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Arkivsaksnr.: 20/3920-2   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 07.09.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
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Arkivsaksnr.: 20/3920-1   Arkiv: 033  

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning den 07.09.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

11/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsaker tas til orientering: 

 

Befa AS  

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland  

(Arkivsak 14/957-112) 

 

 

Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...  

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen sand Gnr/bnr 271/137 (Arkivsak 

14/3259-14) 

 

 

 

 

REFERATSAKER 
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Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre 

avløpsanlegg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

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

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

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

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 
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Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Arkivsaksnr.: 20/1181-5   Arkiv: GNR 78/1  

 

Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes det nydyrking av ca. 6 dekar på 

eiendommen Ask gnr/bnr 78/1 i Ringerike kommune. Resterende omsøkt areal på 

ca. 4 dekar godkjennes ikke nydyrket. Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:  

1. Omsøkt areal som er registrert som naturtype flomskogsmark tillates ikke 

nydyrket  

2. Dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndigheten varsles, jf. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

3. Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 20 meter mot Sognas 

normalvannstand. 

4. Stein, stubber etc. skal deponeres på egnet plass. 

5. Tiltaket må igangsettes innen 3 år fra tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen 

bort  

6. Når arbeidene er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til 

landbrukskontoret. 
 

  

Sammendrag 

Det er søkt om godkjenning av plan for nydyrking av ca. 10 dekar på eiendommen 

Ask i Ringerike kommune. Deler av arealet som søkes nydyrket er klassifisert som 

naturtypen flomskogsmark. Denne naturtypen er kategorisert som sårbar (VU) i 

rødlista. Rådmannen tillater ikke nydyrking av arealet som er klassifisert som 

flomskogsmark. Dette medfører at teigen på 7 dekar, reduseres med ca. 4 dekar. 

Rådmannen tillater nydyrking av resterende omsøkt areal. Rådmannen godkjenner 

dermed nydyrking av ca. 6 dekar. Tiltaket vil legge til rette for en styrking av 

driftsgrunnlaget, og er i tråd med nasjonale føringer om å øke matproduksjonen.    

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking ble mottatt 06.03.2020. Fredrik Clarin 

Løvenskiold søker om nydyrking på eiendommen Ask, gnr. 78 bnr. 1 i Ringerike 

kommune. Det er søkt om nydyrking av to teiger på henholdsvis 3 og 7 dekar. 

Arealet består ifølge gårdskart av skog med høy bonitet. Teigen på 3 dekar er 
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klassifisert som dyrkbar. I gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på  

17 300 dekar, hvorav 543 dekar dyrka mark og 14 999 dekar produktiv skog. 

 

Arealet på 3 dekar ligger nord for Ask kapell, og er en smal stripe mellom 

Kapellveien og jernbanen. Arealet på 7 dekar ligger øst for Ask kapell, ned mot 

elven Sogna. Deler av dette arealet er i naturbase kartlagt som naturtypen 

flomskogsmark. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet som søkes nydyrket er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, 

natur- og friluftsformål (LNF). Nydyrking inngår i landbruksformålet, og tiltaket er i 

tråd med overordnede planer.  

 

Juridiske forhold  

Søknad om nydyrking må godkjennes av kommunen jf. forskrift om nydyrking. 

Forskriften skal sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og 

kulturlandskap, herunder hensynet til biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet, samtidig som det skal legges vekt på å sikre driftsmessig gode 

løsninger. 

 

Kommunens vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 skal fremgå av vedtaket, 

jf. naturmangfoldloven § 7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Denne konkrete saken er ikke tidligere behandlet. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas ikke saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, og det vurderes at 

saken ikke har andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis 

anledning til å uttale seg til tiltaket. I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre 

vesentlige miljøverdier, skal fylkesmannen gis anledning til å uttale seg.  

 

Saken ble 01.04.2020 oversendt Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse.  

 

Viken fylkeskommune uttalte seg til tiltaket i brev av 15.05.2020. Fylkeskommunen 

har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i området som søkes 

oppdyrket, og har derfor ikke merknader til tiltaket. Varslingsplikten blir likevel 

understreket. Se vilkår 2 i vedtaket. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken uttalte seg til tiltaket i brev av 19.05.2020. 

Fylkesmannen vurderer at denne saken kan ha vesentlige negative konsekvenser 

for nasjonale eller regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder. Det 

påpekes at omtrent halvparten av den omsøkte teigen på 7 dekar er registrert som 

naturtype flomskogsmark, som er kategorisert som VU (sårbar) i rødlista for 
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naturtyper. Videre at tiltaket kan føre til uheldig erosjon og avrenning til Sogna. 

Rådmannen viser til uttalelsen i sin helhet.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

 

1. Saken utsettes for befaring  

 

Alternativ 2: 

 

HMA godkjenner søknaden om nydyrking på følgende vilkår:  

1. Dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndigheten varsles, jf. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

2. Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 20 meter mot Sognas 

normalvannstand. 

3. Stein, stubber etc. skal deponeres på egnet plass. 

4. Tiltaket må igangsettes innen 3 år fra tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen 

bort  

5. Når arbeidene er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til 

landbrukskontoret. 

 

HMA kan mene at fordelene av nydyrking er klart større enn ulempene knyttet til å 

tape naturtypen flomskogsmark.   

 

Alternativ 3: 

 

1. HMA avslår søknad om nydyrking 

 

HMA kan mene at tiltaket vil medføre vesentlige negative konsekvenser for natur- og 

landskapsverdier. HMA kan vise til at nydyrking tett inntil flomskogsmark kan endre 

landskapsbildet, noe som kan være uheldig for bevaring av naturtypen. HMA kan 

også vise til at elva Sogna, som er levested for elvemusling, er klassifisert med 

moderat økologisk tilstand etter vannforskriften. Tiltaket kan medføre økt 

partikkelavrenning, noe som ikke er gunstig for elvemuslingen, i tillegg til at det kan 

føre til at miljømålet for vannforekomsten ikke nås.  

 

Rådmannens vurdering 

Ved vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal 

legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og Rådmannen har gjort 

følgende vurderinger: 

 

 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på 

informasjon fra Naturbase, Artskart (artsdatabanken) og høringer, og anses 

som godt nok for å kunne behandle nydyrkingssaken.  
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 § 9 – Føre-var-prinsippet: På bakgrunn av godt kunnskapsgrunnlag anses 

også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det er dermed liten fare for at 

tiltaket vil føre til store og ukjente negative konsekvenser.  

 

 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: Deler av arealet som er 

søkt nydyrket er i Naturbase kartlagt som flomskogsmark. Dette er en 

naturtype som er kategorisert som sårbar (VU) i rødlista, noe som betyr at 

naturtypen står i fare for å forsvinne fra norsk natur. Nydyrking av 

flomskogsmark vil medføre tap av naturtypen, og rådmannen vurderer at dette 

ikke ivaretar hensynet til naturverdiene og biologisk mangfold. Rådmannen 

tillater dermed ikke nydyrking på arealet som er kartlagt som flomskogsmark.  

 

Arealet grenser til Sogna som er et levested for elvemusling. En nydyrking vil 

kunne føre til økt partikkelavrenning, særlig under anleggsfasen. En 

tilstrekkelig vegetasjonssone for å hindre avrenning må avsettes, og 

Rådmannen vurderer, med bakgrunn i elvas moderate økologiske tilstand, og 

med hensyn til elvemuslingen, at en tilstrekkelig vegetasjonssone i dette 

tilfelle vil være minst 20 meter mot Sognas normaltilstand.  

 

 § 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Tiltakshaver skal begrense skader på naturmangfoldet ved å følge de vilkår 

som er satt i dette vedtaket. Lavere driftsoverskudd på grunn av avbøtende 

tiltak bæres av tiltakshaver. 

 

 § 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det forutsettes at de mest 

miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker legges til grunn for å minimere 

påvirkningen på naturmiljøet. Det anbefales at høstpløying unngås for å 

hindre avrenning til Sogna. 

 

Konklusjon 

Rådmannen tillater ikke nydyrking av arealet som er klassifisert som flomskogsmark. 

Dette medfører at teigen på 7 dekar, reduseres med ca. 4 dekar. Bakgrunnen for 

dette er at nydyrkingstiltaket vil forringe en naturtype som er kategorisert som sårbar 

i rødlista.  

 

Tiltaket er i tråd med jordloven § 1, da nydyrkingen vil legge til rette for en styrking 

av driftsgrunnlaget. Tiltaket er også i tråd med nasjonale føringer om å øke 

matproduksjonen. Tiltaket vil være en driftsmessig god løsning, da arelaet ligger i 

nærheten av eiers driftsenter. Rådmannen vurderer at tiltaket, med de vilkårene som 

er satt i vedtaket, ikke vil ha vesentlige negative innvirkninger for natur- og 

kulturlandskapsverdiene i området.  
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Vedlegg 

Uttalelse til søknad om nydyrking – Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Uttalelse om kulturminner – Viken fylkeskommune 

Forespørsel om uttalelse - Nydyrking 

Kart over nydyrkingsarealet  

Oversiktskart 

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen  

Konstituert avdelingsleder: Lisa Langebro 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 
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Arkivsaksnr.: 20/2348-14   Arkiv: GNR 59/3, 59/46  

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 

59/3 til gnr/bnr 59/46 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

  

 

Sammendrag 

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

arealoverføring i delegert sak 311/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

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

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

om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 01.07.2020 gitt tillatelse til fradeling etter jordlova av Landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole. Byggesaksavdelingen ga 03.07.2020 tillatelse til arealoverføring etter plan- og 

bygningsloven og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1, delegasjonssaksnummer 311/20. Arealoverføringen gjelder et areal på ca. 1 500 m2. I 

vedtaket fra byggesaksavdelingen er det tatt gebyr på 9 300,- for behandling av 

dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 16.07.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder fra hjemmelshavere til mottakereiendommen, Anne-Lise 

Tufte og Karsten Lien. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Ved muntlig kontakt med Ringerike kommune har de fått inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker, herunder fra landbrukskontoret, byggesak og oppmåling. 

- Arealoverføring og dispensasjon er behandlet i samme sak, og gebyrene bør derfor 

kunne ses under ett. I tillegg har mye av saksbehandlingen skjedd ved 

landbrukskontoret, som har eget gebyr. 
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Byggesaksavdelingen sendte 19.08.2020 bekreftelse på mottak av klagen, og en forklaring på 

gebyr for dispensasjonssøknader og orientering om videre saksgang. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

kommuneplanen er det forbudt med fradeling i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

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

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

 

 
 

Juridiske forhold  

Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

endres. Dette gjelder ikke dersom gebyret endres på bakgrunn av søknaden om nedsettelse av 

gebyr. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

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

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 

 

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

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

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

dispensasjon for å fradele disse eiendommene. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling 

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

tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

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

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

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

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

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

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Søkere skriver at de har fått inntrykk av at det kun skulle tas ett gebyr i byggesaken. 

