
ingenting imot utvidelsen. BB
etterlyser informasjon og dialog ifm .
tidligere merknad. BB kommenterer
en feil i varselstekst.

Ok. Det vises ti l varsel fra
januar 2018. Varseltekst
var feil. Det menes her
varsel fra januar 2020, som
BB mottok og kom med
merknad til.

Tas til orientering

Merknader til varsel om utvidet planområde, sendt ut 2 8 .0 4 .2020
1. Hønefoss sparebank v/ Torgeir Nøkleby
Hønefoss sparebank har ingen
bemerkninger til utvidelsen av
planområdet.

Ok. Tas til orientering
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Scandic og Citygården, Hønefoss, R ingerike kommune – støyrappor t.

ApiAku Lars Oftedahl Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
Festningsveien 6, 1368 Stabekk E:\Prosjekter\2564009-Scandic-C itygården Side 2
Tlf 911 86 026

Sammendrag

Utendørs støy fra veitrafikk er b eregnet for tilbygg ved Scandi c hotell og ny Citygård, gårds-
og bruksnummer 318/97 m. fl. i Høn efoss i Ringerike kommune.

Hotellfasader mot Kongens gate ligger i rød støysone med beregn et lydnivå på mellom 69 og
74 dB Lden. Det er også beregnet høye lydnivå i tilstøtende fasader, 62 - 67 dB Lden. Utredning
av eventuelle lydisolasjonskrav for fasade er nødvendig i neste planfase.

Boligbygg/Citygården ligger rela tivt godt skjermet og i god avs tand fra Kongens gate. De fleste
private uteplasser ligger mot ve st og stille fasade og det er i kke behov for avbøtende tiltak her.
Balkonger i sydøstre hjørne vil ligge i gul støysone og bør skj ermes med tett rekkverk.
Eventuell takterrasse med tett rekkverk vil ha tilfredsstillend e lydnivå under anbefalt
grenseverdi på 55 dB Lden. Beregnede utendørs lydnivå fra v eitrafikk er så lave at det i kke er
nødvendig med særskilte lydisolasjonskrav til fasadene.

Figur 1. Scandic og Citygårdens beliggenhet i Hønefoss.
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1 Innledning

ApiAku Lars Oftedahl har få tt i oppdrag av Hotell Se rvice AS ve d Jan Solberg å foreta en
støyfaglig utredning i forbindels e med reguleringsplan for ny hotellfløy ved Scandi c Hønefoss
og nytt boligbygg so m erstatter dagens Citygård. Det er planlagt nær ingslokaler i 1. etasje i ny
Citygård. Prosjektet er i Høn efoss, Ringerike kommune.

Kontaktperson hos plankonsulent, L INK arkitektur AS, er Axel Se govia Ødegaard. Kristian E.
Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontroll/kvalitet ssikring av dette dokumentet.

Støyberegningene omfatter utendørs, luftbåren lyd. Støykilden e r veitrafikk.

2 Prosjektet
Prosjektet innebærer nybygg nord for eksisterende hotell og nytt boligbygg. Dette erstatter
dagens Citygård som rives. Figuren under viser 3D-skisse.

Figur 2. Skisse av prosjektet. Med eksisterende hotell i forgrunnen, nytt hotellbygg bak og ny Citygård til venstre.
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3 Retningslinjer og krav

3.1 Retningslinje for behandling av s tøy i arealplanlegging, T-1442 /2016

Miljøverndepartementets T-1442,  Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging ,
angir anbefalte grenseverdier f or utendørs opphold sarealer for boliger, sykehus, pleie-
institusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Målet er å forebygge støyplager og ivareta
tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.

Lden er definert som ekvivalent l ydnivå med 5 dB tillegg på kveldst id kl. 19-23, og 10 dB på
natt kl. 23-07 (den = day, eve ning, night). For dagtid kl. 07-1 9 er det ingen tillegg.

Grenseverdiene for ekvivalentni vå gjelder lydnivå midlet over e t år, som angitt i
definisjonen av Lden og Lnight.
Grenseverdiene gjelder i den bere gningshøyde som er aktuell for den enkelte boenhet.

For innendørs støy fra alle ut endørs kilder og for utendørs stø y fra tekniske installa-
sjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, som nedfelt i NS8175 klasse C.

Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et næromr åde i tilknytning til
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsform ål, jfr. definisjon i
kapittel 6.

Krav til maksimalt støynivå i na ttperioden gjelder der det er m er enn ti hendelser per
natt.

Støyen fremstilles som støysone r definert av tabell 1.

Tabell 1 Kriterier for soneinndeling. Alle tall i dB, frittfeltsverdier.

Rød sone: nærmest støykilden. Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unn gås.

Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppf øres dersom
avbøtende tiltak gir tilfre dsstillende støyforhold.

Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for
avbøtende tiltak mot støy.

For overnattingssteder som ligge r i støysonene gjelder (jf. kap ittel 3.2.1 i T-1442):

«Etablering av andre bygninger med støyfølsomme bruksformål, he runder kontorer og
overnattingssteder, kan bare tillates dersom krav til innendørs støynivå er tilfredsstilt.»
Se neste kapittel som omh andler innendørs lydnivå.

Det er med andre ord ingen grenseverdi eller krav til utendørs lydnivå for bygninger med
bruksformål kontor og overnatting.

Støykilde Støysone

Veitrafikk

Gul sone Rød sone

Utendørs lydnivå
Utendørs lydnivå i

nattperioden
kl. 23–07

Utendørs

lydnivå

Utendørs lydnivå i
nattperioden

kl. 23–07

55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF
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3.2 Innendørs lydnivå fra ute ndørs lydkilder, NS 8175:2012

Tabell 2 angir grenseverdier fo r innendørs lydnivå fra utendørs lydkilder i bygni nger til bolig-
og overnattingsformål i lydklasse B og C, jf. TEK som henviser til Norsk Standard NS
8175:2012. Lydklasse B har strenge re krav enn klasse C og kan b enyttes om særlige hensyn
ønskes ivaretatt.

Tabell 2 Utdrag av NS 8175: Lydkla sse B og C for boliger og overnattingssteder. Høyeste grenseverdier for
innendørs A-veid ekvivalent lydni vå og maksimalt lydtrykknivå, LpA24h og  LpAF max.

Bruksformål Type brukerområde Målestørrelse Klasse B Klasse C

Boliger
I oppholds- og soverom fra utendørs lydkilder LpA24h1 (dB) 25 30

I soverom fra utendørs lydkilder LpAFmax
2 (dB) kl 23-07 40 45

Overnatting I gjesterom og fellesareal fra utendørs lydkilder LpA24h1 (dB) 30 35

4 Beregningsforutsetninger

4.1 Trafikktall

Trafikkmengder er hentet fra Na sjonal Vegdatabank, NVDB og frem skrevet til år 2030 med en
antatt årlig økning på 2 %. Trafi kkmengde for Kirkegata forelig ger ikke og er anslått. Følgende
data er benyttet i støyberegninge ne der hastighe t er skiltet ha stighet:

Tabell 3 Trafikkdata i beregningene. ÅDT står for årsdøgntrafikk som er et gjennomsnittstall for ett døgn for
gjeldende år.

Gate/vei ÅDT2030 Hastighet, km/t % tunge kjøretøy
Fv290 Kongens gate 25 620 40 10
Kirkegata 1 000 30 10

For trafikken er det antatt e n døgnfordeling i prosent på 75/15 /10 for Kongens gate og 82/10/8
for Kirkegata, der fordeli ngen er i hht tidene for Lden. Se definisjon i kapittel 3.1 andre avsnitt.

4.2 Beregningsmetode

Beregningene er utført i henhol d til Nordisk beregningsmetode f or veitrafikkstøy.
Beregningsverktøyet er AutoC AD 2016/NovaPoint støy versjon 18.4 0 FP4n (inkl NovaPoint
Støy Powerpack). Input i programme t er digitale kart og trafikk data.

Lydutstrålingen fra veitrafikk sim uleres i en tredimensjonal mo dell.

4.3 Andre forutsetninger

Det er beregnet med førsteordens refleksjoner, absorbsjonsfakto r i fasader er satt til 0,2 og
refleksjonsfaktor for gate/f ortau 1. Beregningspunkthøyde for s tøysonene er satt til 4 meter
over terreng og tettheten p å punktene («grid») 2 m.

1 skrives også for enkelhets skyld Lekv.
2 skrives også Lmaks.
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Planlagte bygg er lagt inn i m odellen i hht tegninger fra arkit ekt og med aktuelle høyder for
takkant.

5 Resultater og kommentarer

5.1 Utendørs lydnivå - beregnede situasjoner

Resultatet av beregningene er v ist på tegningene X01 og X02, ka pittel 6. Tabellen under viser
hvilke situasjoner som er beregnet.

Tabell 3 viser en oversikt over beregnede situasjoner

Tegningsnummer Forklaring
X01 Støysoner med beregningspunkthøyde 4,0 m
X02 Støy beregnet i punkter i fasader

5.2 Støy ved fasader og på utearealer

Støysonekartene X01 viser støysoner for Lden med beregningspunkthøyde 4,0 meter.

Hotellfasader mot Kongens gate li gger i rød støysone med lydniv å mellom 69 og 74 dB Lden.
Det er også beregnet høye lydnivå i tilstøtende fasader, 62 - 6 7 dB Lden. Det er for øvrig ingen
krav eller grenseverdier for ut endørs lydnivå for overnattingss teder.

Sydlig del av Citygård en ligger i gul støys one, men ligger elle rs i hvit sone med
tilfredsstillende lydnivå under 55 dB Lden. Se neste punkt vdr vurde ringer av lydforhold på
arealer til utendørs opphold.

Støykartet X02 viser støy beregnet i punkter ved fasader.

For nytt hotellbygg er det beregnet 68 - 71 dB LpAekv24h i mest utsatte fasade mot Kongens gate
og 58 - 61 dB i tilstøtende fasader . Innendørs lydnivå må bereg nes i neste planfase når
rominndeling er endelig fastlagt . Det bør vurderes å benytte kl asse B i NS 8175 da klasse C og
35 dB i innendørs lydnivå ikke anbefales.

For Citygården viser punktberegnin ger i østlig fasade at lydniv ået er noe over 55 dB Lden. Her
er det dog ingen balkonger. Mot vest er det tilfre dsstillende l ydforhold under anbefalt
grenseverdi på 55 dB Lden for alle balkonger/utearealer. Bal konger på sydøstre hjørne er
beregnet til ca 62 dB Lden. Skjerming av balkonger må vurderes i neste planfase når alle detaljer
er fastlagt. Tiltak kan være te tte rekkverk med høyde ca. 140 c m slik at tilfredsstillende lydnivå
under anbefalt grenseverdi på 55 dB Lden oppnås. Jf. T-1442/16.

Utendørs lydnivå fra veitrafikk for Citygården er ellers så lav e at innendørs lydnivå vil
tilfredsstille kravet på 30 dB LpAekv24 med standard bygningsmessige løsninger for vegg, vindu
og ventilasjon. Det anbefales likev el å sette ekstra lydisolasj onskrav3 til vinduer da bygget vil
ligge i et område med mange utes teder med potensielt nattebråk. Dette vil forebygge fremtidige
støykonflikter.

3 F. eks. 35 dB Rw+Ctr.
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1 Innledning

I forbindelse med utarbeidelse av planfors lag for utvidelse av eksisterende hotell

i Citygården i Hønefoss , er COWI AS engasjert av Hotell Service AS for å utar-

beide en overordnet vurdering av luftkvalitet . En i llustrasjon av planområdet er

presentert i Figur 1 .