Rådmannen viser til at det i brev fra byggesaksavdelingen 27.05.2020 ble informert om at det 

tas gebyr i fradelingsaken og at det tas ekstra gebyr ved dispensasjoner. 

 

Det er i klagen vist til at arealoverføringen og dispensasjonen er behandlet i samme sak, og at 

gebyrene derfor bør ses under ett. I tillegg vises det til at mye av saksbehandlingen er skjedd 

ved landbrukskontoret, som har eget gebyr. Rådmannen viser til at det tas ulike vurderinger 

ved behandling av søknaden hos landbrukskontoret og byggesaksavdelingen. 

Landbrukskontoret vurderer om vilkårene for fradeling er oppfylt etter jordlova, og 

byggesaksavdelingen behandler etter plan- og bygningsloven. Det er Ringerike kommunes 

betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr. For dispensasjoner etter plan- og 

bygningsloven er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret kommer i tillegg til 

ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven 

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

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

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

 

Dersom man ønsker å fradele eiendom uten dispensasjon, må eiendommen avsettes til 

boligbebyggelse i kommuneplanen eller reguleres til bolig i reguleringsplan. Hvis eiendommen 

blir avsatt til bolig, vil det være mulig å overføre areal mellom eiendommer uten dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt til bolig i kommuneplanen, er 

det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på blant annet teknisk og sosial 

infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området skal bli avsatt til bolig i 

kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

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

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

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

fradeling av disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne bli 



  Sak 64/20 

 

 Side 16 av 37   

 

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

områder og må betale dispensasjonsgebyr. I tillegg vil det kunne medføre at 

byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som selvkost. 

 

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

 

Oppsummering 

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

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

 

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

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

 

Utskrift sendes 

Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Klage på gebyr - arealoverføring 

Vedtak - Arealoverføring 

Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/2032-8   Arkiv: GNR 317/107  

 

Dispensasjon for fradeling Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

59/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020 

65/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig ved 

fradeling. Den ene eiendom vil få et areal på 614 m², og den andre eiendommen vil få et areal 

på 709 m². Det er krav om minimum 700 m² boligtomt for enebolig ved fradeling av eiendom 

etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 29.04.2020 en henvendelse om vurdering av utbyggingsalternativer på 

eiendommen. Det ble da lagt fram to alternativer. Alternativ A omhandlet muligheter for 

fradeling av eiendom, og oppføring av enebolig på de to eiendommene. Alternativ B gikk ut på 

at det skulle bygges en tomannsbolig på eiendommen. 

 

Kommunen ga 06.05.2020 tilbakemelding på utbyggingsalternativene. Ved alternativ A ble det 

vist til at det måtte søkes om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig etter 

kommuneplanen for den ene av eiendommene, og at søknaden ville bli lagt fram til politisk 

behandling. For alternativ B ble det vist til at det ikke var nødvendig med dispensasjoner eller 

politisk behandling, ut fra innsendte grunnlag, og at dette dermed ville medføre kortere 

behandlingstid. 

 

Beskrivelse av saken 

26.05.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt ved fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. Det er sendt inn tegninger 

og situasjonsplan som viser forslag til boliger og plassering. Tegningene er kun et forslag til 
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hvordan bebyggelsen på eiendommen er tenkt, og er ikke bindende for søknaden om 

dispensasjon. 

 

Det er kun alternativ A, søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt 

ved fradeling, som HMA skal behandle i denne saken. 

 

Søker viser til at det i dag står en tomannsbolig og garasje som er i dårlig forfatning, på 

eiendommen og at disse bygningene ønskes revet. Det totale arealet på eiendommen er 1322 

m², og nye tomter vil få areal på 614 m² og 709 m². Søker viser til at den minste av tomtene vil 

få 86 m² mindre areal enn kravet for eneboligtomter i kommuneplanen. Videre skriver søker at 

han ønsker å oppføre en enebolig med sekundærleilighet på hver av eiendommene, og at 

kravene til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen vil bli oppfylt. 

Søker skriver at tomtene er flate og fine, har godt uteoppholdsareal og gode solforhold. Krav 

til parkering og snuareal blir også oppfylt på begge eiendommene ifølge søker. Dispensasjonen 

er begrunnet med at overordnede mål om fortetting og befolkningsvekst i Hønefoss ikke blir 

satt til side ved søknaden. Videre at fordelene ved dispensasjonen vil være klart større enn 

ulempene basert på en samlet vurdering av byutvikling, eksisterende bomiljø og ønske om 

fortetting, og at tomtene vil få lik utnyttelse basert på prosent av bebygd areal. Søker skriver 

også at tomtene vil gi gode boliger i et sentrumsnært og fint boligområde, og at det er 

etterspørsel etter eneboliger med sekundærleiligheter med sentral beliggenhet, samt 

generasjonsboliger og utleieboliger til enslige og studenter. 

 

Det ble sendt foreløpig svar 29.05.2020 hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon. 

Tilleggsdokumentasjonen ble mottatt 04.06.2020. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 7 Hønefoss, vedtatt 18.02.1956, som gjelder for eiendommen. 

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato, og utfylles derfor av kommuneplanen, jf. kommuneplanen 

§§ 1.2 og 1.3. Kommuneplanen ble vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt ved fradeling etter 

kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. 

 

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. 
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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 for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 27.08.2020. 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 07.09.2020, vil 

kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig ved 

fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1. avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 

§ 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig 

ved fradeling av eiendom etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 ikke er oppfylt. Den ene av 

tomtene vil få et mindre areal enn kravet i kommuneplanen, og det vil ikke bli tilstrekkelig med 

luft og lys på eiendommene og mot nabotomtene. Kommuneplanen ble vedtatt i 2019, og det 

foreligger ikke gode grunner til å avvike kravet til tomtestørrelse i en nylig vedtatt plan. I 

tillegg legger HMA vekt på at det mangler fortau på strekningen fra Bekkegata til Hønengata, 

som er skolevei til Ullerål skole. HMA vurderer at dispensasjonen må avslås. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for andre saker som gjelder søknad om 

dispensasjon fra tomtestørrelse ved fradeling av eiendom i sentrumsnære områder. Det vil 

kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 
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Dersom vilkårene for å innvilge dispensasjon etter § 19-2 andre ledd er oppfylt, følger det av § 

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

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

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

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

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

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

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

tilfeller. 

 

Dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt, jf. kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 

- Vilkår 1 

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

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

tilsidesatt. 

 

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 minimum 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 

6.1.8 er å sikre en funksjonell tomt som er egnet til bebyggelse ut fra størrelse, form og 

plassering, med tilstrekkelig uteoppholdsareal, vegetasjon, parkering, luft og lys. Den ene av 

tomtene får et areal på 614 m², noe som er 86 m² mindre enn kravet til tomtestørrelse for 

eneboligtomt i kommuneplanen. Fradelingen vil ikke medføre at strukturen i området brytes, da 

det er flere tomter i nærområdet som har mindre areal enn omsøkte fradeling. Søker har vist til 

at uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad og parkering vil bli ivaretatt. Forslaget til plassering av 

boliger på eiendommene vil ikke medføre at det blir nevneverdig mindre luft og lys på 

eiendommene da utnyttelse på eiendommen er vist overholdt. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om minimum 700 m² eneboligtomt 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 det opprettes tomter som er mindre enn kravet i 

kommuneplanen fra 2019, og at det vil kunne bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. 

Det er imidlertid vist til at krav til utnyttelsesgrad og uteoppholdsareal etter kommuneplanen 

blir overholdt. Det er veiareal på flere sider av begge tomtene, noe som bidrar til luft og lys 

mellom naboeiendommer. Det er flere mindre eiendommer i området, som er fradelt lenge før 

kommuneplanen i 2019, og fradeling som vist i søknaden vil dermed ikke bryte med 

områdestrukturen. Det vil også være en fordel å opprette en funksjonell tomt i sentrumsnære 

områder. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 
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Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kan da gi dispensasjon. I 

vurderingen av om kommunen kan gi dispensasjon i dette tilfellet, legger rådmannen vekt på 

vurderingene gjort ved søknad om fradeling i Eikliveien 5, saksnr. 19/1775, behandlet politisk 

ved møte i HMA 09.12.2019 og 09.03.2020. HMA godkjente her søknad om dispensasjon fra 

tomtestørrelse etter kommuneplanen for fradeling av eiendom. Rådmannen mener det er 

likheter mellom disse sakene. Begge ligger utenfor byplanen, men i sentrumsnære områder. 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonen fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt 

godkjennes. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt ved fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 er oppfylt, og anbefaler 

HMA å godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes 

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om dispensasjon for tomtestørrelse for en tomt 

Situasjonsplaner 

Alternativ A – Tegninger 

Tegning 

 

 

 Ringerike kommune, 09.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/2945-7   Arkiv: GNR 22/4  

 

Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til bolig Gnr/bnr 22/4 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om deling av eiendom avslås, jf. jordlova § 12. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å fradele ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr/bnr 22/4. Søker vil 

rive to fritidsboliger som blir erstattet med den nye boligtomten. Viken fylkeskommune har 

uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon på bakgrunn av for dårlig trafikksikkerhet for 

myke trafikanter. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt til at det gis 

dispensasjon fordi de mener at tiltaket vil være i strid med nasjonale/regionale føringer for areal 

og transport, samt hensyn til barn og unges interesser. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for å fradele 1000 m2 boligtomt. To eksisterende fritidsboliger på 

eiendommen skal rives.  

 

Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 

- Det omsøkte arealet ligger i et område med helårsboliger på alle kanter 

- Det er kort avstand til vei, skole, barnehage og balløkke 

- Ny bolig vil ta hensyn til terrenget og tilpasses den omkringliggende 

landskapskarakteren 

- Ny bolig vil få langt lavere energibehov enn eksisterende fritidsbolig 

- Det er muligheter for tilkobling til nytt vann- og avløpsanlegg 

- Fradelingen vil ikke endre nåværende skogdrift. Det meste av skogen er avvirket og det 

er foretatt nyplanting 

- Det er ingen kjente friluftsinteresser 

- Begge fritidsboligene rives og erstattes med én bolig 



  Sak 66/20 

 

 Side 23 av 37   

 

- Det er positivt med en endring fra fritidsbolig til bolig, både for Åsa og for kommunen 

som helhet som ønsker vekst 

- Hytta ble brukt som helårsbolig fra 1942-1966 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen satt av til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område).  

 

I kommuneplanbestemmelsene § 10.1 fremgår det for LNF-områdene: «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.» 

 

I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det ikke tatt med særlige 

retningslinjer for fradeling. For oppføring av ny boligbebyggelse fremgår det at det er: «en 

forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at utnyttingsgraden til 

boligeiendommen ikke overstiger 15 % BYA.» For bruksendring fra hytte til bolig sier 

retningslinjene at «I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates 

bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg 

vurderes spesielt.» 

 

Juridiske forhold  

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

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. 

 

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. 

 

Søknaden må behandles etter jordloven § 12, da det er søkt om deling av eiendom som brukes, 

eller som kan brukes, til jord- og skogbruk. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er 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 

Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg til søknaden.  

 

Viken fylkeskommune sin uttalelse går i hovedsak ut på følgende: 

- En utstrakt bruk av dispensasjoner vil uthule kommuneplanen som styringsverktøy 

- Fylkesvegen forbi dette området er ikke tilrettelagt for gående og syklende 

- En boligetablering vil medføre økt aktivitet langs vegnettet 

- Viken fylkeskommune anbefaler at det ikke gis dispensasjon 
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Fylkesmannen i Oslo og viken sin uttalelse går i hovedsak ut på følgende: 

- Kommunens utbyggingsmønster må styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at 

arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel 

og gange styrkes 

- Hvis man ønsker en forsterkning av Hønefoss sentrum, er det viktig at det ikke åpnes 

opp for for mye spredt boligutbygging i kommunen 

- Det er uheldig med fradeling av boligtomter i områder uten gode kollektivforbindelser 

og ved vei der det ikke er opparbeidet gang- og sykkelvei 

- I rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

fremkommer det at arealer som brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, 

trafikkfare og annen helsefare 

- Etablering av en ny bolig i et område med dårlig trafikksikkerhet vil kunne føre til at 

trafikken til og fra boligen blir bilbasert. Dispensasjonen vil ikke bygge opp under 

nasjonale og regionale føringer for areal og transport samt hensyn til barn og unges 

interesser 

 

Alternative løsninger 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 godkjennes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

2. Søknaden om deling av eiendom godkjennes, jf. jordlova § 12. 

 

Alternativ begrunnelse: 

HMA kan velge å legge vekt på at det rives to fritidsboliger og fradeles én boligtomt, noe som 

vil redusere antall bygninger i området. At ny tomt skal deles fra på samme sted som det i dag 

har stått en fritidsbolig, kan også bidra til at den negative virkningen for arealressursene blir 

noe redusert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil kunne ha prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

søknad om dispensasjon fra forbudet mot fradeling av tomter for boligbebyggelse i LNF-

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Mål 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Området det søkes om fradeling i ligger ikke i en eksisterende boligklynge, og det er ikke 

mulighet for trygg ferdsel langs fylkesveien for myke trafikanter. Et avslag på søknaden om 

fradeling vil derfor være i tråd med bærekraftsmål 11. 

 

Mål 13 – stoppe klimaendringene 

Over 50 % av direkte klimagassutslipp i Ringerike kommune kommer fra veitrafikken. 

Omsøkte eiendom vil ikke ha tilgang til trafikksikker ferdsel for myke trafikanter, noe som vil 

føre til at transport til og fra boligen i stor grad vil bli bilbasert. Et avslag på søknaden om 

fradeling vil derfor støtte opp under bærekraftsmål 13. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF-områder 

- Vilkår for dispensasjon 
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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. 

 

- Vilkår 1 

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

søkes om 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. I tillegg er det særlig 

presisert i § 1-1 femte ledd at «hensynet til barn og unges oppvekstvilkår» skal tillegges særlig 

vekt.  

 

Hensynet bak forbudet mot fradeling i LNF-områder er å sikre at boligutbygging skjer i 

områder avsatt til bolig, og sikre landbruksarealer og allmennhetens tilgang til natur- og 

friluftsområder. 

 

I dette tilfellet vil fradeling føre til at det blir opprettet en ny boligeiendom midt inne på en 

landbrukseiendom, noe som vil føre til en vesentlig oppbryting av landbrukseiendommen. Selv 

om det ligger andre boliger i området rundt, ligger ikke eiendommen i en etablert boligklynge. 

 

Det er heller ikke trygg gang- og sykkelvei forbi eiendommen, noe som vil gjøre at transport til 

og fra eiendommen i stor grad vil være bilbasert. Dette er særlig negativt for barn og ungdom, 

som ikke kan kjøre bil selv. Nærmeste offentlige skoletilbud er Benterud skole, ca. 9 km fra 

eiendommen. Siden barn ikke har rett på plass på private skoletilbud, må man legge det 

offentlige skoletilbudet til grunn når nærheten til skole vurderes, og eiendommen vil ikke være 

i nærhet til et offentlig skoletilbud. 

 

Rådmannen mener at hensynene i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak forbudet mot 

fradeling i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt. Det første vilkåret for å gi dispensasjon er 

dermed ikke oppfylt. 
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- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det opprettes en ny boligeiendom i et LNF-område. 

Kommuneplanen har blitt til gjennom en omfattende planprosess, og vedtatt av 

kommunestyret, som er kommunens høyeste organ. Det ligger både planfaglige og politiske 

vurderinger til grunn for hvilke områder som er avsatt til boligområder, og det skal særlige 

grunner til for å fravike disse. 

 

En fradeling av tomt til boligformål vil føre til økt aktivitet langs fylkesveien, noe som både 

fylkeskommunen og fylkesmannen har påpekt at er negativt med tanke på manglende 

trafikksikkerhet. 

 

Søker skriver at det er positivt at to fritidsboliger rives og erstattes med én boligtomt, og 

legger til grunn at dette vil føre til mindre transport og belastning på offentlig infrastruktur. 

Rådmannen viser til at en helårsbolig vil generere en mye høyere trafikkmengde enn en 

fritidsbolig, og at man derfor ikke kan legge til grunn at trafikken til eiendommen vil minke 

som følge av endringen.  

 

Videre vil en fradeling føre til en oppdeling av landbrukseiendommen, noe som vil svekke 

eiendommens ressursgrunnlag.  

 

Rådmannen peker også på at både fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune har 

uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon i denne saken. I slike tilfeller følger det av plan- og 

bygningsloven at kommunen ikke bør gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  

 

Dersom området skal tas i bruk til boligformål, bør det skje ved rullering av kommuneplanen. 

Det gir kommunen bedre mulighet til å vurdere hvilke effekter flere eneboliger vil ha på 

området, blant annet knyttet til trafikk, offentlige tjenestetilbud og påvirkning på 

landbrukseiendommer og dyrka mark. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF-

områder ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt, og at søknaden må avslås. 

 

Behandling etter jordloven 

Ved avgjørelse av om fradeling kan godkjennes eller ikke, skal det ifølge jordloven § 12 legges 

vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det 

innebærer at man må vurdere: 

1. hensynet til vern av arealressursene, 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning 

3. og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger 

eller retter. Ved å fradele hytta med omkringliggende skogsareal til boligtomt, mister 
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landbrukseiendommen deler av sine arealressurser, både i form av skog og bygninger. Dette vil 

medføre en svekkelse av driftsenheten som allerede har begrenset med ressurser.   

 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning 

Omsøkt fradeling vil resultere i at det blir opprettet en boligeiendom midt inne på en 

landbrukseiendom. Dette vil medføre en betydelig oppstykking av landbrukseiendommen, og 

den driftsmessige løsningen vurderes å være mindre god enn dagens løsning.  

 

3. om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

Delinga kan føre til drifts- og miljømessige ulemper ved at en boligeiendom blir liggende 

omsluttet av produktiv skog. Ulempene kan knytte seg til mulige situasjoner i forbindelse med 

skogsdrift, slik som støy, støv, økt transport o.l.  

 

Samlet vurdering 

Eiendommen ligger i et område som i den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er 

klassifisert som et A-område. Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser, og 

landbruksmessige hensyn veier derfor tungt. Fradelingen vil svekke landbrukseiendommens 

ressursgrunnlag, medføre betydelig oppstykking av landbrukseiendommen og kan gi drifts- 

eller miljømessige ulemper. Rådmannen vurderer med bakgrunn i dette, at fradelingen ikke 

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

Ringerike - Uttalelse dispensasjon fra kommuneplan - gbnr 22_4 - fradeling av eiendom til 

boligformål - LNF-område 

V3 B01 Revider oversiktstegning.pdf 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Dispensasjonssøknad gnr-bnr 22-4 Åsa.pdf 

V5 Skisse av bolig.PNG 

V 1 - Kvittering for nabovarsel.pdf 

V 2 - Følgesskriv nabovarsling_22-4,.pdf 

V 4 - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Ringerike kommune - Fylkesvei 2850 

- Gbnr 22_4.pdf 

V3 B01-Oversiktstegning.pdf 

 

Utskrift sendes 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Vegard Svarverud Oppen, Åsaveien 674, 3512 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

Viken fylkeskommune, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Kristine Grønlund og Sigrid Bruholt 
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Arkivsaksnr.: 19/4208-27   Arkiv: GNR 47/87  

 

Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje Gnr/bnr 47/87 - 

Skogveien 7 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020 

67/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

  

 

  

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om endring av gitt tillatelse for garasje. Garasjen har fått 1,5 m² større 

bebygd areal (BYA) og mønehøyden har økt med ca. 0,84 meter fra opprinnelig tillatelse. Det 

er søkt om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje etter 

reguleringsplanen og søkt om dispensasjon fra krav om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense. Det har kommet nabomerknader til søknaden fra hjemmelshavere til Tungaveien 8 

og Blomsterveien 18. 

 

Rådmannen anbefaler at endringssøknaden og søknaden om dispensasjoner godkjennes. 

 

Innledning/bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av garasje på eiendom gnr/bnr 47/87 i delegasjonssak nr. 

442/18, datert 01.10.2018. I tillatelsen ble det gitt dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt 

grunnflate på 40 m² for garasje etter reguleringsplanen. Garasjen hadde et areal på 49,5 m², og 

mønehøyden var ca. 4 meter. Garasjen er godkjent plassert 1,3 meter fra nabogrensa mot 

Blomsterveien 18 og 1,5 meter fra nabogrensa mot Tungaveien 8. Det var ikke nabomerknader 

til søknaden. 

 

23.09.2019 sendte byggesaksavdelingen et brev til søker og hjemmelshaver om at vi var gjort 

kjent med at garasjen var blitt høyere og større enn tillatelsen, og at det var gjort 

fasadeendringer.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 31.01.2020 søknad om endring av gitt tillatelse, samt søknad om 

dispensasjon fra kravet etter reguleringsplanen om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for 
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garasje. Ifølge søknaden har garasjen blitt 51 m² BYA, og mønehøyden har blitt 4,85 meter. 