HOTELL SERVICE AS

OVE RO RD N E T VU RD E RI N G AV
LU F TK VALI TE T : CI TYGÅRD E N ,
H Ø N E F O S S
N OTAT
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Figur 1 : Illust rasjon av planområdet i Citygården i Hønefoss sentrum. Plan avgrensning er

markert med svart stiplet linje. Kilde: LINK arkitektur AS.

I p lanbestemmelsene til byplanen for Hønefoss s tår det følgende om luftkvalitet :

§ 3.7.1 Luftkvalitet

I forbindelse med detaljregulering, eller rammesøknad/ett - trinnstillatelse der det

ikke er plankrav, skal det vurderes å stilles krav til en luftkvalitetsutredning ba-

sert på kommunens luftkvalitetsmålinger .

På bakgrunn av dette er det i dette notatet presentert en overordnet vurdering

av luftkvalitetssituasjonen omkring Citygården i Hønefoss sentrum.

1 . 1 G r enseverdier , styringsmål og retningslinjer

Det finnes tre ulike styringsmål for luftkvalitet med ulike ambis jonsmål i Norge.

Disse er forurensningsforskriften kapittel 7, regjeringens nasjonale mål for lokal

luftkvalitet og luftkvalitetskriterier.

Forurensningsforskriften kapittel 7 om lokal luftkvalitet er hjemlet i Forurens-

ningsloven (Lov om vern mot forurensn ing og om avfall av 13. 6.1981 nr. 6) og

inneholder juridisk bindende grenseverdier, samt vurderingsterskler 1, for blant

annet PM10 og N O . Hensikten med forskriften er å sikre overholdelse av en

rekke minstekrav for luftkvalitet for å fremme menneskers hel se og trivsel og

beskytte vegetasjon og økosystemer. I tillegg til helse har disse grenseverdiene

1 Vurderingsterskel er et forurensningsnivå lavere enn grenseverdien som angir krav til

målenettverk og tiltaksutredning.
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et økonomisk og administrativt aspekt som i enkelte tilfeller utløser krav om

gjennomføring av tiltak.

Helsemyndighetenes luftkvalitetskriterier er ikke jurid isk bindende, men er fast-

satt som følge av Miljødirektoratets og Folkehelseinstituttets gjennomgang av

internasjonale studier som omhandler helseeffekter av luftforurensning. Disse

kriteriene tar kun hensyn til helse og er forholdsvis strenge da de vil sik re at

også de mest sårbare befolkningsgruppene som barn og unge, eldre og mennes-

ker med sykdommer som hjerte - og karsykdommer, diabetes og lungesykdom-

mer ikke vil få helseeffekter. Luftkvalitetskriteriene er langt på vei sammenfal-

lende med de nasjonale mål ene for luftkvalitet , som heller ikke er juridisk bin-

dende, men angir et langsiktig, nasjonalt ambisjonsnivå for lokal luftkvalitet .

I tillegg finnes retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T -

1520) (Miljødirektoratet, 2012) , som skal legges til grunn ved planlegging etter

plan - og bygningsloven. Den kommer til anvendelse blant annet ved

› E tablering /utvidelse av eksisterende virksomhet som medfører vesentlig øk-

ning i l uftforurensningen .

› Etablering av følsomt arealbruk ( helseinstitusjoner, barnehager, skoler, bo-

liger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grønnstruktur) .

› Bygg - og anleggsvirksomhet som medfører vesentlig økning i luftforurens-

ningen.

Grenseverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 og luftkvalitetskriteriene er

presentert i Tabell 1 .

Tabell 1 : Grenseverdier for svevestøv (P M10 og PM2.5 ) og NO i forurensningsforskriften

kap. 7 og luftkvalitetskriteriene.

Grenseverdi (Forurens-

ningsforskriften kap. 7)

Luftkvalitetskriterier

PM 10 25 µg/m³

(årsmiddel)

50 µg/m³

døgnmiddel

> 30 over-

skridelser pr.

år

20 µg/m³ (årsmid-

del)

30 µg/m³ døgn-

middel

PM 2.5 15 µg/m³

(årsmiddel)

8 µg/m³ (årsmid-

del)

15 µg/m³ døgn-

middel

NO 40 µg/m³

(årsmiddel)

200 µg/m³

timesmiddel

> 18 over-

skridelser pr.

år

40 µg/m³ (årsmid-

del)

100 µg/m³ ( times-

middel)
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1 . 2 Metodikk

V urdering en av luftkvalitetssituasjonen omkring Citygården er basert på føl-

gende grunnlagsinformasjon:

› Ringerike kommunes luftkvalitetsmålinger over ett år (svevestøv (PM10 og

PM2.5 ) og nitrogendioksid (N O ) ved Hønefoss skole i perioden juni 2018 –

juni 2019.

› Gener ell kunnskap om luftkvalitet og prosessene som styrer dette.

Luftkvalitetssituasjonen i Hønefoss vurderes opp grenseverdiene i forurens n ings-

forskriften kapittel 7 og luftkvalitetskriteriene i Tabell 1 . Når det gjelder T - 1520,

foreligger det ikke informasjon om at utbyggingsprosjektet i seg selv medfører

varig vesentlig økning i luftforurensning (som for eksempel økning i veitrafikk) .

Derimo t kan bygg - og anleggs fasen i forbindelse med hotellutbyggingen medføre

vesentlig økning i luftforurensning. I kapittel 3 vil det d erfor bli presentert gene-

relle støvdempende tiltak for bygg - og anleggsfasen.

2 Vurdering av lo k al luftkvalitet omkring C itygården,
Høneføss

2. 1 Utslippskilder

Hønefoss er et sentralt traf ikknutepunkt på Østlandet , med Rv 7, Rv 35 og E16

som passerer utenfor sentrumskjernen , samt jernbane til Bergen, Drammen,

Oslo og Gjøvik . Citygården ligger i Hønefoss sentrum og avgrenses av Fv290 i

øst og nord , i tillegg til mindre småveier i samtlige retninger. Tabell 2 viser tra-

fikkmengden i form av årsdøgntrafikk (ÅDT) på nærliggende veilenker til City-

gården . D e forholdsvi s høye trafikkmengdene presentert i tabellen, tyder på at

veitrafikk utgjør en betydelig kilde til luftforurensning i form av PM10 og N O på

planområdet.

Tabell 2 : ÅDT (årsdøgntrafikk) og t ungtransportandel på veier og gater i nærheten av City-

gården, Hønefoss sentrum.

Vei ÅDT Tungtransportandel

Kongens gate (Fv290) 14 600 – 20 200 6 – 10%

Hønefoss bru (Fv290) 20 200 10%

Arnemannsveien (Fv290) 7 500 10%

Soknedalsveien/Stabells

gate /Flattums gate

(Fv2868)

3 050 7%

Stangs gate /Holmboes

gate/Askveien
4 000 6%

Andre bidrag til den lokale luftforurensning en i Hønefoss inkluderer veitrafikk fra

mindre småveier, vedfyrin g, industri og lan gtransportert luftforurensning. Dette

inngår i bakgrunnskonsentrasjonene som er forurensning som dannes utenfor
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det aktuelle området. Figur 2 og Figur 3 viser bakgrunnskonsentrasjoner av hen-

holdsvis PM10 og N O for Hønefoss sentrum , generert i Bakgrunnsapplikasjonen i

ModLUFT (ModLUFT, u.d.) .

Figur 2 : Timevise b akrunnskonsentrasjoner av PM10 ( µ g/m³) o ver et år omkring Hønefoss

med senterpunkt 60.166 º N, 10.255 ºØ.

Figur 3 : Timevise b akrunnskonsentrasjoner av NO (µg/m³) o ver et år omkring Hønefoss

med senterpunkt 60.166 ºN, 10.255 ºØ.

2. 2 Luftkvalitetsmålinger

For å fremskaffe kunnskapsgrunnlag for ny byplan i Hønefoss ble det besluttet å

gjennomfør e en kartlegg ing av lokal luftkvalitet i Hønefoss . I regi av NILU ble

det iverksatt målinger av svevestøv (PM10 og PM2.5 ) , N OX og meteorologi på é n

målestasjon ved Hønefoss skole (tidsoppløsning én time), samt målinger av

ukesmiddelkonsentrasjoner av N O2 med passive prøvetakere på 12 plasser i og

omkring Hønefoss sentrum (se Figur 4 ) . Målestasjonen ved Hønefoss skole er lo-

kalisert ca. 600 meter nord - nordøst for planområdet og er plassert nær Hønen-

gata (Fv290) (ÅDT 17 700) og Hvitbrua (ÅDT 4 850) (se Figur 4 ) .
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Figur 4 : Lokalisering av målestasjonen v ed Hønefoss skole (rød stjerne), passive prøveta-

kere (1 – 12) i forhold til plasseringen av hotellutvidelsen på Citygården (rosa markering).

Hentet fra (NILU, 2019) .

Tabell 3 viser måleresultater fra målestasjonen ved Hønefoss skole , hentet fra

luftkvalitet.info, i henhold til grenseverdiene i forurensningsforskriften kap. 7 og

luftkvalitetskriterie ne (se Tabell 1 ) . Samtlige g renseverdie r i forurensningsfor-

skriften kap. 7 er overholdt for PM10 , PM2.5 og N O i måleperioden , mens luftkva-

litetskriteriene overskrides for PM10 og PM2.5 årsmiddel , PM10 og PM2.5 døgnmid-

del og N O timesmiddel (markert med blått i tabellen) . Ifølge årsrapporten for

luftkvalitetsmålingene (NILU, 2019) oppstod den høyeste middelverdien for N O

målt med passive prøvetakere ved målestasjonen ved Hønefoss skole . Dette in-

dikerer ifølge årsrapporten (NILU, 2019) at målestasjonen er representativ for

områdene med høyest N O - konsentrasjon i Hønefoss.

Tatt i betraktning at den totale trafikkbelastningen o mkring målestasjonen og

planområdet er sammenlignbar og at målestasjonen er plassert forholdsvis nær

planområdet, vurderes det som sannsynlig at luf tkvalitetsmålingene ved Høne-

foss skole også er representative for planområdet.
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Tabell 3 : Måleresultater av svevestøv ( PM10 , P M2.5 ) og NO iht. grenseverdier i forurens-

ningsforskriften kap. 7 og luftkvalitetskriterier. Ved overskridelse av grenseverdier i for-

urensningsforskriften eller luftkvalitetskriterier markeres tabellfeltet med tilsvarende farge

som tabellfeltet for de respektive grenseverdiene i Tabell 1 .

Årsm iddel Døgn - og timesmiddel

PM 10 20.4 µg/m³ (årsmiddel) 20 overskridelser av døgnmiddel

> 50 µg/m³ ; ma ks. døgnmiddel-

verdi: 140.3 µg/m³

PM 2.5 11.4 µg/m³ (årsmiddel) Ma ks. døgnmiddelverdi: 65.5

µg/m³

NO 26.1 µg/m³ (årsmiddel) 3 overskridelser av timesmiddel >

200 µg/m³ ; ma ks. timesmiddel-

verdi: 231.0 µg/m³

Døgnmiddelkonsentrasjoner av PM10 og PM2.5 fra målestasjonen ved Hønefoss

skole er vist i Figur 5 . En stor kilde til finfraksjonen (PM2.5 ) er forbrenningspar-

tikler fra eksos og vedfyring, mens en stor kilde til grovfraksjonen (PM10 - 2.5 ) er

mekanisk genererte partikler fra vei - , bremse - og dekkslitasje. Perioden omkring

mars – april er i de fleste store norske byer og tettstede r karakterisert ved

smøsmelting og påfølgende økt oppvirvling av veistøv fra tørre veibaner og -

skuldre på grunn av mekanisk slitasje av veibanen som følge av piggdekkbr uk.

Denne situasjonen bekreftes langt på vei i Figur 5 , som viser at PM2.5 (finfraksjo-

n en ) utgjorde en relativ liten andel av PM10- konsentrasjone n omkring april 2019 .

E n større andel av finfraksjonen var tilstede omkring desember 2018 – februar

2019 . Dette indikerer at den største kilden til svevestøv i denne perioden var

forbrenningspartikler som vedfyring .

Figur 5 : Døgnmiddelkonsentrasjoner a v P M10 og PM2.5 fra målestasjonen ved Hønefoss

skole fra juni 2018 – juni 2019.

3 Konklusjon

En overordnet vurdering av luftkvalitetssituasjonen er utført i forbindelse med

utarbeidelse av planforslag for hotellutvidelse i Citygården i Hønefoss sentru m .

Vurderingen er basert på luftkvalitetsmålinger av svevestøv (PM10 og PM2.5 ) og
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nitrogendioksid (N O ) ved Hønefoss skole i perioden juni 2018 – juni 2019 . I

nevnte periode var samtlige grenseverdier i foruren sningsfor skriften kapittel 7

for svevestøv og N O overholdt, mens de mye strengere , men ikke juridisk bin-

dende luftkvalitetskriteriene var overskredet for svevestøv og N O for alle de

vurderte midlingstider unntatt N O årsmiddel. Resultatene indikerer videre at

veitrafikk ( inkludert eksos og oppvirvling av veistøv fra veibanen ) utgjør hoved-

årsaken til overskridelsene av luftkvalitetskriteriene for svevestøv og N O . Vi-

dere gir økt o ppvirvling av veistøv på vårparten som følge av snøsmelting og

opptørking av veibane - og - skuldre en betydelig for verring i svevestøvnivåene i

denne perioden.

Denne situasjonen vurderes langt på vei å være representativ for planområdet

på Citygården , og indikerer at luftkvaliteten til tider kan være en utfordring ge-

nerelt for Hønefoss sentrum og Citygården.

Det er ikk e kjent at u tbyggingsprosjektet medfører en varig vesentlig økning i

luftforurensning , men bygg - og anleggsfasen kan bidra til en for verr ing av lokal

luftkvalitet på grunn av oppvirvling av støv fra anleggsmaskiner (for eksempel

rive - eller knusearbeider) og anleggstrafikk , inkludert massetransport. I tillegg

vil eksosen fra anleggsmaskinene bidra med utslipp av blant annet partikler og

N OX som fører til økt konsentrasjon av s vevestøv (PM10) og N O .

K apittel 6.1 – 6.3 i retningsli nje T - 1520 omhandler retningslinjer for begrensning

av luftforurensning i bygg - og anleggsfasen. T iltakshaver bør vurdere om aktivi-

teter i bygg - og anleggsperioden vil berøre følsomt arealbruk og det ka n således

bli aktuelt med avbøtende tiltak . F ølgende støvdempende tiltak anbefales for å

redusere eksos - og støvbelastningen på grunn av anleggsvirksomhet:

› Vanning eller støvdempende kjemikalier i perioder hvor støv kan være et

problem.

› Krav til renhold av biler og utstyr før de kjøres ut på offentlig ve i .

› Spredning av søle og støv på eksisterende vegnett skal i størst mulig grad

forhindres. Det anbefales vask/feiing av offentlig ve i dersom dette skjer.

› Etablering av rutiner som sikrer mot unødig tomgangskjøring.

› Krav til utslipp fra anleggskjøretøy og anleggsmaskiner . Det finnes tilgjeng-

elig teknologi som reduserer utslipp fra anleggsmaskiner og - kjøretøy til et

minimum, for eksempel steg 5 (maskiner) og Euro VI (kjøretøy).

4 Usikkerheter

Vurderinge ne som er gjort i dette notatet er forbundet med en del usikkerhet ;

luftkvalitetssituasjonen ved planområdet kan til tider avvike fra luftkvalitetssi-

tuasjonen ved målestasjonen ved Hønefoss skole , avhengig av blant annet vind-

retning og - styrke, samt forskj eller i trafikkmengde.
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Prosjektnavn: Kongens gate 3 – Scandic City Gården Fra: Roar Jørgensen AS
Prosj.nr. Z006 Dato: 18.03.20 , rev 15.04.20 ,

17.04.20
Oppdragsgiver: Hotell Service AS

Fossveien 5
3510 Hønefoss
v/ Jan Solberg

PRO . Tore Bratvold
Sign.:

KS: Roy Korneliussen
Byggherre: Hotell Service AS Sign.:

Ansvarsforhold/
- område:

Innspill brannforhold reguleringsplan.

Sammendrag
Roar Jørgensen AS er engasjert av Hotell Service AS ved Jan Solberg , for å redegjøre for i nnspill til revidert

reguleringsplan ifm. u tvikling av nytt bydelsområde i Kongensgate 3 , Hønefoss, Ringerike kommune.

Dette notatet sammenfatter på et overordnet nivå de innspill som man må ta med seg videre inn i en

prosjektering frem til rammesøknadsniv å innenfor det branntekniske området.

Kort fortalt går prosjektet ut på å utvide garasjeanlegget fra dagens Sentrumskvartal inn under dagens p - plass
bak eksisterende Scandic og mot eksisterende Bryggerigården, bygge et nytt mellombygg mellom dagens

Scandic hotell og en helt ny fløy til hotellet i 8 etasjer som legges mot Sentrumskvartalet. I tillegg planlegges en

kombinert nærings og boligblokk som erstatning for dagens eksisterende Citygården med nytt anlagt gatemiljø
mellom disse 2 prosjektene. Illustrasjo n nedenfor.
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Innledning
Roar Jørgensen AS er engasjert av Hotell Service AS ved Jan Solberg, for å redegjøre for innspill til revidert

reguleringsplan ifm. utvikling av nytt bydelsområde i Kongensgate 3, Hønefoss, Ringerike kommune.

Dette notatet sammenfatter på et overordnet nivå de innspill som man må ta med seg videre inn i en
prosjektering frem til rammesøknadsnivå innenfor det branntekniske område t.

Tabell 1 Paramete re / inngangsd ata for bygninger

Beskrivelse av: Funksjon : Kommentar/ merknad :

Virksomhet: Leiligheter

Kontor

Hotell

Næringslokaler

Garasjer

Normale virksomheter uten
særskilte farer i form av
storbrann, gass, utslipp mv.

Antall personer : Ikke detaljert, men mulige
tall vil være i
størrelsesorden:

Leiligheter: 34x3 = 102

H ote l l: 19 rom og
konferansesal, antatt I
størrelsesorden 200
personer I pluss I forhold
til dagens personantall.

Næringslokale på ca 700
m2 I plan I boligblokk kan
generere I størrelsesorden
150 personer.

Antall personer vil variere alt
avhengig av tilst edeværelse I egne
enheter, innenfor arbeidstider,
belegg på hotell osv.

Normalt antall personer.

Hotell kan legge opp til større
møtesaler kurs/konferanse som
medfører behov for noe
uteområde for samlingsplass ved
evakuering. Dette er det god plass
til I dagens utemiljø, samt retning
Sentrumskvartalet.

Areal til byggverk
(grunnflate):

Seksjoneringsgrenser
innenfor byggverkene
preakseptert.

Sprinkleranlegg etter N S EN 12845
vil bli gjeldende for både
boligblokk I sin helhet, samt
eksisterende og ny hotellfløy.

Bygningshøyder: Boligblokk 6 etasjer og
hotell 8 etasjer
(takflate ca 26m over
terreng, øverste
etasjeskiller ca 20m
over terreng).

Se kommentarer om
høyderedskap brannvesen.

Er innenfor normal og
preakseptert høyde for
brannvesen som er 23m over
terrengnivå.

Aktive sikringstiltak: Leilighetsblokker med krav
til heis vil få krav om
slokkeanlegg.

Risikoklasse 6 bygg skal
sprinkles.

Krav om brannalarmanlegg
med direktevarsling

By gningsmasse n med mulig
unntak av Bryggerikjelleren vil få
installert slokkeanlegg.

Byggene vil i sin helhet bli utstyrt
med heldekkende
brannalarmanlegg kategori 2 med
direktevarsling til 110 sentral.
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Beskrivelse av: Funksjon : Kommentar/ merknad :

Brann - og
eksplosjonsfarlig
stoff:

Det kan være aktuelt med
gassfyring/bruk i deler av
bygningsmassen /
leiligheter.

Risikovurdering skal utføres.

Hensynta tankplassering gunstig i
forhold til brannvesenets innsats,
samt mulig lekkasje.

Krav til risikoreduserende tiltak .

Ikke tillatt med bruk og eller
lagring I garasje / nivåer under
bakkenivå.

Det kreves en tydelig
ansvarsfordeling av dette I
byggesøknaden til kommunen.

Brannene rgi: 50 - 400 M J/ kvm. Normalt.

Avstander til
tomtegrense /
brannvegger

Innenfor normal
regulering.

Krav til 8m mellom høye bygg
(>9m). Ivaretas av brannvegger
REIM120. Posisjoner er i
boligblokk mot Søndre Torg 2 og
fra ny hotellfløy mot
Sentrumskvartalet der en del av
fasaden stikker seg frem og
kommer innenfor 8m radius.

Det vil være brannveggssituasjon
mot eksisterende garasjeanlegg
for Hønefoss S parebank som i dag
har innkjøring via utvendig
skrånedkjøring fra det fri i dag. Vil
nå kjøre gjennom 2 garasjeanlegg
før de kommer inn til sin garasje.
Brannport etableres, rømning
ivaretas og brannvesenets
angrepsveier legges til rette.

I neste fase mot ramme vil det bli
etablert tegning som i
underetasjene tar med seg
helhetsbildet av nybygg,
Bryggerikjeller, Høn efoss SPB og
Sentrumskvartalet på en og
samme plan for å vise helheten.
Dette fordi det er sammenhe nger
brannteknis k mellom alle disse
arealene.

Topografi: Selve utbyggingsområdet
er /blir tilnærmet flatt .

Ingen store utfordringer.

Assistert rømning: Det skal ikke her etableres
pleiehjem, type
omsorgsleiligheter mv med
behov for assistert
rømning.

Aktuelt I hotellfløy.
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Beskrivelse av: Funksjon: Kommentar/ merknad :

Trafikk: Tr afikk med store
lastebiler vil være
nødvendig på området.

Må mulig p åregnes ADR trafikk for
fylling av propangass .

Se punkt nedenfor om transport
av større l astebiler for
brannvesen. Viktig å hensynta
kurveføring, radius, fysisk plass,
oppstillingsplasser mv. Dette for
både mannskapsbil, men også for
høyderedskap for å komme til
leiligheter som har kun ett
trapperom.

Særskilte punkter
r ømning:

Boligblokker med ett
trapperom, hotellfløy,
tilknytning garas jer,
tilknytning Bryggerikjeller.

Boligblokker med ett trapperom
sikres oppstillingsplass
brannvesen.

Hotellfløy sikres med 2 stk
ordinære Tr2 trapper.

Rømning kon feransefløy ivaretas.

Rømning fra garasjer preakseptert
til trapper innenfor 5 0 m.

Rømning fra Bryggerikjeller via
eksisterende kulvert mot
eksisterende trapperom hotellfløy,
mot trapperom ny bo l igblokk,
samt via ny hovedinngang I
passasje mot Hønefoss SPB.