Søker forklarer i søknaden at garasjen har blitt større på grunn av at grunnmuren ble støpt med 

mål i henhold til utvendige garasjemål, og at utlekting/panel har medført mindre endring i 

arealet. I begrunnelsen for dispensasjonssøknaden skriver søker at avviket fra opprinnelig 

godkjenning er marginalt og uten praktisk betydning for naboene. Søker viser også til at det 

ikke blir vinduer på fasade mot naboer, og at brannteknisk rådgiver har uttalt at det ikke blir 

noen endring av risiko ved økning av arealet. Videre skriver søker at endringssøknaden ikke 

har konsekvenser for naboers solforhold og utsikt. 

 

07.02.2020 ble det sendt et foreløpig svar hvor byggesaksavdelingen ba om 

tilleggsdokumentasjon i saken. Det ble da opplyst om at det er krav om minst 4 meter avstand 

fra garasjen til nabogrensa, og at de enten kunne søke om dispensasjon fra dette kravet eller 

innhente avstandserklæring fra naboene. Garasjen er plassert 1,75 meter fra Tungaveien 8 og 

1,41 meter fra Blomsterveien 18. 

 

Kommunen mottok 19.05.2020 tilleggsdokumentasjon i saken. Det ble da søkt om 

dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4. Dispensasjonen er 

begrunnet med at det utføres nødvendige branntekniske tiltak slik at det ikke senere blir 

begrensninger på naboenes eiendom. Videre at endringen i areal og mønehøyde er marginal og 

uten praktiske konsekvenser for naboene. Søker viser til at det ikke er vinduer på fasadene mot 

naboene, og at det ikke vil påvirke naboenes solforhold eller utsikt. 

 

Byggesaksavdelingen ba 27.05.2020 om ytterligere tilleggsdokumentasjon, og mottok dette 

28.05.2020. 

 

Nabomerknader 

Det har kommet inn nabomerknader i saken fra to naboer, hjemmelshavere til Tungaveien 8 og 

Blomsterveien 18. Kommunen har mottatt nabomerknader fra disse hjemmelshaverne flere 

ganger, både før og etter at kommunen mottok endringssøknaden, og nedenfor vil 

hovedpunktene i merknadene bli gjengitt. I tillegg har kommunen mottatt merknad fra HELP 

ved advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av hjemmelshavere i Tungaveien 8.  

 

Nabomerknad fra hjemmelshavere til Tungaveien 8, Elisabeth Hamar og Frank Schjølberg, går 

i hovedsak ut på følgende: 

- Tiltaket er i strid med krav etter plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, 

samt privatrettslige regler 

- Garasjen reduserer utsikt, solforhold og kaster skygge over uteplass for Tungaveien 8, 

og naboene har sendt inn bilder av dette 

- Det er stor forskjell på 4 og 5 meter høy garasje, terrenget er hevet og garasjen er mye 

bredere 

- Det er nok plass på omsøkte eiendom til å plassere garasjen 4 meter unna nabogrensa 

- Naboloven tilsier at det er forbudt å sette i gang noe som er unødvendig 

- Garasjen har vindu og dør mot Tungaveien 8 

 

Nabomerknad fra HELP ved advokat Kahrine Hagen Finrud, på vegne av hjemmelshavere til 

Tungaveien 8, går i hovedsak ut på følgende: 

- Tar opp mange av de sammen momentene som hjemmelshavere til Tungaveien 8 

- Mener at vilkårene for dispensasjon fra pbl. § 29-4 ikke er oppfylt 
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- Det er uklart hva som ble opprinnelig søkt om til kommunen, da hjemmelshavere i 

Tungaveien 8 ikke fikk utdelt nabovarsel 

- Det opprinnelige vedtaket er ikke gyldig grunnet manglende nabovarsling 

- Hele tiltaket bør søkes om på nytt, ikke bare endringene  

 

Nabomerknad fra hjemmelshavere til Blomsterveien 18, Edith og Jon Opperud, går i hovedsak 

ut på følgende: 

- Møne på 5 meter helt inntil tomtegrensa mot Blomsterveien 18 går utover solforhold 

og utsikt 

- Garasjen er plassert 0,8 meter fra nabogrensa, ikke 1,41 meter slik søknaden opplyser 

- Tiltaket gir begrensninger på naboenes eiendom i form av utsikt inn i ruvende garasje 

ved en eventuell senere bebyggelse 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene slik: 

- Sol- og utsiktsforhold er ikke forringet, men mindre endring av solforhold og utsikt er 

forhold som vil være påregenlige i boligfelt/tettbebygde strøk. Søker har lagt ved bilder 

som viser dette.  

- Garasjen er 11 cm lenger enn det som er godkjent, og er derfor ikke ruvende 

- Berntsen Plan & Oppmåling AS har kontrollmålt grenser, og når hjemmelshaver i 

Blomsterveien 18 hevder at avstanden fra garasjen til grensa er 80 cm, betyr det at 

hekken hans er på tiltakshavers eiendom 

- Terrenget er ikke hevet, kun justert ca. 10 cm i forhold til støping av såle/gulv på grunn 

i garasjen 

- Avstanden til nabogrensa er større enn det som er godkjent for garasjen 

- Vinduer på en vegg er godkjent i opprinnelig tillatelse 

- Tegning vedlagt nabovarsel til opprinnelig søknad viser areal på 49,5 m², og ikke 40 m² 

- Dør og vindu på gavlveggen mot Tungaveien 8 er vist på tegninger som er nabovarslet 

ved endringssøknaden. Vindu kan fjernes og dør kan erstattes med luke hvis dette 

avhjelper naboen. Dør er satt inn for å gjøre det enklere å lagre ting på loftet, og det 

skal ikke bygges trapp 

- Det vil gjennomføres nødvendige branntekniske tiltak på garasjen slik at det ikke blir 

begrensninger på naboeiendommene ved eventuelt senere tiltak 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 67-04 Tolpinrud, vedtatt 06.10.1971 som gjelder for eiendommen. 

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje 

etter reguleringsplanen og fra kravet om minst 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4. 

 

Dersom endringen ikke hadde vært gjennomført, kunne garasjen blitt plassert 1 meter fra 

nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. Kommunen kunne også 

godkjent plassering av garasjen i nabogrense etter pbl. § 29-4 tredje ledd. 

 

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. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt tillatelse 01.10.2018 til oppføring av garasje og dispensasjon fra kravet om 

maksimalt tillatt grunnflate på 40 m2, delegasjonssaksnummer 442/18. 

 

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 for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 14.09.2020. 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 07.09.2020, vil 

kommunen få 100 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for 

garasje etter reguleringsplanen § 5 bokstav d avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 

19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kravet om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense etter pbl. § 29-4 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om endring av gitt tillatelse for garasje avslås. 

4. Rådmannen skal varsle pålegg om retting av garasjen, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-3. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² 

for garasje etter reguleringsplanen og fra kravet om minst 4 meter avstand til nabogrense etter 

pbl. § 29-4 ikke er oppfylt. Garasjen blir 11 m² større enn det som er tillatt etter 

reguleringsplanen. Det vil bli tettere bebyggelse mot naboeiendommen, og ikke tilstrekkelig 

med luft og lys på eiendommene. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås. 

 

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 nabogrensa etter pbl. § 

29-4. 

 

Rådmannens vurdering 
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Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

 

Det legges hovedsakelig vekt på offentlige hensyn, og ikke personlige eller økonomiske 

forhold. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres i tråd med plan- og 

bygningslovgivningen og kommunale planer, og det skal gode grunner til for å få dispensasjon. 

 

Dispensasjon fra krav om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje, jf. reguleringsplanen 

§ 5 bokstav d 

- 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. 

 

Hensynene bak bestemmelsen om at garasjer ikke tillates oppført med grunnflate på over 40 m² 

er at tomta ikke skal bli nedbygd, og sikre tilstrekkelig luft, lys og uteoppholdsareal på 

eiendommen, samt at bygningene ikke skal få et for dominerende preg. Det er gitt tillatelse og 

dispensasjon til oppføring av garasje på 49,5 m² BYA. Endringssøknaden omhandler en økning 

på 1,5 m² BYA, slik at garasjen blir 51 m² BYA. Det vil være tilstrekkelig uteoppholdsarealer, 

luft og lys igjen på eiendommen da garasjen er plassert i nordøstre hjørne på tomta. Det er 

snakk om en liten økning sammenlignet med hva som er godkjent, og endringen vil ikke 

medføre at garasjen blir dominerende på eiendommen.  

 

Rådmannen mener at hensynet bak kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje 

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 garasjen blir enda større ved økningen på 1,5 m² BYA enn det 

som er tillatt etter reguleringsplanen. Det er imidlertid snakk om en liten økning sammenlignet 

med det som allerede er godkjent. Garasjen går fra et areal på 49,5 m² til 51 m². Det vil fortsatt 

være tilstrekkelig med uteoppholdsarealer på eiendommen. Reguleringsplanen er av eldre dato, 

og det er flere garasjer i området som er større enn 40 m². Det vil dermed ikke bryte med 

områdestrukturen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt 

grunnflate på 40 m² for garasje er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

krav om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje godkjennes. 
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Dispensasjon fra krav om minst 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 minst 4 meter avstand fra tiltak er først og fremst fastsatt av 

branntekniske hensyn. I tillegg skal avstandskravet sikre tilstrekkelig med lys, rom og utsikt 

mellom eiendommene, og ivareta hensynet til naboene. Søker har vist til at det er oppført 

nødvendig brannskille, slik at det ikke skal være noen begrensninger ved eventuell senere 

bebyggelse på naboeiendommene. Garasjen har blitt 1,5 m² større enn godkjent, og er større 

enn 50 m². I tillegg har mønehøyden økt fra 4 meter til 4,85 meter. Det er da krav om minst 4 

meter avstand til nabogrensa. Dersom endringen ikke hadde vært gjennomført, kunne garasjen 

blitt plassert 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. 

Kommunen kunne også godkjent plassering av garasjen i nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd. Garasjen skal plasseres i en avstand på 1,41 meter fra nabogrensa mot Blomsterveien 18 

og 1,75 meter fra Tungaveien 8. Det er snakk om en liten økning i areal og mønehøyde 

sammenlignet med det som er godkjent, og det vil være tilstrekkelig med lys, rom og utsikt 

mellom eiendommene. I tillegg er garasjen plassert lenger unna nabogrensa enn det som 

opprinnelige ble godkjent, noe som tilsier en forbedring for naboene med tanke på avstand. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav 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 garasjen. Endringssøknaden medfører at garasjen får 1,5 m² større bebygd areal 

og får 0,85 meter høyere møne. Den vil imildertid være plassert lenger unna enn det som er 

godkjent. Totalt sett vil dette bli en forbedring for naboene, da det blir noe mer luft og lys 

mellom eiendommene. Rådmannen vurderer at økningen i areal ikke vil være merkbart, og at 

høydeendringen får redusert virkning ved at garasjen er plassert lenger unna nabogrensa. Søker 

har vist til at det utføres nødvendig branntekniske tiltak slik at det ikke blir begrensninger på 

naboenes eiendommer. 