Virksomhet

Bygningsutforming

Areal, brannenergi og passive sikringstiltak
Arealene er plassbegrenset, så det vil ikke bli utfordringer med seksjoneringer i bygningsmassen. Garasje

seksjoneres naturlig bort fra kommunikasjon med garasjene tilknyttet de øvrige eiendommer. Det vil være mer
enn 8m mellom hotell og ny boligblokk, og brannvegger må etableres mot tilstøtende eiendommer. Brannvegg

vil av flere årsake r være naturlig å etablere mellom hotell og Sentrumskvartalet. Dette av fremtidige

salgsmuligheter eiendom for eiendom, men også fordi kun deler av Sentrumskvartalet er sprinklet i dag.

Brannenergi forventes ikke å gå utenfor det normale intervallet 50 - 400 M J/kvm.



Bran ntekni sk n otat 1
Rev. 0 2

P: \ Z - prosjekt \ Z006 Kongens Gate 3, Hønefoss - Scandic \ 5 - RIBr \ 1 PRO \ Brannteknisk innspill regulering rev02 170420.docx

side 5 av 9

A ktive sikringstiltak
Det vil for en slik bygningsmasse bli sprinkleranlegg for boligblokk, hotell og p - kjeller.

Det vil bli behov for a utomatisk brannalarmanlegg, forriglet til 110 - sentral samt ledesystem i byggverkene . Her

vil det være behov for å vurdere et godt samspill mello m bygg med tilknytning, plassering av hovedsentral der
også brannvesenet skal ha sitt første stopp - punkt, plassering av øvrige sentraler/hovedangrepsveier,

brannmannspaneler, samt planer for brann og alarm mv som skal henges opp på de samme steder. Dette

b estemmer også plassering av og antall nøkkelbokser for brannvesenet.

Øvrige aktive sikringstiltak som kan komme til å benyttes er røykventilasjon, branngardiner /porter , særskilte
glassfelter med brannkrav mv, men dette tilhører detaljprosjektering.

Aktive sikringstiltak vil bli nærmere beskrevet i en senere fase av prosjektet.

Høyde bygninger, antall trapperom, brannvesenets innsats , slokkevann
For hotellet er det tidligere nevnt at etasjehøyde gulv plan 8 holder seg under 23m fra oppstillingsplass slik at

brannvesen når øverste etasje. Hotellet har 2 trapperom opp i denne høyden så det er for så vidt ikke noe tema

annet enn at det er nevnt.

Bygg inntil 8 etasjer benyttet til leiligheter kan ha ett trapperom med den forutsetning at brannvesenet får

oppstillingsplass og kommer til med sitt høydemateriell til enhver leilighet i prosjektet, dette gjelder fra og med
plan 3 til plan 8. Bærbar stige kan aksepteres for leiligheter i plan 2; dvs i plan 2 kan leiligheter ligge med

fasade kun mot Søndre Torg om ønskelig. Se veileder fra brannvesenet som angir krav til størrelse på

oppstillingsplass. Det skal sjekkes ut av ark/lark at samtlige leiligheter kan nås innenfor diagrammet for
stigebil/lift.

Brannvesenet har for bygninger krav om kjøreveier slik at de kan hente brannvann 50m unna bilen, for så å

legge slangeutlegg 100m fra bil i begge retninger for å komme rundt bygningskroppene.

Garasje skal til rettelegges for radiokommunikasjon for brannvesen, samt muligheter for røykutlufting. Viktig at

garasje legges til rette slik at brannvesenet med maks 50m slangelengde fra sikkert sted når hele garasjen.

Innsatsforhold til garasje Hønefo ss SP B (nå SKUE) ivaretas ved at det etableres brannport, sa mt gangdør inn til
dagens garasje fra nybyggets garasjeanlegg, innsats foretas ned trapp i ny boligblokk ned til brannsluse der

brannvesen får tørrørsopplegg for brannslokking /røykdykkerinnsats. Ut lufting av garasjer vil bli ivaretatt,

lokaliseres nærmere i neste fase.

Risiko

R isiko - og sårbarhetsanalyse (ROS)
Kommunen skal utarbeide en risiko - og sårbarhetsanalyse (ROS - analyse) som underlag til reguleringsplan for

dette området .

H er vil vi beskrive de aktuelle forholdene ut fra tilgjengelig informasjon. Behovet for evt. risiko reduserende
tiltak vurderes og angis.
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Solcellepaneler
Etablering av solcellepaneler må ikke øke risiko for brann og branngass - s predning ved byggene . Dette vil

avklares ved en senere fase av prosjektet. Vi nevner her risikoreduserende tiltak som (tatt ut fra RISE Solceller
og brann ved Reidar Stølen Nov 2017 ) :

Hindre at brannvesen kjem i kontakt med farleg spenning frå solcellepanel Krav til plasserin g av solcellepanel

og kabling. Skal gi brannvesenet plass til den innsatsen dei treng for redning, sløkking og ventilering.

Krav kabling med høg spenning som kan er spenningssett etter fråkopling , k ablar med brannmotstand.

Jording av kablane med skjerm.

T rekkerøyr av metall.

Synleg merking av kablane slik at brannvesen kan unngå å koma i kontakt med desse.

Standardisert informasjon til brannvesenet :

- Varsle om at det er solceller på bygningen

- Kvar panela er plassert

- Kvar går eventuelle kablar med h øg spenning som ikkje kan koblast ut.

- Korleis fungerar eventuell manuell eller automatisk utkobling av anlegget.

Hindre at det eksisterar farleg spenning ved brann :

- Bruke mikrovekselrettarar på kvart panel

- Vil koble ut spenninga ved kvart solcellepanel og hindre spenning over ca 50 volt

- Seksjonere strengar med solceller med brytarar.

- Manuelle eller automatiske brytarar som deler opp strengane med panel slik at kvar del av strengen har maks

50 - 120 volt.

- Dekke til solcellepanela

Sikkerhet ved eksplosjon
Bruk og håndtering av farlig stoff er overordnet regulert av brann - og eksplosjonsvernloven [ 1 ] samt med

tilhø rende forskrifter og veiledere: (10,11,12,13,14,15).

Plassering av trafoer anbefales å utføres i samråd med nettleverandør for området. Det anbefales innspill til
reguleringsplan vedr. plassering mht. evt. fler e fremtidige bruker e i området.

Herunder skal REN veileder følges for plassering i nærhet til bygning, og at det stilles branncellekrav ved

plassering nærmere fasade enn 5m. Viser til REN blad N R 6000 .

Risiko ifm. transport til/fra byggene (trafikk)
Etablering av ny e bygg vil ikke innebære vesentlig økning av trafikk annet enn til garasjeanlegget inn fra

Sentrumskvartalet. Det kan forventes noe ADR transport.
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Tilrettelegging for effektiv rednings - og slokkeinnsats
Ringerike brann og redning er et normalt dimensjonert brannvesen med kasernert styrke. Brannvesenet har

tilgang til høydemateriell.

Planlagt e bygg innebærer bl.a. at det legges til rette for følgende forhold:

A. Innsatstid og beredskap (informasjon som innhentes fra lokalt brannvesen)
B. Informasjon vedr variert/ø kt risiko (bl.a. farlig stoff)

C. Vann til brannslokking (kapasitet)

D. Plassering av ;
a. hydranter/brannkummer inne på området

b. hovedsentraler (slokkeanlegg, brannalarmanlegg mv.)

c. orienteringsplaner

E. Oppstillingsområ der til brannvesenets kjøretøy (detaljeres tidlig inn på utomhusplan)
F. Atkomst til/i byggverk (plassering av in nsatsveier i/på byggverk) , tilgjengelighet (særskilt i plan u inn

fra nabogarasje)

G. Avstander til andre byggverk
H. Utlufting av branngasser fra p - kjeller

I. Merking

Kommentarer til ovenstående punkter:

A) Innsatstid til byggene er innenfor 10 minutter fra lokal brannstasjon i Dronning Åstasgate. Dette er kort

innsatstid og avstedkommer ikke behov for ytterligere utredning. Innsatstiden skal ikke overstige 10
minutter for tettbebyggelse med stor risiko og særlig fare for rask og omfattende brannspredning (f.eks.
eldre tett trehusbebyggelse, sykehus/sykehjem mv., områder med konsentrert og omfattende næringsdrift
o.l.).

B) Type virksomhet og byggverk utgjør erfaringsmessig ikk e noe utover vanlig transport på veinettet.

C) Viktig punkt å avklare. Det er et krav at vannforsyning tilfredsstilles. Det legges opp til stigerør i

trapperommene i samråd med ønske fra lokalt brannvesen. Dette gjelder en av trappe ne i hotellet,
trappene i boligblokk, samt ned til brannsluse garasje.

D) Vurderes i samråd med VA konsulent og lokalt brannve sen. En samlokalisering av vitale installasjoner må
alltid vurderes.

E) LARK må hensynta dette for utomhusområder. V eiledning fra brannvesen benyttes som rettesnor for

størrel se på plasser. Tilrettelegging for rednings - og slokkemannskaper inngår normalt ikke i en
plansak. Her forutsettes det at de nødvendige arealer for fremkommelighet og tilrettelegging er

ivaretatt gjennom den generelle infrastrukturen. Man har imidlertid erfart at begrens ede tomteare aler

og krav til grøntarealer medfører at det ikke blir tilstrekkelige arealer for oppstillingsplasser og kjørevei

for brannvesenets høyderedskap, for eksempel ved boligblokker med kun ett trapperom. Dette er svært
viktig å løse tidlig. Oppstil lingsplass skal også dimensjoneres mht punktlaster på dekket over

Bryggerikjelleren.

F) Vurderes i samråd med lokalt brannvesen. Porter/bommer skal være åpningsbare for brannvesen.
G) Dette er kommentert øvrige steder i dette notatet.

H) Utluftingskrav, se veileder fra OBRE vedlagt. Vil bli lokalisert enten med rist til det fri eller kanal med

brannvifte fra de respektive garasjer.
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I) Byggverk skal i nødvendig grad merkes for å gi brann - og redningspersonell nødvendig informasjon ved
rednings - eller slokkeinnsats. Arbeidsmiljøloven og brannvernloven krever at risikoområder merkes
spesielt. Det gjelder f.eks. oppbevaring av gass under trykk, stengeventil for gassledninger (f.eks. acetylen,
propan og O2), helse - og miljøfarlige stoffer m.m. Et byggverk skal ikke tas i bruk før merkings - o g
varselsskilter er montert.

I tillegg til plan - og bygningslov, stilles det krav i tilhørende byggeteknisk forskrift (TEK 17 ) [ 6 ] og tilhørende

veileder ( V TEK) [ 7 ]. Iht. brann - og eksplosjonsvernloven [ 1 ] med tilhørende forskrifter, bl.a.

Dimensjoneringsfo rskrift [ 3 ]. Det henvises også til Byggforskserien 321.033: 1 - 2002 Tilrettelegging for
rednings - og slokkemannskap [ 8 ] samt 321.077: 1 - 2005 Brannteknisk prosjektering. Områdeplanlegging [ 9 ].

V ann til brannslokking er angitt til 50 liter/sekund (3.000 liter/m inutt) iht. VTEK [ 7]. Sprinkleranlegg kan i visse

tilfeller være dimensjonerende.

Forskrift om forebyggende tiltak og tilsyn (Forebyggendeforskriften) [ 4 ] med tilhørende veileder [ 5 ] stiller bl.a.

krav til eier av byggverk. Forskrift og veileder vil legges til grunn ved fortsatt prosjektering. Bl.a. vil hotell,
muligens næringsvirksomhet og større garasjeanlegg klassifiseres som såkalt særskilt e brannobjekt er .

Topografi for aktuelt område og vindforhold vurderes her til ikke å avstedkomme behov for ytterligere

utredning.

Iht. veileder vedr. røyk - og kjemikaliedykking, anbefales ikke innvendig røykdykking over 50 m innsatsvei (i

samme branncelle). Risikoen ved røykdykking skal alltid vurderes og den risiko røykdykkerne utsettes for skal
alltid stå ift. f orventet utbytte av innsatsen, iht. kapittel 7 Veilede r om røyk - og kjemikaliedykking.

Dette innebærer bl.a. at det må påregnes nødvendige innsatsveier til underjordiske anlegg.

Avklari nger og informasjon fra avklaringsmøte(r) med Ringerike brann og redning ( RBR ) vil legges til grunn for
fortsatt prosjektering. Det ble befart på tomta med RBR 01.04.20 i forbindelse med Deres innspill til

saksbehandl ing i Ringerike kommune innspill regulering.
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1. I N N LE D N I N G

Dette notatet er en temautredning i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan nr.
3007_431 for Citygården og hotellkvartalet. Innenfo r området skal det etableres hotell
og boligbebyggelse (blokk).

Figur 1: Utsnitt reguleringsplan (LINK Arkitektur)

Eksisterende hotell skal beholdes men det skal bygg es ut mot nord (mot
sentrumskvartalet). Deler av Citygården skal rives og det skal bygges nytt boligblokk
med forretninger i 1 etg.

Det skal bygge ny kjeller under hotellet samt deler av CITY-gården. Innkjøring til kjeller
er via Sentrumskvartalet.
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Figur 2: 3D fremstilling (LINK Arkitektur)

2. VAN N F O R SYN I N G

Eksisterende bebyggelse er tilknyttet kommunalt van nforsyning og ligger sentralt
plassert i forhold til eksisterende hovedledninger.

Figur 3: Kartutsnitt vannforsyningsystemet i sentru m

Utbyggings-
område.
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En av kommunens hovedledninger ligger i Kirkegata o g er sentral i forhold til fordeling
av vann i sentrum mellom nord, sør og øst.

Det er foretatt beregning av uttak ved eksisterende kum i krysset Kongens gate x
Kirkegata (kum 818, vist på kartutsnitt nedenfor). Det er gjennomført en enkelt
beregning med verktøyet Epanet 2. Det er forutsatt forbruksuttak på 90 l/s i fra Høyby
Høydebasseng i tillegg til brannsvannsuttak (forbru k sentrum, sør-, nord- og østover).

Det er nok kapasitet for brannvann i området for ut tak på terrengnivå.

U TTAK I KU M 818 RESTTRYKK
TERRENG (kote
+ ca 78

TRYKKLI NJE
(KOTE)

RESTTRYKK TOPPETASJE
(kote + 103,69)

20 l/s 57 mVs + 135 31mVs

50 l/s 55 mVs + 133 29 mVs

75 l/s 53 mVs + 131 27 mVs

100 l/s 50 mVs + 128 24 mVs

For planlagt hotell på 8.etasjer, vil resttrykk bli godt nok for de øverste etasjene i bygget
(> 2bar). Det må ved videre planlegging sjekkes ka pasitet i de øverste etasjene i forhold
til hvilket system for sprinkling som velges (behov for mengde og trykk).

TILKNYTNINGSPUNKT FOR VANN

Det er ikke registrert hvor vannledningen til hotel let i dag er tilknyttet hovedledningen,
men det er sannsynlig at dette er ca. ved inngangen . Det er også ukjent
tilknytningspunkt for vann til City gården.

Naturlig tilknytningspunkt for det nye bygget vil v ære mot Kirkegata og eksisterende
250mm vannledning. Ved tilknytningspunkt bør det e tableres vannkum der det da kan
etableres både sprinkling og forbruksvann til de ny e bygningene. Dimensjonering gjøres
i samråd med RI V-rådgiver i forhold til innvendig d imensjonering av forbruk og
sprinkling. Det benyttes tilbakeslagsventil på spri nklerledning iht. kommunens krav.

Det bør vurderes hvorvidt en ønsker å legge ny vann forsyning også til eksisterende
hotell (felles stikkledning) eller om eksisterende stikkledning skal beholdes som ekstra
ringforbindelse.
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Det er sett på 3 alternativer for tilknytning vann.

Figur 4: Alternativ tilknytningspunkt vann

ALT. STED FORDEL U LEM PE

1 Tilknytning til Ø250
SJG i Kirkegata
mellom Citygården
og hotellet

Alternativet gir en mer
"sentralt" trase i forhold
til de to nye byggene og
innvendig rørføringer.

Utfordring mhp. kryssing av
bryggerikjelleren. Må
gjennomføres med boring.

Trafikkavvikling ved graving
i Kirkegata.

2 Tilknytning til Ø250
SJG i Kirkegata øst
for hotellet
(gangfeltet)

Slipper boring. Kun
graving.

Parallellføring med FV- og
kjølerør. Eventuelt lengre
avstand fra FV-trase
medfører at trærne må
fjernes. Lengre trase for
Citygården.

Trafikkavvikling ved delvis
stenging av kryss.

3 Tilknytning til Ø160
PE100 i på utsiden
av fortau et i
Kongens gate.

Lite graving og
parallellføringer.

Slipper oppgraving i gate
og det er lettere å løse
trafikkavvikling under
gravingen.

Begrenser bruk av kulvert.
Kulvert er 4m bred så det
burde være plass til
fremføring av ledninger/rør.
Lengre trase for Citygården.

Alternativ 1 har for mange usikre faktorer mhp. eks isterende bygningsmasse under
bakken (Bryggerikjellerne), slik at en ser bort fra dette alternativet ved videre
planlegging.

3

2

1
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Alternativ 2 gir tilknytning til hovedledningen i K irkegata, men vil medføre graving i nær
tilknytning til eksisterende kryss og gangkryssing.

Alternativ 3 gir tilknytning til en mindre vannledn ing (Ø160 PE100), men pga.
ringforbindelse så vil ikke kapasitet være et hinde r her. Tanken er føre ledning i
eksisterende kulvert under Kongens gata for å slipp e oppgraving av gate. Graver opp på
utsiden av fortau/kulvert og etablerer vannkum. Ule mpen med dette alternativet er at
en reduserer noe på tverrsnittet av kulverten da va nnledningen vil ta litt plass i
kulverten med oppheng mm. Kulverten er derimot 4m b red slik at det skulle være god
plass for eventuelt også fremføring av ledninger og rør. Dette bør være et interessant
alternativ å jobbe videre med, spesielt i forhold t il trafikkavvikling. Se tegning H01.

1. OVE R VAN N

Området ligger i nær tilknytning til Begna og Store lva men ligger innenfor et kvartal med
bebyggelser og veger på alle sider. Overvann må der for videreføres over naboområder
og tilknyttes eksisterende overvannsystem mot Store lva ved Tippen.

Reguleringsplanen omfatter i tillegg til utbyggings område også nærliggende fortau og
veger. Ved beregning av avrenning fra flater har vi forutsatt regulert areal minus
Kirkegata og Kongens gate med fortau. Avrenningsomr ådet uthevet med blått nedenfor
utgjør totalt 4850 m².

Figur 5: Areal totalt avrenningsområde utgjør ca. 4850m 2 (uthevet med blått).
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Dagens arealer består for det meste av tette flater (takflater og asfalterte flater) og vil gi
en betydelig avrenning ved intens nedbør. Det er uv isst hvor overvannet går i dag, men
det ser ut til at det er et par avgreninger til eks isterende fellesledning i Kongens gate.
Mesteparten av overvannet er nok ført til overvanns ledningen på baksiden av hotellet
som går under Sentrumskvatalet. Dette er en Ø200mm PVC ledning som øker
dimensjonen dess nærmere hovedledningen den kommer. I starten ligger Ø200
overvannsledningen med ca. 1,1% fall noe som gir en kapasitet på ca. 30 l/s.

Fremtidig løsning vil bestå av følgende flater:

TYPE FLATE / STED CITYGÅRDEN NYTT HOTELL EKSIST. HOTELL TOTALT

Asfalterte flater 1090 1200 2290

Heller på terrasser 230 120 350

Tak med sedum 660 850 0 1510

Tett tak 700 700

TOTALT 1980 2170 700 4850

I henhold til overvannsveilederen så krever kommune n kun av 1 l/s*da slippes ut på
kommunal ledning. I dette tilfellet ca. 5l/s. Det m å avklares hvorvidt eksisterende hotell
skal tas med i denne vurderingen.

Overvannsberegninger er gjort ved bruk av den rasjo nelle metode og Ringerike
kommunes overvannsveileder er lagt til grunn i arbe idet.

For nedbør legges det til grunn dimensjonerende ned bør av 25års gjentaksintervann,
klimafaktor på 1,4, I VF kurve fra Blindern (Oslo).

Krav til maks påslipp til kommunal overvannsledning er 1 l/s*da

Det er gjort beregninger for før- og etter-situasjo n for å belyse konsekvenser av tiltaket.
Ettersituasjon er beregnet for dimensjonerende nedb ør (25 års gjentaksintervall) og
flom. Nødvendig fordrøyningsvolum er beregnet. Se e get vedlegg for detaljerte
overvannsberegninger m.m.
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Dagens situasjon
Dagens (før tiltak) situasjon innebærer avrenning a v 180 l/s ved dimensjonerende
nedbør. Vannet er i dag ført til kommunal overvanns ledning (via overvannsledning
under Sentrumskvartalet), fellesledningen i Kirkega ta samt til terreng. Noe kan også
være infiltrert i det grøntarealet som ligger ut mo t Kongens gate.
Hvilke andeler som videreføres hvor i systemet er i kke kjent og vil også avhenge av
forhold som temperatur, metningsgrad i jorda, kapas itet på kommunale ledninger m.m.

Ny situasjon
Foreliggende situasjonsplan tilsier en avrenning av 140 l/s for ettersituasjonen ved
dimensjonerende nedbør. Redusert avrenning skyldes at andelen tette flater reduseres
gjennom bruk av cedumtak og permeable heller. Tilta ket innebærer at avrenningen
reduseres med ca. 40 l/s ved dimensjonerende nedbør .

Krav til maksimal tilførsel til kommunal ledning gj ør det allikevel nødvendig å redusere
avrenningen ytterligere gjennom fordrøyning og/elle r infiltrasjon.

Med bakgrunn i 3-trinnsstrategien skal det legges o pp til infiltrasjon om dette er mulig.
Kart fra NGU kategoriserer løsmassene som fyllmasse r og infiltrasjonsevne er ikke
kartlagt. Mektigheten av løsmassene er varierende, men generelt relativ dyp. I NGUs
grunnvannsdatabase Granda finnes det borepunkt i ve st med 20 meter til fjell og i øst 50
meter til fjell. Grunnvannsnivå er ikke angitt. På Thoresentomten, rett sør av Kirkegata,
er det anlagt infiltrasjonssandfang og disse skal f ungere. Hvilken hydraulisk
konduktivitet (infiltrasjonsevne) de stedegne masse ne innehar vites ikke. Massene skal
være av sandig art. Det er imidlertid store forskje ller mellom grov sand og fin sand og
forventet infiltrasjonsevne er henholdsvis 10 l/s o g 1 l/s pr. infiltrasjonssluk for nevnte
masser. Det anses derfor som nødvendig å undersøke infiltrasjonsevne nærmere for å
eventuelt redusere nødvendig fordrøyningsvolum.