 

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

nabogrensa er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

kravet om 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 godkjennes. 

 

Nabomerknader 
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Rådmannen bemerker at kommunen ikke tar stilling til privatrettslige spørsmål etter naboloven, 

men kun behandler saken etter plan- og bygningsloven. 

 

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

nabogrense, hvor hensynet til naboer er vurdert. 

 

Rådmannen forstår det slik at naboene i hovedsak synes det er problematisk med garasjens 

høyde og plassering. Opprinnelige garasje ble omfattet av unntaksreglene for søknadsplikt etter 

byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. Den var under 50 m², med møne- og 

gesimshøyde på under 4 og 3 meter, og kunne dermed plasseres inntil minst 1 meter fra 

nabogrensa. Kommunen kunne også godkjent plassering i nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd. En endring av arealet på 1,5 m² BYA og 0,85 meter mønehøyde har medført at garasjen 

ikke omfattes av disse reglene, og dermed som utgangspunkt skal plasseres 4 meter fra 

nabogrensa. Rådmannen viser til vurderingen av dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til 

nabogrensa etter plan- og bygningsloven § 29-4. Rådmannen mener omsøkte endring vil gi en 

forbedring for naboene da garasjen er plassert lenger unna nabogrensa til tross for en økning i 

mønehøyden på 0,85 meter. Det vil ikke bli målbart areal i loftsetasjen på garasjen, og 

rådmannen vurderer at garasjen ikke er av betydelig størrelse. 

 

Videre mener rådmannen at det er påregnelig at bebyggelse i områder regulert til bolig kan gi 

endring av solforhold og utsikt for naboeiendommer. Det vises også til at søker har skrevet at 

det vil bli gjort nødvendige branntekniske tiltak på garasjen slik at den ikke medfører 

begrensninger på senere tiltak på naboeiendommene. 

 

Det er sendt inn dokumentasjon fra Berntsen Plan & Oppmåling AS som viser innmåling av 

garasjen. Rådmannen har ikke grunnlag til å betvile at denne innmålingen er korrekt. 

 

Det er vist et lite vindu og en dør i loftsetasjen på fasaden mot Tungaveien 8. Vinduet er vist 

på tegninger til opprinnelig tillatelse og dermed godkjent. Søker har vist til at døra er satt inn 

med tanke på å gjøre det enklere å lagre ting i loftsetasjen på garasjen, og at det ikke vil bli satt 

opp trapp i tilknytning til døra. Rådmannen kan ikke se at det er problematisk for nabo å ha en 

dør på fasade mot naboeiendommen. 

 

Advokat Finrud har skrevet at det uklart hva som ble nabovarslet og godkjent i opprinnelig 

søknad. Rådmannen viser til at søker har opplyst at dispensasjon for størrelse på garasjen er 

nabovarslet i skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel». I tillegg har søker opplyst at arealet på 

garasjen fremgikk av opprinnelige tegninger, som også er nabovarslet. Rådmannen legger 

derfor til grunn at nabovarsling er gjennomført riktig, og at det ikke nødvendig å drøfte om det 

opprinnelige vedtaket er gyldig.  

 

Rådmannen vurderer at endringene på garasjen er små i forhold til det som er opprinnelig 

godkjent, og mener at nabomerknadene ikke skal tas til følge. 
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Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet om 40 m² grunnflate for garasje 

og kravet om 4 meter avstand til nabogrense er oppfylt, og at nabomerknadene ikke skal tas til 

følge. Rådmannen anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner. 

 

Utskrift sendes 

Frydenlund og Høyer AS, Postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Frank Schjølberg, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 

Elisabeth Kari Hamar, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 

Jon Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 

Edith Synnøve Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 

HELP v/advokat Kathrine Hagen Finrud, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Brev 220620 

Informasjon om videre behandling – garasje 

Bilder fra Tungaveien 8 mot Skogveien 7 

Signert søknad om endring av gitt tillatelse 

Situasjonsplan 

Tilleggsdokumentasjon 

Vedrørende endring av gitt tillatelse – dispensasjonssøknad 

Asvtandserklæring 

Nabovarsel 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Bilder 

Brev 6. april 

Tilbakemelding 

Nabomerknad 

Foreløpig svar – Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Søknad om endring av gitt tillatelse og dispensasjon 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner 

Dispensasjonssøknad 

Nabovarsel 

Kart 

Situasjonsplan 

Avstandserklæring 

Dokumentasjon vedrørende ny garasje 

Tegning – A4 

Tegning – A3 

Merknader til søknad 

Merknader til søknad 

Dokumentasjon 

Avstanderklæring Engen 

Avstandserklæring Opperud 

B1 Bakside garasje dør til kaldt loft 
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B2 Front garasje uten loftsluke 

Svarbrev 

Vedrørende tiltak 

Vedtak – Ettrinns (§20-1) – Riving av carport – ny garasje – ny inngang/vindfang 

Tegninger 

Tilbakemelding 

Opplysninger gitt i nabovarsel 

 

 

 Ringerike kommune, 09.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/3326 13.07.2020 DS  336/20 R/TEK/MARSTR GNR 39/139/0/3 

  

Søknad om oppføring av skjermtak Gnr/bnr/fnr/snr 39/139/0/3 - Barbroveien 7 

 

20/2523 03.08.2020 DS  354/20 R/TEK/ANEWEB GNR 275/86 

Tom Einarsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 275/86 - Korpetangen Samsjøen 

 

20/3316 06.08.2020 DS  365/20 R/TEK/KARSPI GNR 298/1/48 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/1/48 - Ringerudåsen 116 

 

20/2268 07.08.2020 DS  366/20 R/TEK/HALA GNR 128/139 

  

Riving av eksisterende bolig og dispensasjon for oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 

128/139 - Knestanggata 61 

 

19/2313 07.08.2020 DS  367/20 R/TEK/KARSPI GNR 255/25 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/25 - Haga Bru 

 

20/3274 07.08.2020 DS  368/20 R/TEK/ELILUN GNR 287/24 

Geir Atle Kjørli  

Dispensasjon Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 

 

20/3533 10.08.2020 DS  369/20 R/TEK/KNUKOL GNR 39/110 

Sondre Rørholt Ellefsen  

Utvidelse av terrasse/veranda Gnr/bnr 39/110 - Eikliveien 31 

 

14/957 10.08.2020 DS  370/20 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/3459 10.08.2020 DS  371/20 R/TEK/MARSTR GNR 254/79 

Vibeke Stave Kristiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 254/79 - Øvre Kindvei 12 

 

20/3534 10.08.2020 DS  372/20 R/TEK/AEMYH GNR 76/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 76/38 - Avstikkeren 91 

 

19/2788 10.08.2020 DS  373/20 R/TEK/ALEELS GNR 102/120 

  

Bygningsavfall Gnr/bnr 102/120 - Øvre Klekkenvei 6 

 

20/3606 11.08.2020 DS  374/20 R/TEK/AEMYH GNR 290/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 290/38 - Ådalsveien 936 

 

20/2724 11.08.2020 DS  375/20 R/TEK/MARSTR GNR 15/2 

Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme - Skiforeningen  

Dispensasjon fra markaloven § 5 Gnr/bnr 15/2 - Gossebo 

 

20/3224 11.08.2020 DS  376/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/295 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/295 

 

20/2848 12.08.2020 DS  377/20 R/TEK/ALEELS GNR 175/15 

Karl Edward Stangroom  

Gammel fyringsolje Gnr/bnr 175/15 - Tranbyveien 351 

 

20/2268 12.08.2020 DS  378/20 R/TEK/HALA GNR 128/139 

  

Riving av eksisterende bolig og dispensasjon for oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 

128/139 - Knestanggata 61 

 

19/4624 13.08.2020 DS  379/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/314 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/314 - Hønengata 72 

 

20/3593 13.08.2020 DS  380/20 R/TEK/AEMYH GNR 38/119 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oppføring av virksomhetsskilt - Coop Extra Hvervenkastet Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 

 

19/5264 13.08.2020 DS  381/20 R/TEK/HALA GNR 143/30 

Nordic Fuel Systems AS  

Drivstoffanlegg for diesel Gnr/bnr 143/30 - Nordmoveien 95 

 

20/3578 14.08.2020 DS  382/20 R/TEK/HALA GNR 295/19 

  

Riving av våningshus og kårbolig Gnr/bnr 295/19 - Vestre Ådal 870 

 

19/4416 14.08.2020 DS  383/20 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 

 

18/2888 17.08.2020 DS  384/20 R/TEK/HALA GNR 317/154 

  

Fasadeendring og bruksendring Gnr/bnr 317/154 - Hønengata 7 

 

20/3493 18.08.2020 DS  385/20 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1/40 - Ringerudåsen 142 

 

20/3614 18.08.2020 DS  386/20 R/TEK/MARSTR GNR 317/107 

  

Riving av bolighus og garasje Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

20/3390 19.08.2020 DS  387/20 R/TEK/HALA GNR 278/28 

Nena Bjerke  

Garasje, bruksendring og fasadeendring Gnr/bnr 278/28 - Vestre Ådal 441 

 

20/3584 19.08.2020 DS  388/20 R/TEK/AEMYH GNR 92/165 

  

Ledningsanlegg for vann og avløp Eggemoen Gnr/bnr 92/165 m.fl - Eggemoen 

 

20/3465 19.08.2020 DS  389/20 R/TEK/HALA GNR 276/67 

Per Stanislaw Ziolkowski  

Dispensasjon Gnr/bnr 276/67 - Nedre Åsterudveien 66 

 

20/2915 19.08.2020 DS  390/20 R/TEK/MARSTR GNR 106/5 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bygging av anneks Gnr/bnr 106/5 - Øvre Haug 

 

20/2125 21.08.2020 DS  391/20 R/TEK/INGPRE GNR 87/1 

  

Opprette ny eiendom med oppmåling - Hov Øst-prosjektet Gnr/bnr 87/1 - Harald 

Hårfagresvei 21 - Hov Alle 26 

 

20/3554 21.08.2020 DS  392/20 R/TEK/HALA GNR 254/20 

Ørnulf Warberg  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og tilbygg til bolig Gnr/bnr 254/20 - 

Kindsåsveien 4 

 

20/3735 21.08.2020 DS  393/20 R/TEK/HALA GNR 162/3 

  

Riving av hytte Gnr/bnr 162/3 - Gamle Hallingdalsveien 46 

 