I beregningen av nødvendig fordrøyningsvolum er der for eventuell infiltrasjon ikke
hensyntatt. Nødvendig fordrøyningsvolum = tilført vann – videreført vann til kommunal
overvannsledning.

Størst akkumulering av overvann skjer ved en nedbør situasjon på 90 minutter og
nødvendig fordrøyningsvolum er da 200 m³.
Det er prosjektert ca. 1500 m² med cedumtak og en m ulig løsning er å anlegge
fordrøyningsvolum mellom tak og grønt vekstmedium – såkalt blågrønt tak. Lastmessig
er taket dimensjonert for å kunne bære 30 cm vann p r. m² (dette tilsvarer snølast), men
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erfaringsmessig begrenses vannstanden av helling på tak og antall sluk og 15 cm pr. m²
er derfor et mer realistisk anslag.

Dette innebærer at hele det nødvendige fordrøynings volum kan tas på tak
(1500*0,15>200). Det anses som en dårlig løsning å løfte vann (ved å pumpe) fra arealer
liggende på terreng og opp på tak for å fordrøye. T akflatene bør derfor benyttes kun for
fordrøyning av egen avrenning.

Arealet på terreng alene utløser et behov for å for drøye og/ eller infiltrere 144 m³.
Noe av vannet kan infiltreres i arealet mellom hote llet og Kongens gate. Her blir det
grøntområde og gangstien langs fasaden blir belagt med gressarmeringstein.
Rabatten med trerekken foran dagens hotell mot Kirk egaten kan også gjøres mer
drenerende for overflatevann.

Erfaringsvis skal det være masser som er gode for i nfiltrasjon i området, men dette må
en se nærmere på ved videre planlegging. Både områd et mot Kongens gate samt
Kirkegata kan benyttes for infiltrasjon samt plasse ring av fordrøyningsvolum. Det bør
benyttes infiltrasjonssandfang der det er mulig (jf r. overvannsveileder).

Størrelsen på fordrøyningsvolumet må avklares ved v idere planlegging når en har
undersøkt ytterligere infiltrasjonskapasiteten, sam t at utenomhusplan foreligger.

Flomsituasjon
Beregninger av flom tilsier en avrenning på 200 l/s fra området. Planområdet ligger ikke
utsatt mht. flom fra nærliggende vassdrag og/eller avrenning fra tilgrensende tomter.
Flomveier blir mot Brutorget (ut mot Arnemannsveien ), Kirkegata og ned Kongens gate
til Tippen.
I dag så er området bak hotellet formet på en slik måte at regn- og flomvann kan føres
ned i lavpunktet ved sparebanken. Denne vil bli bor te med fremtidig løsning.
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2. SPI LLVAN N

Avløp fra eksisterende hotell er ført nordover og v ia ledning som ligger under
sentrumskvartalet. Også avløp fra Bryggerigården, H ønefoss Sparebank og deler av
Citygården er også ført til samme spillvannsledning .

Kartet til kommunen viser at det er noen avgreninge r på eksisterende avløpsledning i
Kirkegata. Disse må ved videre planlegging avklares mhp status (om de fører spillvann
og/eller overvann samt kvalitet).

Ledning som ligger under dekket til sentrumskvartal et er en Ø200 PVC med ca. 1,1% fall
på det minste. Forutsatt at ledningen er 100% sepa rert så har ledningen god nok
kapasitet for avløp fra alle byggene.

Det nye bygget vil medføre at eksisterende spillvan n og overvannsledninger må legges
om. Sluk som fører overvann til spillvannsledninger må fjernes. Nytt terreng medfører at
det blir ny plassering av eventuelle gatesluk.

Det er registrert 1 avløpsledning i bakgården. Ved omlegging separeres overvann fra
spillvann.

Nye spillvannsledninger må planlegges av RIV-rådgiv er. Skissen nedenfor og tegning H01
må anses som prinsipp.

Figur 7: Eksisterende avløpsledninger i bakgården m å legges om (uthevet med gult).
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3. AN D R E F O R H OLD – SAM OR D NI N G AN D R E TI LTAK

Ø250 støpejerns ledning i Kirkegata er veldig gamme l (1938) og sammen med
eksisterende avløpsledning i Kirkegata, er dette le dninger som burde vært skiftet ut.
Hvis Ringerike kommune har planer om dette i nærmes te fremtid, så bør en samordne
tiltakene.

Det forhold at det er veldig lite areal for plasser ing av fordrøyningsvolum på tomten, gir
en utfordring med hensyn til ekstreme situasjoner o g flomvann. Istedenfor å etablere
fordrøyningsvolum under kjellerarealer, så kan et a lternativ være å etableres
infiltrasjonsløsning og fordrøyningsvolum i Kirkega ta. Erfaringer tilsier at det er masser i
grunnen som har en viss infiltrasjonskapasitet. Eve ntuelle tiltak for infiltrasjon vil også
være fornuftig å samordnes med sanering av eksister ende VA-ledninger i Kirkegata.

Figur 7: Bilde tatt under legging av Fjernvarmerør i Kirkegata.
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4. F JE R N VAR M E OG K JØLI N G

Det er ført frem både fjernvarme og kjøling til omr ådet.

Eksisterende fjernvarme og kjøleledning til Hønefos s Sparebank må legges om i
forbindelse med nytt bygg og kjeller. Det samme gje lder ledningene til
sentrumskvartalet som høyst sannsynlig kommer i kon flikt med nyt kjørekulvert.

Eksisterende fjernvarmeldning til hotellet kan beho ldes. Dersom det er ønskelig med
felles sentral for eksisterende og ny del av hotell et, anbefales det at eksisterende
stikkledning fjernes. Ny avgrening /stikkledning di mensjoneres da for nytt bruksareal.

Figur 8: Eksisterende kjøle- og fjernvarmeledninger som må legges om (uthevet med gult fjernes).

Det er tilknytningsplikt for fjernvarme da bebyggel sen overstiger 1000m2. For kjøling er
det ikke tilknytningsplikt og dette må eventuelt på et tidlig tidspunkt avklares med
Vardar Varme AS hvis en ønsker tilknytning.

Se tegning H02 som viser forslag til omlegging av k jøle- og fjernvarmeledninger.
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5. K AB E LAN LE G G

Det er ikke sett på konflikt med hensyn til kabler for området. Henviser til notat
utarbeidet av Tronrud eiendom AS v/ Dagfinn Augdal.

Traseføringer for kabler må samordnes med spesielt fjernvarme og kjøleledninger, men
også nye VA-ledninger.

6. VE D LE G G – O VE R VAN N SB E R E G NI N G

Beregning gjort ved bruk av den rasjonelle metode:

= × i × A × kf

› Q = dimensjonerende vannføring
› = midlere avrenningskoeffisient, jf. Ringerike k ommunes overvannsveileder:
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Midlere avrenningskoeffesient for førsituasjon = 1, 0. For etter-situasjonen er følgende
benyttet:

Figur 9. Avrenningskoeffesient for nedbør av 25 års g jentaksintervall

Figur 10. Avrenningskoeffesient for nedbør av 200 års g jentaksintervall

› i = nedbørintensitet

Nedbørintensitet bestemmes mht. konsentrasjonstid o g gjentaksintervall. Konsentrasjonstid er
beregnet til 1 0 minutter. Gjentaksintervall som ben yttes er 25 år. Dette gir nedbør på 259,4 l/s*ha
for 1 0 minutter. I VF-kurve hentet fra målestasjon på Blinder, Oslo

› A = areal av nedslagsfelt = 4850 m² = 0,4850 ha.

› kf = klimafaktor = 1 ,4
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Dagens situasjon gir følgende avrenning ved nedbør av 25år gjentaksintervall:

Q = 1,0 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 180 l/s

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenn ing ved dimensjonerende nedbør:

Q = 0,82 x 259,4 x 0,4850 x 1,4 140 l/s

Foreliggende situasjonsplan tilsier følgende avrenn ing ved flom:

Q = 0,85 x 347,9 x 0,485 x 1,4 200 l/s

Nødvendig fordrøyningsareal (hele arealet)

Nødvendig fordrøyningsvolum = tilført vann – vider eført vann

= × t ø × t+ tk

Hvor t angir antall minutter for den gitte nedbørsi tuasjonen og tk angir
konsentrasjonstiden.

Hvis vi ser bort fra eventuell infiltrasjon beregne s (ved iterasjon) størst akkumulering av
overvann etter 90 minutter. Nødvendig fordrøyningsv olum er da 200 m³, se tabell
under.

Nødvendig fordrøyningsareal (kun terreng)

Q = 1,0 x 259,4 x 0,2990 x 1,4 80 l/s

Størst akkumulering av overvann skjer etter 90 minu tter. Nødvendig fordrøyningsvolum
er da 144 m³, se tabell under.
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MERKN AD/| N N SprLL VED OPPSTART AV PLANARBETD 463 C|TYGÂRDEN OG

HOTELLKVARTALET

Denne merknaden er avgitt av styret i Bryggerigården Boligsameie, som representerer
samtlige L5 boligseksjoner og begge næringsseksjonene i Bryggerigården. Merknaden har
vært på sirkulasjon hos alle seksjonseiere, og samtlige seksjonseiere stiller seg bak
høringsinnspillet.

Det er positivt at forslagsstillerne har arrangert møte med Bryggerigården Boligsameie i

anledning planene, slik at vi samlet er gitt innblikk i tankene ved utvikling av nabo-tomtene

Bryggerigården Boligsameie har ingen ting imot at eiendommene planlegges under ett, ien
felles plan. Det vises mange positive skjematiske trekk ved oppstart av planen, og som vi
støtter. Vi ser blant annet at ny forbindelse mellom det nye leilighetsbygget og hotellet vil
binde byrommene i HØnefoss bedre sammen. At parkering under bakken betjenes fra
Sentrumskvartalet er positivt for den almene ferdselen i Kirkegata. Grøntområde mot
Bryggerigården vil bidra til å forskjønne området, og gi en positiv virkning mot
Bryggerigården, som er et historisk viktig bygg i HØnefoss og i Byplanen. Vi er dog imot
kunstgress her!

Det vi reagerer på, er at det legges opp til for høye bygg i planen. Bryggerigården
Boligsameie har ikke sendt høringssvar på den nylige vedtatte Byplanen, i den vissheten om
at Byplanens rammer ikke blir utfordret. Her må forslagsstiller forholde seg til byplanens
rammer, som gir max 5 etg med inntrukket 5.etg for leilighetsbygget, og maksimalt 8 etg
med avtrapping mot vest for hotellet. Forslagsstiller må også forholde seg til maksimale

kote+ i Byplanen. Vi legger til grunn at kote+ også gjelder heishus og andre installasjoner og
byggverk på tak. Det er vist i presentasjonen de negative skyggevirkningene mot
Bryggerigården, men vi presiserer at dette også i høyeste grad handler om den frie sikten, og

at ikke byrommene bygges inne. Det er også viktig for oss å presisere at ingen bygg kan

trekkes lenger ut mot Kirkegata enn det hotellet er i dag, dvs det nye leilighetsbygget med
næring i 1. etg.

Det er også viktig for oss i denne fasen å informere om de juridiske posisjonene mellom
partene. Korrespondansen med eier av City-gården viser at Bryggerigården Boligsameie sine
rettigheter til dels blir neglisjert. Bryggerigården Boligsameie har blant annet rett til å

benytte felles bakgård mellom Citygården og Bryggerigården tilvarelevering, flytting,



vedlikehold, ffiffi. Det er i tillegg også avgitt erklæringer for City-gårdens eierskap av
Bryggerikjelleren under tomta til Bryggerigården. Bryggerigården har rett til å ha elektrokjele
i City-gården, og passasjen til SØndre Torv skal holdes åpen. Vi har i tillegg forstått det slik at
det i planen skal vises mulighet for stigebil å komme til eiendommene i felles bakgård.