20/3662 21.08.2020 DS  394/20 R/TEK/AEMYH GNR 265/28 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 265/28 - Kolkinnveien 80 

 

20/1812 21.08.2020 DS  395/20 R/TEK/ELILUN GNR 28/17 

  

Bad i anneks og stikkledning Gnr/bnr 28/17 - Åsaveien 648 

 

20/3236 24.08.2020 DS  396/20 R/TEK/ELIPAU GNR 284/8 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 284/8 - Ådalsveien 421 

 

20/3659 24.08.2020 DS  397/20 R/TEK/HALA GNR 159/2 

  

Tilbygg til eksisterende bolig Gnr/bnr 159/2 - Gildredalen 49 

 

20/3679 24.08.2020 DS  398/20 R/TEK/KARGRA GNR 18/58 

  

Søknad om stikkledning Gnr/bnr 18/58 - Orebråtaveien 39 

 

20/3719 24.08.2020 DS  399/20 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Bygging av betongblanderi med siloer Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 

 

20/2294 25.08.2020 DS  400/20 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Strix Televisjon AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 281/9 og 282/1 - Nedre Finneplassen 

 

20/3825 25.08.2020 DS  401/20 R/TEK/MARSTR GNR 244/12 

Knut Herman Bøhn  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 244/12 - Hovinveien 38 

 

20/3622 25.08.2020 DS  402/20 R/TEK/MARSTR GNR 271/136 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 271/136 - Hensmoveien 31 

 

20/3725 26.08.2020 DS  404/20 R/TEK/AEMYH GNR 52/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 52/38 - Kremleveien 10 

 

20/1400 27.08.2020 DS  406/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Vei til tomt 146 Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetermyrene 

 

20/2910 27.08.2020 DS  407/20 R/TEK/MARSTR GNR 87/203 

Berit Pauline Strugstad  

Vinterhave av gammel terrasse Gnr/bnr 87/203 - Trulserudveien 10 A 

 

20/3052 28.08.2020 DS  408/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/162 

Asmund Sesserud  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/162 - Gjermundboveien 2 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Befa AS          
Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 
 

Delegasjonssak nr: 370/20 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/957-112 40035/20 GNR 
163/10,14,15,22 

 10.08.2020 

 

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 

,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 

 
Vedtak: 

Ringerike kommune pålegger deg/dere å stanse byggearbeidene på gnr/bnr 163/10 

m.fl. 

1. Du/dere må stanse byggearbeidene på eiendommen innen 14.08.2020 kl. 

08.00. 

2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, må du betale 

tvangsmulkt. Tvangsmulktens størrelse settes til kr 20 000,- for hver 

påbegynte uke pålegget ikke er oppfylt. 

 

Vedtaket er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-5. 

 

Detaljer om vedtaket: 

Pålegget anses gjennomført når byggearbeidene på eiendommen er stanset, og 

skriftlig bekreftelse på dette er sendt kommunen. 

 
Vurdering av saken: 

 

Kommunikasjon: 

Vi sendte forhåndsvarsel om pålegg om stans og ileggelse av tvangsmulkt 

16.07.2020. Vi mottok uttalelse fra ansvarlig søker 05.08.2020. 

 

Om saken 

Det er gitt pålegg om riving i vedtak i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

13.05.2020 (sak 35/20). Vedtaket er som følger: 
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Vi mottok 26.06.2020 brev fra ansvarlig søker som skriver at byggearbeider på 

eiendommen skal settes i gang, som planlagt og godkjent. Ansvarlig søker viser til at 

framdriften på tiltaket har vært beskjeden grunnet klagebehandling av 

rammetillatelse, utslippstillatelse og igangsettingstillatelse. Videre skriver ansvarlig 

søker at de ikke på noe tidspunkt har meldt byggearbeidene som innstilt. 

 

Byggesaksavdelingen ga tilbakemelding 29.06.2020 om at en tillatelse faller bort 

dersom byggearbeidene innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. Det ble, i brevet fra 

kommunen, vist til at det ikke har vært byggearbeider med sikte på ferdigstillelse av 

tiltaket siden en gang før november 2017, da ansvarlig søker bekreftet overfor 

kommunen at arbeidene var stoppet opp. 

 

01.07.2020 mottok kommunen tilbakemelding fra ansvarlig søker om at det har 

pågått noen arbeider i bygget høsten 2018, for å sikre noe framdrift. I tillegg skriver 

ansvarlig søker at det har foregått aktiviteter på senere tidspunkter. Ansvarlig søker 

skriver videre at de mener nødvendige tillatelser er gitt, og at dersom de må søke på 

nytt, vil det bli vanskelig å overholde fristen 31.12.2020 for pålegg om riving gitt i 

vedtak i HMA 13.05.2020. 

 

Byggesaksavdelingen sendte svar 06.07.2020, hvor det ble vist til at 

byggesaksavdelingen har gjennomført befaringer på eiendommen de siste årene, og 

at bilder tatt på befaringene viser små eller ingen endringer på bygningsmassen. Det 

ble vist til at det ikke har skjedd noen fysiske arbeider med sikte på ferdigstillelse på 

mer enn 2 år, slik at tillatelsen er bortfalt fordi arbeidene er innstilt i mer enn to år 

sammenhengende. Byggesaksavdelingen viste også til at tidsfristen i pålegg om 

riving ikke er gitt ut fra den tidligere tillatelsens gyldighet, da denne var bortfalt før 

kommunen ga pålegg om riving, men ut fra en vurdering av hvor lang tid det vil ta å 

få behandlet en ny søknad om bygging på eiendommen. 

 

Ansvarlig søker har uttalt seg til forhåndsvarselet på vegne av tiltakshaver. 

Uttalelsen går i hovedsak ut på følgende: 

- Det tilbakevises at arbeidene på bygget har vært innstilt, jf. pbl. § 21-9. Det 

har riktignok vært perioder med opphold i fremdriften, men det har kontinuerlig 

blitt arbeidet for å komme ut av den vanskelige situasjonen som oppstod da 5-

årsfristen for forsikringsutbetalingene ble overskredet. 
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- Ringerike kommune må ta på seg en betydelig del av ansvaret for at 5-

årsfristen ble overskredet, blant annet ved at kommunen krevde ny 

utslippstillatelse for å gi igangsettingstillatelse. 

- Rammetillatelsen fra Ringerike kommune ble opphevet av fylkesmannen pga. 

feil i saksbehandlingen. 

- Endelig igangsettingstillatelse ble gitt først 15.10.2014. Det ble klaget på 

igangsettingstillatelsen etter klagefristen, og Ringerike kommune valgte å ta 

klagen til behandling. 

- Disse forholdene skapte betydelig usikkerhet i prosjektet, også økonomisk. 

- Fristen for forsikringsutbetalinger utløp i mars 2015. Det ble gitt et halvt års 

fristforlengelse. Ved fristens utløp gjensto ca. 20 millioner kr av 

forsikringssummen, som dermed ikke kom til utbetaling. 

- Arbeidene fortsatte etter at forsikringsutbetalingene stoppet opp. Det har blitt 

tilført arbeider for ca. 4 millioner kr som ikke ble utbetalt fra 

forsikringsselskapet. 

- Det har vært rettssak mellom utbygger og forsikringsselskapet, som beskrives 

nærmere. 

- Det er ingen tvil om at prosjektet ble igangsatt innenfor tidsrammen på 3 år fra 

gitt igangsettingstillatelse. Alle elementer i rammetillatelsen, punktene a-f er 

avklart og inngår i prosjektet, og skal ikke ses isolert som enkeltsaker. 

- De opphold som har vært i dette prosjektet, rammes ikke av lovgivers formål 

med § 21-9 første ledd andre setning. 

- Det har blitt arbeidet kontinuerlig med å sikre gjennomføring av prosjektet slik 

det er godkjent, og det er lagt ned betydelige økonomiske ressurser for å sikre 

dette. 

- Byggeplassen har også blitt belemret med innbrudd og tyveri. 

- Dersom tiltakshaver hadde hatt til hensikt å innstille prosjektet uten tanke på 

at det skulle gjennomføres, kunne han latt selskapet gå konkurs. 

- Råbygget er på plass og deler av prosjektet er innredet, og arbeidene pågår 

nå for fullt i henhold til gjeldende tillatelser og godkjenninger. Dette samsvarer 

også godt med HMA sitt vedtak 13.05.2020, punkt 3 bokstav a. Vedtaket sier 

ikke at saken må fremmes på nytt, og det er ikke stilt krav om ny godkjenning. 

- Basert på historikken i saken og dette vedtaket vil det være helt urimelig å 

stille krav om ny søknad, det vil i så fall være det samme som å si at prosjektet 

ikke skal være mulig å gjennomføre. Det vil være i strid med det politiske 

vedtaket slik det er formulert. 

- Det er åpenbart at det politiske flertallet ønsker at prosjektet skal realiseres og 

ferdigstilles slik det er godkjent i gjeldende rammetillatelse. 

- Det fastholdes at byggeprosjektets tillatelse er intakt og at arbeidene fortsetter 

som planlagt. 

 

Kommunens vurdering 

Vi viser til våre tidligere brev, hvor begrunnelsen for at kommunen har kommet til at 

tillatelsen har falt bort, kommer frem. Brevene er lagt ved. Vi har ikke mottatt nye 

opplysninger som endrer vår vurdering. 

 

Vi vil i tillegg kommentere enkelte av momentene i klagen på nytt nedenfor. 
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Det er kommunen som vurderer om tillatelsen er bortfalt, og vi viser til våre brev av 

29.06.2020 og 06.07.2020 om denne vurderingen. Vi presiserer igjen at arbeid 

knyttet til å skaffe investorer eller forsikringssøksmål ikke er arbeid som bidrar til å 

opprettholde en tillatelse. For at en tillatelse ikke skal bortfalle må det skje fysiske 

arbeider med sikte på ferdigstillelse. I denne saken legger kommunen til grunn at 

arbeidene har vært innstilt i mer enn to år sammenhengende. Vi presiserer for 

ordens skyld at det ikke er noe krav om at kommunen kan påvise konkret at tiltaket 

har vært innstilt i mer enn 2 år. Det er de faktiske forholdene som er avgjørende, og 

det må ha vært en reell fremdrift med sikte på å fullføre tiltaket innen rimelig tid, jf. 

kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak i sak 18/3451-2. I dette tilfellet 

anser kommunen den tidligere gitte tillatelsen som bortfalt, se vårt tidligere brev av 

06.07.2020. 

 

I brevet fra ansvarlig søker vises det i flere sammenhenger til 5-årsfristen for 

forsikringsutbetalingen. Denne fristen er ikke relevant ved vurderingen av om 

tillatelsen er bortfalt etter plan- og bygningsloven. Problemer med finansieringen av 

prosjektet, enten som følge av slutt på forsikringsutbetalinger eller andre forhold, vil 

ikke gjøre at fristene for bortfall av tillatelse utvides. Fristene kan ikke forlenges, jf. 

pbl. § 21-9 første ledd. 

 

At rammetillatelsen ble opphevet av fylkesmannen vil heller ikke ha relevans for 

vurderingen av om tillatelsen er bortfalt på bakgrunn av innstilte arbeider. Det vises 

også til vilkår satt i rammetillatelsen. Disse vilkårene gjelder forhold som må være 

oppfylt før arbeidene kan igangsettes, og kommunen kan ikke se at vilkår i 

rammetillatelsen punkt a- f har noen relevans for vurdering av om tillatelsen er 

bortfalt. 

 

Kommunen er enige i at arbeidene ble satt i gang innen 3 år fra rammetillatelsen ble 

gitt, og drøfter ikke dette nærmere. Dette pålegget gis på bakgrunn av at tillatelsen er 

bortfalt som følge av innstilte arbeider i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9 første ledd. 

 

Ansvarlig søker viser til at dersom tiltakshaver ikke hadde hatt til hensikt å ferdigstille 

prosjektet, kunne han latt firmaet gå konkurs i stedet for å jobbe for ny finansiering. 

Kommunen viser til at det ikke er tilstrekkelig med hensikt om ferdigstillelse. 

Vurderingen av om tillatelsen er bortfalt eller ikke beror på om det faktisk har vært 

gjennomført fysiske arbeider med sikte på ferdigstillelse.  

 

Søker viser til HMA sitt vedtak 13.05.2020 punkt 3 bokstav a. Vedtaket sier ingenting 

om at den tidligere tillatelsen er gyldig, men presiserer at ulovlige byggearbeider ikke 

vil være nok til å avbryte fristen for riving. Vedtaket er utdypet nærmere i 

saksframlegget, som ble sendt tiltakshaver sammen med saksprotokollen. I 

sammendraget er det presisert at videre gjenoppbygging vil kreve dispensasjon og 

tillatelse, og i rådmannens vurdering, som fungerer som begrunnelse for vedtaket, er 

det presisert at den tidligere gitte tillatelsen ikke er gyldig. Dette var derfor 

informasjon som burde ha vært kjent for tiltakshaver allerede da melding om politisk 

vedtak ble mottatt 15.05.2020.  

 

Ansvarlig søker skriver også at det vil være urimelig å kreve ny søknad, da det vil 

umuliggjøre realisering av prosjektet. Om tillatelsen er bortfalt eller ikke, baseres ikke 
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på en vurdering av om det er rimelig å kreve ny søknad. Siden arbeidene har vært 

innstilt i mer enn to år, og arbeidene som gjennomføres er søknadspliktige, må det 

søkes på nytt for å kunne bygge lovlig. Kommunen har ikke mulighet til å forlenge 

fristen i pbl. § 21-9 eller unnta tiltaket fra søknadsplikt. Siden pålegget om riving ble 

gitt har tiltakshaver allerede hatt tre måneder til å utarbeide og sende inn en søknad 

om tillatelse. Fristen i pålegget er satt med hensyn til å sikre tilstrekkelig tid til å 

sende inn og få behandlet en søknad om bygging eller riving på eiendommen. 

Dersom det skulle vise seg at det er vanskelig å få behandlet en søknad innen 

tidsfristen, har hjemmelshaver mulighet til å søke om utsatt frist i pålegget om riving. 

Dette ble også informert om i vårt brev 06.07.2020. 

 

Søker skriver også at det er åpenbart at det politiske flertallet ønsker at prosjektet 

skal gjennomføres. Byggesaksavdelingen vil ikke spekulere i hva det politiske 

flertallet ønsker at skal skje på eiendommen, men presiserer igjen at det ikke er 

avgjørende for tillatelsens gyldighet om kommunen er positive eller negative til 

prosjektet. Ved en ny søknad vil saken legges fram for politisk behandling i HMA, 

som da har mulighet til å enten avslå eller godkjenne søknad om dispensasjon og 

tillatelse. 

 

I sitt svar legger ansvarlig søker til grunn at forholdene på eiendommen eller 

hensynene bak bestemmelsen om bortfall av tillatelse ikke tilsier at prosjektet krever 

ny søknadsbehandling. Siden tillatelsen er bortfalt, må det uansett sendes inn ny 

søknad. I tillegg til dette ser vi flere grunner til at prosjektet bør behandles på nytt. 

Kommuneplanen er revidert siden forrige tillatelse, og eiendommen ble igjen avsatt til 

LNF-formål, og ikke næring. Det har også kommet ny teknisk forskrift siden den 

bortfalte byggetillatelsen ble gitt. Disse forholdene viser hensynet bak bestemmelsen 

om bortfall av tillatelsene, og understreker behovet for en ny søknadsbehandling. 

Uavhengig av dette ser det også ut til at det bygges en annen takform enn hva som 

var godkjent i den bortfalte tillatelsen. 

 

Kommunen konkluderer med at det er grunnlag for å gi pålegg om stans av de 

ulovlige byggearbeidene, jf. pbl. § 32-3.  

 

Ved vurderingen av størrelsen på tvangsmulkten, har kommunen lagt vekt på at det 

foregår omfattende byggearbeider på eiendommen, og at det ikke har hatt noen 

effekt at kommunen har orientert tiltakshaver om at arbeidene er ulovlige. Kommunen 

ser det dermed som nødvendig å bruke tvangsmulkt som et pressmiddel for å få 

stoppet arbeidene. Kommunen vurderer at tvangsmulktens størrelse og type står i et 

rimelig forhold til ulovligheten, jf. pbl. § 32-10. 

 

Vi presiserer også at kommunen har anledning til å vedta nye og større 

tvangsmulkter dersom arbeidene ikke stanses og vi vurderer det som et 

hensiktsmessig virkemiddel. Det vil i så fall bli sendt nytt forhåndsvarsel om dette. 

 

Med påbegynte uke i vedtakets punkt 2, regner vi tvangsmulkt for hver mandag 

vedtaket ikke er oppfylt. 

 
 

Annen informasjon: 
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Det er mulig å søke om utsatt frist 

Dersom det er vanskelig å oppfylle pålegget innen fristen, kan du/dere søke om å få 

fristen utsatt. Du/dere må i så fall begrunne søknaden og foreslå en ny rimelig frist. 

Søknaden bør sendes før fristen i pålegget. 

 

Har du/dere spørsmål? 

Hvis du/dere har spørsmål til saken, kan du/dere ta kontakt med saksbehandler (se 

under). Det er fint om du/dere da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle 

eiendommen, eller saksnummer som står opplyst øverst i dette brevet. 

 

Du/dere kan også ta kontakt med oss via Servicetorget 32 11 74 00, eller sende e-

post til postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Tilbakemelding sendes til postmottak 

Du/dere kan sende tilbakemelding på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no, 

eller per brev til Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss. 

 

Forelegg og tinglysing 

Vi informerer også om at pålegg som ikke etterkommes, vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-6. 

Dette er ikke noe vi vurderer nå, og vil i så fall bli varslet i eget brev. 

 

Pålegget kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, hvis det ikke gjennomføres, 

jf. pbl. § 32-3 fjerde ledd. 

 
 

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 

 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 

Vedlegg: 

Svar – gyldighet av tillatelse 

Bilder 

Uttalelse 

Saksprotokoll – pålegg om riving 

Pålegg om riving 

Svar – gjenoppbygging etter brann - framdrift 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 

mars 2020. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Atelier Grøstad Arkitekter AS       

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-87 35114/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 06.07.2020 

Svar - Gyldighet av tillatelse 

Gnr/bnr 163/10 m.fl 

Vi viser til deres e-post, mottatt 01.07.2020. 

 

Vedlagt er bilder fra befaringer byggesaksavdelingen har gjennomført på 

eiendommen de siste årene. Bildene viser små eller ingen endringer på 

bygningsmassen. Vi legger også ved departementets vedtak i sak 18/3451-2 som 

klargjør regelverket rundt bortfall av tillatelse. 

 

Vi fastholder våre tidligere vurderinger og anser byggetillatelsen som bortfalt på 

bakgrunn av at arbeidene har vært innstilt i mer enn 2 år. Dersom vi får ny 

dokumentasjon som tilsier det motsatte, vil vi kunne vurdere dette på nytt. Vi 

presiserer også at kommunens vurdering av om byggetillatelsen er bortfalt, ikke er et 

enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på denne avgjørelsen. 

 

Kommunen kan ikke se at det har skjedd noen fysiske arbeider med sikte på 

ferdigstillelse på mer enn 2 år, slik at tillatelsen er bortfalt fordi arbeidene er innstilt i 

mer enn to år sammenhengende. Uavhengig av dette viser kommunen til 

departementets vedtak, hvor det blant annet uttales at «det avgjørende må være at 

det er reell fremdrift i arbeidene med sikte på å fullføre tiltaket innen rimelig tid. Det 

må ses hen til hva det er gitt tillatelse til og omfanget av denne, tiden som er brukt og 

det faktiske resultat. Litt enkelt sagt, dersom det faktiske resultatet eller omfanget av 

det som er utført er svært lite sammenlignet med tiden som er brukt, foreligger det 

sannsynlighetsovervekt for at tiltaket i perioden har vært innstilt i mer enn 2 år. 

Tillatelsen har dermed bortfalt.» 

 

Selv om kommunen ikke kan utelukke at det har skjedd enkelte mindre arbeider på 

eiendommen i løpet av perioden arbeidene har vært innstilt, har de uansett ikke vært 

av et omfang og en varighet som indikerer en «reell fremdrift i arbeidene med sikte 

på å fullføre tiltaket innen rimelig tid.» Den tidligere gitte byggetillatelsen er dermed 

bortfalt. 

 

Kommunen presiserer også at byggetillatelsen som er bortfalt gjaldt riving og 

gjenoppbygging av hotellbygning. Det er derfor fysiske byggearbeider med mål om å 

ferdigstille hotellbyggingen som ligger til grunn for vurderingen av at tillatelsen er 

bortfalt. Det er ikke relevant for vurderingen av tillatelsens gyldighet om det har 

skjedd andre arbeider på eiendommen, slik som prøvetaking av forurenset grunn. 
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Arbeider med å sikre finansiering eller rydding av byggeplassen er heller ikke 

relevant for å vurdere om tillatelsen fortsatt er gyldig. 