Vi vil at disse juridiske posisjonene tas med i reguleringsplanen, tas med i ferdig bygg og
anlegg, og tas hensyn til under byggeperioden. I tillegg hevder Bryggerigården Boligsameie
sin rett til å ha sitt avløp gjennom eiendommene, og ber om at det tas hensyn til dette ved
utbygging, uten kostand for Bryggerigården Boligsameie.

Bryggerigården Boligsameie er også opptatt av at bruken av næringslokalene ikke er av en
slik karakter at den forstyrre orden og ro i bakgården mot Bryggerigården. Vi vil protestere
mot enhver form for næringsaktivitet etter kl 23, som bar, nattklubb og lignende, og ber om
at dette reguleres inn i planen.

Vi ser i referatet fra oppstartmøte at planinitiativet ikke skal bryte med Byplanen, og derav
ikke konsekvensutredning og derav ikke politisk behandling. Det kan ikke stemme, og vi
protesterer på dette. Ringerike kommune er tilskrevet med eget brev i sakens anledning.

Bryggerigården Boligsameie ber videre om å holdes orientert om planens innhold før den
fremmes til L.gangsbehandling, og ønsker dere lykke til med planarbeidet.

Med vennlig hilsen,
på vegne av Bryggerigården Boligsameie

Mette SØnsteby
(sien)

Styrets leder
Tlf 482 89 5s8
brvggeríga rden @gma íl.com

,(ø,



DEN NORSKE KIRKE
Tunsberg bispedømmeråd

Postadresse: E - post: tunsberg.bdr@kirken.no Telefon: +47 33354300 Saksbehandler
Postboks 10 Kaldnes Web: https://kirken.no/tunsberg/ Telefaks: Tove Frøvoll Thoresen
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 HØNEFOSS

Dato: 22.01.2020 Vår ref: 20/00341 - 4 tt832 Deres r ef:

Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid - Citygården og
hotellkvartalet (planID 463)

Vi viser til mottatt varsel om oppstart av regulerinsplanarbeid i Hønefoss sentrum;
Citygården og hotellkvartalet. Varslingen er lagt fram for Ringerike kirkelige fellesråd ved
kirkevergen.

Tunsberg biskop og bispedømmeråd er fagmyndigheter for arealplaner for kirker og
gravplasser og der slike blir berørt, jamfør plan - og bygningsloven. Planområdet ligger i
nærheten av Hønefoss kirke og kirkegård, men på andre siden av gjennomfartsveien
Kong ens gate .

Det ser ikke ut til at tiltak på dette området , vest for Kongens gate, vil kunne ha vesentlige
konsekvenser for Hønefoss kirke og kirkegård. Vi ber imidlertid om å få tilsendt planforslaget
når det legges ut til offentlig ettersyn.

Med vennlig hilsen

Rolf Simeon Andersen
stiftsdirektør Tove Frøvoll Thoresen

leder administrasjon og forvaltning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Ringerike kirkelige fellesråd , Kjetil Gjærde Kirkegata 12 3510 HØNEFOSS
Prosten i Ringerike Kirkegata 12 3510 HØNEFOSS

Mottakere:
Ringerike kommune Postboks 123

Sentrum
3502 HØNEFOSS
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Planarbeid planID 463, Citygården og hotellkvartalet i Ringerike kommune 
 
HRA er opptatt av at renovasjonstekniske løsninger skal planlegges i en tidlig fase av en utbygging for 
både næring og husholdning. Renovasjon er en del av infrastrukturen, og må hensyn tas i 
reguleringsplaner. Dette gjelder avsetting av areal, bredde på vei, sikkerhet, stigningsforhold, tilgjengelighet 
for renovasjonsbil, snuplass, kapasitetsberegninger og andre forhold.  
 
Tilgjengelighet 

Etter Forurensningsloven kan næringsvirksomheter velge avfallsleverandør. Det er likevel viktig å avsette 
nok areal og tilgjengelighet for renovasjonsbiler/containerbiler. 
 
Nedgravde renovasjonsanlegg 
Nedgravd renovasjonsanlegg er en bedre løsning enn tradisjonelle beholdere når det gjelder det estetiske. 
Det er en fordel å ha avfall under bakken med hensyn til luktproblematikk da det er kaldere under enn over 
bakken. Det finnes 2 muligheter. Helt nedgravd hvor kun innkastluken er over bakken. Delvis nedgrav hvor 
60% er over bakken. Arealkrav blir ca 2x2 meter pr. avfallsgruppe.  
 

Næringsavfall kan håndteres av private aktører hvis virksomheter ønsker, dog etter Forurensningslovens 
bestemmelser om kildesortering og gjenvinning. HRA kan også tømme næringsavfall hvis virksomheter har 
avtale med HRA. 
Ønsker man å benytte HRA som avfallsleverandør finnes søknadsskjema for nedgravde 
renovasjonsanlegg på HRAs nettside: www.hra.no. Det må søkes i planleggingsfasen slik at man sikrer at 
krav følges. HRA foretar befaring etter søknad, samt følger opp saken frem til driftsfase. 
 
Det er Forurensningsloven som regulerer avfall fra husholdning og næringsliv. Avfall fra husholdning er 
kommunenes monopoldel (som utføres av HRA) og kan f.t. ikke håndteres av andre enn HRA. Avfall fra 
næringsvirksomhet og husholdning kan ikke blandes. Dette på grunn av ”faren” for subsidiering. Det betyr 
at i større bygg hvor næring etablerer seg i første/andre etasje, og det etableres leiligheter i øvrige etasjer 
må avfall deles på 2 steder/avfallsrom. Dette må hensyn tas i forbindelse med bygging i tettbebygde 
områder.   
 
Håper våre innspill kan være til nytte i forbindelse med videre planarbeid. 
 
 
Vennlig hilsen 
Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS 
 
 
Gunn M. Johannessen 
gunn@hra.no 
 
 
 
Kopi: postmottak@ringerike.kommune.no 
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Sendt: 15.02.2020 14:40:43 

Emne: Innspill til planarbeidet for 463 detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i 

Hønefoss  

Vedlegg:  

Viser til planarbeidet for 463 detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss.  

For Kirkegata 7 ANS ønsker vi å komme med følgende innspill: 

Planavgrensing 

Utbygging av gangfelt må ikke skje før endring av brukaret (o_S4) er endret for å unngå at man har 
en stor gangvei som startet i intet og slutter i intet. Her vil det bli endringer i innkjøring til BKB9 og 
BKB8 som kan medføre større endringer. Blir det ikke endringer i brukaret (o_S4) eller den blir endret 
ift. Områderegulering Hønefoss legger opp vil dette kunne ha store konsekvenser for gangfeltet til 
denne reguleringsplan. Utbygging av de øvrige veiarealene (gang- sykkel og vei) langs kongens gate 
bør først skje når (o_S4) er gjennomført. Det er overraskende at det ikke er tilsvarende krav som til 
rekkefølgebestemmelse til hotellprosjektet som de øvrige eiendommene langs kongens gate i 
områderegulering (431 områdergulering Hønefoss) da endring av brukaret (o_S4) er helt sentralt for 
gang- og sykkelvei  i planområde. 

På bakgrunn av dette ønsker vi derfor å klage på planavgrensingen og mener den ikke skal inneholde 
regulering av veiarealet (gang- sykkel og vei) langs Kongens gate. Dette bør tas i en egen regulering 
sammen med området o_S4 i områderegulering Hønefoss. 

For å ivareta en kvartalsutvikling slik det er lagt opp i områderegulering for Hønefoss mener vi 
planavgrensingen ikke skal innbefatte gang og sykkelfelt foran Kirkegata 7 da det vil bli bedre i 
varetatt i en regulering av BS7. Som vi tidligere har gitt innspill på i områderegulering for Hønefoss 
bør det legges opp til en skikkelig knutepunktssatsing i tilknytning bussterminalen og oppover mot 
Kirkegata, slik de har gjort det i andre større byer som vil satse på kollektiv.  Det er i dag infrastruktur 
i Kirkegata som ligger på vår eiendom som er i planområdet. Endel av dette er fellesinstallasjoner for 
hele bussterminalområdet, men også installasjoner som benyttes i sammenheng med 
parkeringsaktiviteten på eiendommen. Det vil være mer hensiktsmessig at dette blir endret først når 
BS7 blir omregulert, slik at det kun bli omlegging av denne infrastrukturen en gang. Vi mener derfor 
at planavgrensingen  bør legges i midten av veien eller til gangveien for å få en helhetlig 
kvartalsutvikling for Kirkegata og området nedover mot bussterminalen.  

 

Øvig innspill 

Det er positivt at det legges opp til en større satsing på hotellvirksomhet i sentrum av Hønefoss i 
nærheten av et fremtidig kollektivknutepunkt.  

For Kirkegata 7 ANS 

 

Mvh 

Anne Helene Frøislie 
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Innspill om reguleringsplan for Citygården og hotellkvartalet. 

Sol/skygge/innsyn 

På informasjonsmøtet 14. januar 2020 ble sol/skyggeforhold for Sentrumskvartalet gjennomgått.  Vi 

savner informasjon om hvordan dette vil være i perioden november – januar da vi mener at de 

planlagte byggene vil skygge for leilighetene som vender mot sør. For mange av de som har kjøpt 

leilighet her har det vært et viktig moment at vi har gode utsiktsforhold og solforhold hele året.  

Vi mener også at dårligere solforhold og redusert utsikt vil medføre at verdien på leilighetene vil 

forringes da sol og utsikt er et moment som er viktig premiss ved prisfastsettelse. 

Lyd og innsyn fra den planlagte Sky Bar på taket av nye Scandic Hotel, er også bekymringsfull, det vil 

bli innsyn til leilighetene og svært usjenerte forhold på terrassene.  Siden bygget er planlagt i 7 etg. 

med bar på toppen, vil lyden bli svært plagsom. Det er flere av leilighetene som har soverom som 

vender mot hotellet. 

Det er pr. i dag innsyn til hotellrommene fra Sentrumskvartalet og dette vil bli betydelig forverret da 

det nye hotellbygget kun blir vel 40 meter fra vårt bygg. 

Det er i dag satt opp et stort Scandic reklameskilt som på kveldstid lyser rett inn i soverommene til 

enkelte av leilighetene.  Vi håper at det ved et eventuelt nytt hotellbygg vil bli tatt hensyn til oss som 

bor i sentrumskvartalet når det skal vurderes hvordan hotellet skal skiltes. 

Økt trafikk i utkjørsel fra parkeringshus 

Det er allerede i dag tidvis kaos ved utkjøring fra parkeringshuset.  Det er 1 til 3 biler som kommer 

over på grønt lys, noe som skaper lange køer inne i parkeringshuset.  Vi ser med bekymring på 

hvordan dette vil utvikle seg når kapasiteten utvides med parkeringsplasser under det nye 

hotellbygget.  

Vi håper det kan vurderes å lage to utkjøringsfelt ut fra Sentrumskvartalet eller endre tiden for grønt 

lys. 

Citygården 

I henhold til områdeplan for BS10 Citygården er tillatt høyde 1 til 5 etg.  På oversendt tegning er 

bygget planlagt i 6 etasjer, dette vil også stenge fra utsikten fra Sentrumskvartalet. 

Kopi oversendes Ringerike kommune, Areal og byplankontoret. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i boligsameiet Hønefoss Bru 1D 



Fra: Bodil Margrethe Østland Lafton [bodil.lafton@ringerike.kommune.no] 

Til: Linda Kristin Nethus [] 

Kopi: Terje Reginiussen [Terje.Reginiussen@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 14.02.2020 08:50:12 

Emne: Citygården og hotellkvartalet, innspill fra Ringerike brann- og redningstjeneste 

Vedlegg: image001.jpg 

Hei. 
 
Viser til sak nr 19/5097 detaljregulering Citygården og hotellkvartalet. 
 
Vi ser av illustrasjonsfotoene at det er svært trangt i bakgården av Citygården og mot nord. 
Vi vil derfor presisere viktigheten av at tilgjengeligheten for brannvesenets høydemateriell blir ivaretatt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Bodil Lafton 
leder forebyggende avdeling 

  
****************************************************** 
Ringerike brann- og redningstjeneste, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss 
Besøksadresse: Dronning Åstas gate 12 
Tlf: 32 11  74 00 (sentralbord) / 40 91 78 20 (direkte)  
 
****************************************************** 
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Ringerike kommune - Innspill til varslet oppstart av detaljregulering for 
Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss 

Vi viser til deres oversendelse datert 13. januar 2020 med varslet oppstart av detaljregulering for 
Citygården og hotelkvartalet i Hønefoss, gnr. 318/97 m.fl. 
 
Det skal legges til rette for et bærekraftig og realistisk byutviklingsprosjekt for Citygården og 
hotelkvartalet i Hønefoss hvor det skal vurderes flere aktuelle formål for den videre 
utviklingen av området. Fylkesmannen ber om at forhold knyttet til støy, luftforurensning, 
barn og unges interesser, landskap, klima, energi, universell utforming og naturmangfold blir 
tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. 
 

Bakgrunn 
Ifølge kunngjøringen er planarbeidet et byutviklingsprosjekt hvor det kan være aktuelt å legge til 
rette for flere formål. Det skal blant annet vurderes utvidelse av hotell/konferansesenter, 
serveringsteder, handel og boliger. Området er i kommuneplanens arealdel satt av til 
sentrumsformål. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima 
og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen skal 
arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder 
blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og 
bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Med utgangspunkt i at det skal vurderes mulighet for tilrettelegging for boliger, minner vi om at 
støyhensyn må ivaretas i tråd med Klima- og miljødepartementets retningslinje for støy i 
arealplanlegging T-1442/2016. Nye boliger med uteoppholds- og lekeareal må sikres tilfredsstillende 
støyforhold i tråd med retningslinjen. Ut fra beliggenheten sentralt i byen og nær kollektiv-
knutepunkt kan det eventuelt ved dokumentert behov aksepteres avvik fra anbefalte støygrenser 
forutsatt at alle boliger sikres en stille side. Minst halvparten av rom for støyfølsom bruk, inkludert 



  Side: 2/3 

minst ett soverom, skal ha vindu i fasade som tilfredsstiller anbefalte grenseverdier. Boligene må 
også ha tilgang til uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 
 
Vi ber om at reguleringsbestemmelsene fastsetter konkrete krav om ivaretakelse av støyforhold i 
tråd med støyretningslinjen. Det må også stilles krav om at det ved søknad om rammetillatelse skal 
foreligge dokumentasjon på ivaretakelse av støykravene og aktuelle støytiltak. Videre må det 
innarbeides at eventuelle nødvendige støytiltak skal ferdigstilles før boligene kan tas i bruk. Vi ber 
om at støyfaglige utredninger følger saken og at eventuelle nødvendige støytiltak innarbeides i 
planen.  
 
Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 
må også legges til grunn. For å unngå at flere eksponeres for luftforurensning, bør bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning lokaliseres til områder med god luftkvalitet. Det er 
imidlertid ønskelig med økt fortetting av boliger i byområder for å redusere bilavhengigheten og 
dermed luftforurensningen. Kommunen må derfor ha en avklart holdning til hvor nye boliger 
lokaliseres. I rød sone bør det ikke tillates etablering av boliger.  
 
Ved planlegging for boliger må de rikspolitiske retningslinjene for barn og unge følges opp. Vi viser 
spesielt til punkt 5b om tilstrekkelige lekearealer for barn i alle aldere. En vurdering av 
lekemulighetene i planområdet og i nærmiljøet for øvrig skal følge planforslaget, og tilstrekkelige 
arealer for lek må sikres i planprosessen. Vi minner om at lekearealer på tak ikke kan aksepteres 
som eneste løsning, kun som et supplement til arealer på bakkenivå. Ved en eventuell 
omdisponering av areal som er egnet til lek, stilles det i punkt 5 d i de rikspolitiske retningslinjene 
krav om fullverdig arealmessig erstatning dersom ikke de generelle kravene til lekemuligheter kan 
oppfylles. Videre må det redegjøres for trafikksikker skolevei. 
 
Planarbeidet må ivareta landskapsmessige og estetiske forhold, blant annet gjennom bestemmelser 
om utforming av ny bebyggelse. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står 
det at kommunene skal bidra til økt bevissthet og kunnskap om landskapsverdier og ivareta 
landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som 
Norge har sluttet seg til. 
 
Eventuelt verdifullt naturmiljø, for eksempel gamle trær, bør ivaretas. Det må som en del av 
planarbeidet redegjøres for hvordan prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 
 
Det er et nasjonalt mål å få til miljøvennlige energiløsninger jfr. blant annet Meld. St. 21 (2011–2012) 
Norsk klimapolitikk, Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og plan- og 
bygningsloven § 3-1 punkt g. Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. 
Dersom bebyggelsen har en størrelse som fanges opp av kravet om tilknytning til 
fjernvarmeanlegget, ber vi om at det i samråd med Hønefoss fjernvarme innarbeides en 
reguleringsbestemmelse om tilknytningsplikt. Det er reguleringsplanen som iverksetter 
tilknytningsplikten. Vi viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder til 
kommunenes planarbeid med tilknytningsplikt for fjernvarme av 14. oktober 2014. 
 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26. 
september 2014, står det at utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes slik at 
transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. 
Ut fra dette vil vi be om at planarbeidet legger vekt på trafikksikre løsninger for gående og syklende 
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med god tilgjengelighet til sentrum. Det må også vurderes om det er behov for tiltak for å sikre god 
tilgjengelighet til kollektive transportmidler. 
 
Planleggingen må vektlegge prinsippene om en universell utforming. Dette er forhold som det må 
redegjøres spesielt for i saken og som må sikres fulgt opp gjennom egne bestemmelser. Vi viser til 
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og Regjeringens 
handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. 
 
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. I den sammenheng vil vi vise til Statlig planretningslinje for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning, vedtatt 28. september 2018 hvor det blant annet går frem at 
konsekvensene av klimaendringene skal vurderes og at høye klimaframskrivinger skal legges til 
grunn for planleggingen. Videre går det frem av punkt 4.3 at planer skal ta hensyn til behovet for 
åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene 
skal ta utgangspunkt i naturbaserte overvannsløsninger.  
 
Vi anbefaler DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og rundskriv 
H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som nyttig hjelpemiddel. Vi ber om at ROS-analysen følger 
planforslaget ved offentlig ettersyn og at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir 
innarbeidet i planen. 
 
Øvrige statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29.01.2019 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no. 
 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Brede Kihle 
seniorrådgiver 
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NVEs generelle innspill til oppstart - Detaljreguleringsplan for
Citygården og hotellkvartalet - Ringerike kommune - Planid 463

Vi viser til varsel om oppstart datert 13.01.2020.

Norges vassdrags - og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom - , erosjon - og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
ved utarbeiding av arealplaner etter plan - og bygningsloven. Fo rslagstiller har ansvar for at disse
interessene blir vurdert i planarbeidet.

Flom, erosjon , skred og overvann

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom - erosjon og skred.
Plan - og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.

Hens ynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi .

Vassdrag - og grunnvannstiltak

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne inte resser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
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frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erst atte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.

Energianlegg

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi - og vassdragslovgivnin gen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder e og verktøy:

NVEs karttjenester viser informasjon om flom - og skredfare, vassdrag og energianlegg.

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum - og skr edfare i arealplanar beskriver hvilke flom - og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.

www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.

For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling» ,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va - bokhandelen .

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan .

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.n o

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til komm unene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen . Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Ta gjerne kontakt på e - post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Tilbakemelding - Kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid - 
Citygården og hotellkvartalet (planID 463) - Ringerike kommune 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor dette generelle svaret.  
 
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
  
Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB 
samarbeider med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er 
nødvendig. Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs 
uttalelse til. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
 Med hilsen  
 for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
 Administrasjon 
 
 
 Helle G Nielsen    Ajeen Arvesen 
 Seksjonssjef     Førstekonsulent 
   
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift. 
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Axel Segovia Ødegaard

Fra: Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sparebank) <torgeir@honefossbank.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 1 6:40
Til: 'Jan Solberg'
Kopi: Axel Segovia Ødegaard
Emne: VS: Reguleringsplan for Scandic-hotell og Citygården. Justering av

plangrense
Vedlegg: Ba-tec AS_20200428_0831 42.pdf

Et spennende prosjekt for Hønefoss Jan!

Jeg bekrefter med dette følgende:
- Hønefoss Sparebank , som eier av eiendommen 318/431, bekrefter å ha mottatt varsel om justering av

plangrense i dag 28.04.20.
- Hønefoss Sparebank har ingen bemerkninger til justeringen.

Med vennlig hilsen

Torgeir Nøkleby

Banksjef

M (+47) 909 50 21 1
W www.honefossbank.no

Hønefoss Sparebank
Søndre Torv 3, 351 0 Hønefoss
Pb 24 Sentrum, 3502 Hønefoss

Fra: Jan Solberg <jan.solberg@ba-tec.as>
Sendt: 28. april 2020 08:42
Til: Nøkleby Torgeir (Hønefoss Sparebank) <torgeir@honefossbank.no>
Kopi: Axel Segovia Ødegaard <aso@linkarkitektur.no>
Emne: Reguleringsplan for Scandic-hotell og Citygården. Justering av plangrense

God morgen!
Det vises til tidligere gjennomgang av planen.
Arbeidet med planen går sin gang og den er nå levert il Ringerike kommune (RK) for behandling.
RK ønsker at plangrensen justeres slik at ny innkjøring til bankens p.kjeller blir liggende innenfor planens
begrensning og har bedt oss varsle banken om dette.
Det endres ikke på noe annet enn at innkjøringen til banken blir regulert med nå. Det er en fordel for alle for
fremtiden. (Se vedlegg)
Jeg lager forslag til tinglyst erklæring som gir banken adkomstrett igjennom Sentrumskvartalet og ny p.kjeller, det
blir en premiss i regulerignssaken , slik vi avtalte tidligere.
Fint hvis du i en mail kan bekrefte følgende:

- Hønefoss Sparebank , som eier av eiendommen 318/431, bekrefter å ha mottatt varsel om justering av
plangrense i dag 28.04.20.

- Hønefoss Sparebank har ingen bemerkninger til justeringen.
Er det spørsmål , bare ta kontakte med meg.

Med vennlig hilsen
BA-tec as
Fossveien 5 3510 Hønefoss
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Jan Solberg Siv.ing MRIF
E-mail: jan.solberg@BA-tec.as
Tlf: 900 133 44

Fra: skanner@ba-tec.as < skanner@ba-tec.as >
Sendt: tirsdag 28. april 2020 08:32
Til: Jan Solberg < jan.solberg@ba-tec.as >
Emne: Skannet bilde fra MX-3070N

This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you have received this email in error please notify the system manager.

This footnote also confirms that this email message has been swept for the presence of computer viruses.
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