 

I e-posten deres skriver dere at tidsfristen for pålegget om riving indikerer at 

tillatelsen fortsatt er gyldig. Kommunen viser her til at tidsfristen ikke er gitt ut fra den 

tidligere tillatelsens gyldighet, da denne var bortfalt før kommunen ga pålegg om 

riving, men ut fra en vurdering av hvor lang tid det vil ta å få behandlet en ny søknad 

om bygging på eiendommen. Byggesaksavdelingen viser for øvrig til rådmannens 

saksframlegg i forbindelse med pålegg om riving. I sammendraget er det presisert at 

både gjenoppbygging og riving vil kreve byggesøknad. Vi minner også om påleggets 

punkt 3 a – hvor det fremgår at det er bygging etter godkjent byggetillatelse som 

kreves for å oppfylle pålegget. Det vil si at eventuelle ulovlige byggearbeider som 

settes i gang på eiendommen, ikke er tilstrekkelig for å avbryte påleggsfristen. 

 

I e-posten deres skriver dere også «Slik denne saken har gått, med naboprotester 

mv. vil det være svært vanskelige å se for seg at søknadsprosessen skal kreves gjort 

en gang til, innenfor denne tidsfristen, når resultatet skal bli nøyaktig det samme som 

omsøkt og godkjent, påbegynt og i stor grad gjort, i dette prosjektet». 

 

Kommunens saksbehandlingsfrist i saker med dispensasjon og/eller nabomerknad er 

12 uker. Fra pålegget ble gitt var det cirka 33 uker til fristen for å starte 

gjenoppbygging eller for å rive bebyggelsen. Kommunen kan ikke se at dette er en 

urimelig tidsfrist. Vi presiserer også at kommunen ikke har anledning til å forlenge 

fristene for bortfall av tillatelse, jf. pbl. § 21-9. Vi kan heller ikke unnta tiltaket fra krav 

om nabovarsling og søknadsplikt. Dersom det skulle komme en klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak for nybygging på eiendommen, har hjemmelshaver på 

eiendommen anledning til å be om utsatt frist for oppfyllelse av pålegget om riving. 

Kommunen har ikke mulighet til å fravike saksbehandlingsreglene. 

 

Vi presiserer igjen avslutningsvis at eventuelle arbeider som settes i gang uten ny 

tillatelse, vil være ulovlige arbeider. Ulovlige byggearbeider vil ikke være tilstrekkelig 

for å oppfylle pålegget om riving, og forholdet kan følges opp gjennom virkemidlene i 

plan- og bygningsloven kapittel 32, f.eks. gjennom pålegg om stans. For å få realisert 

byggeplanene på eiendommen deres, anbefaler vi dere å komme raskt i gang med 

arbeidene for en ny søknad om dispensasjon og tillatelse. En eventuell søknad vil 

legges fram for politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA). 

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for 

 Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg: 

Bilder 

Uttalelse 

Saksprotokoll – pålegg om riving 

Pålegg om riving 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Stab - Strategi og utvikling 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...     

Ladebekken 50 

7066 TRONDHEIM 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/3259-14 41891/20 PLN 148/1  21.08.2020 

 
Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen Sand 

Gnr/bnr 271/137 

 

Bakgrunn for uttalelsen  

Vi viser til høringsbrev datert 09.07.2020.  

  

Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne i kommunen, slik at de har fått muligheten 

til å komme med innspill.  

 

Planstatus  

Kommuneplan: Området det nå søkes konsesjon for er avsatt til masseuttak (eksisterende og 

fremtidig) i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.2019.  

 

Reguleringsplan: Området Heen Sand søker konsesjon for er pr. dags dato ikke omfattet av 

noen reguleringsplan.  

 

Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 130 dekar og er lokalisert på eiendommen 

gnr./bnr. 271/137.Det anslåtte totalvolumet for uttaksvirksomheten er ca. 1 600 000 m3, og 

anslått årlig uttaksmengde er 20 000 m3. For denne typen utvidelse av virksomhet er det 

plankrav i Ringerike kommune, og reguleringsplan for området må være på plass før 

virksomheten kan igangsettes.  

 

Historikk 

Det har vært uttak av stein, grus og sand på Nordre Heen gård siden 1946 – 47. Heen Sand har 

siden oppstarten (med unntak av få år) vært drevet kontinuerlig, og med et begrenset uttak. Det 

opplyses om i konsesjonssøknaden at det på nåværende tidspunkt er tatt ut sand fra ca. 27 da. 

Gjenstående areal som det kan forventes å ta ut sand fra utgjør omkring 85 da. Tiltakshaver 

anslår å videreføre et begrenset uttak av ressursen, der man maksimalt ser for seg å ta ut 20 000 

m3/år, som vil si 5 lass per dag, 7 måneder i året. Med et maksimal uttak på 20 000 tonn per år, 

vil forekomsten ha en varighet på rundt 140 år. 

 

Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser 

Området som ønskes benyttet til uttak av masser er til en viss grad omgitt av skog. Det er et 

boligområde vest for uttaksområdet, hvor nærmeste nabo er en enebolig som ligger ca. 50 m i 

luftlinje fra uttaksområdet. Det opplyses om at det er satt opp en sikringsvoll ved tidligere 

adkomstvei (mot bebyggelsen i vest). Det er også et boligfelt øst for uttaket, som vil være ca. 
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50 meter fra uttaksområdet når etappe 3 utvinnes. Utvidelsen av masseuttaket vil i trinn 2 og 3 

bevege seg mot elva Væla.  

 

Friluftsinteresser 

Kommunen har nylig gjennomført en kartlegging av alle friluftsområdene i Ringerike. Deler av 

området det søkes konsesjon for er blitt vurdert til ha B- verdi, og betegnes som et 

nærturterreng. Det er registrert turstier i området.  

 

Miljørettet helsevern 

Vår hjemmel  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern  

 

Vi viser til folkehelseloven § 8 der det framgår at miljørettet helsevern omfatter fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Støy, støv, annen forurensning til luft, grunn og 

vann, trafikksikkerhet, ulykkesrisiko, trygg skolevei er blant disse faktorene.  

 

Det framgår av forskrift om miljørettet helsevern at ansvarlig eier og driver av en eiendom eller 

virksomhet plikter å dokumentere at de kan etterleve miljø- og helsekravene gitt i forskriftens 

Kapittel 3. Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer (§§ 7-11), jf. Kapittel 4. 

Administrative krav til virksomheter og eiendommer (§§ 12-14). 

 

Kommuneoverlegen anmoder om at driftskonsesjonen for Heen Sand gis i samsvar med Lov 

om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og forskrift om miljørettet helsevern, jf. krav om å 

dokumentere at miljø- og helsekravene blir etterlevd under planlegging, etablering, drift, 

vedlikehold og avvikling av masseuttaket og tilhørende virksomheter. 

 

Kulturminner 

Søk i kulturminnesøk.no viser ingen registrerte kulturminner i området det søkes konsesjon for. 

 

Støy  

Det er ikke vedtatt egne helseforskrifter for støy i Ringerike kommune, Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og tilhørende veileder (Veileder til 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128)) legges til grunn for helse-

myndighetens behandling av støysaker. Vi forventer at tiltakshaverne fortløpende vurderer 

mulig støyutbredelse og behovet for støydempende tiltak for å forhindre at støyen kan medføre 

vesentlige helsemessige ulemper for folk i bo- og friluftsområder. 

 

Støv  

Det er ikke uvanlig at folk melder til kommunen om bekymring for helsemessige ulemper som 

følge av støvutbredelse fra masseuttak. Tiltak for å redusere mulig støvutbredelse forutsettes 

innarbeidet i tiltakshavernes driftskonsept. 

 

Forurensning  

Tiltakshaverne må ha tilfredsstillende løsninger for utslipp av avløpsvann/prosessvann og 

beredskap ved uønskede hendelser med forurensning til grunn og grunnvann. 

 

Trafikk 
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Masseuttaket ligger i nærheten av hovedveinettet, med en avstand på ca. 600 meter til E16. 

Transport går i dag ut fra området via Tajegata til Hensmoveien og videre ut til E16.  

I krysset hvor Tajegata møter Hensmoen er det et lite boligfelt som ligger nærme Hensmoveien. 

Det opplyses om at det kan være aktuelt å frakte sand og grus med jernbanen, noe som vil være 

positivt for å redusere tungtransporten på veinettet. Likevel må det antas at virksomheten vil 

kunne føre til tungtransport ut på veinettet, og at en utvidelsen av uttaket vil kunne medføre økt 

trafikk.  

 

Ros- analyse og beredskap  

Det forventes at tiltakshaverne utarbeider ROS-analyser og tilhørende beredskapsplaner for 

uønskede hendelser. Det vises til folkehelselovens § 12 Opplysningsplikt. 

 

Landbruk  

Den delen av konsesjonsområdet som i dag ikke er grustak, består i følge Gårdskart 

hovedsakelig av barskog med høy og særs høy skogbonitet, samt noe med middels bonitet. Den 

er derfor verdifull i skogbrukssammenheng. Terrenget er i tillegg flatt, og dermed lettdrevet i 

forhold til uttak av skog.  

 

Naturverdier 

Innenfor konsesjonsområdets grenser, er det ikke registrert noe i de nasjonale databasene. 

Småmyrull som blir nevnt av DMF finner vi ikke igjen i artsdatabasen, og i planprosessen må 

det vurderes om dette fremdeles er aktuelt. Det er ikke registrert naturtype her, men vi antar at 

skogen er sandfuruskog. Det er få (hvis noen) uberørte sandskoger igjen i Ringerike, da skogen 

ofte er fjernet til fordel for verdifulle sand- og grusforekomster. I planprosess må det gjøres en 

vurdering på om den samlede belastningen av denne naturtypen har blitt for stor i vår region. 

Samlet belastning for Hensmoen er også stor, med stort (nylig utvidet) grustak i sør, grustak i 

nord, og boliger og industri ellers rundt.  

 

Vi viser til NINA rapport 1042 – Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Her står det en del om 

sandfuruskogene på Ringerike, og om Hensmoen spesielt. Her står det bl.a at furumoene her er 

av de største intakte, tørrest og mest lavrike. Det er en rekke soppfunn i skogen innefor 

konsesjonsområdet, men artene er ikke truet.  

 

Det er derimot registrert mye naturverdier sør for området. Her ligger Storetjern og Lilletjern, 

to grytehullstjern, og selvfølgelig sandfuruskog, men også rik sandfuruskog som er på norsk 

rødliste for naturtyper.  

 

Storetjern er registert som en svært viktig naturtype (A-verdi) – Dødisgrop (faktaark).  

 

Lilletjern er lokalt viktig (C-verdi) naturtype naturlig fisketomme innsjøer og tjern (faktaark).  

 

Det spesielle med disse to sjøene, er at de ikke har noe synlig inn-/utløp, og vannet siger 

gjennom innsjøbunnen. Det er derfor viktig at det ikke utføres tiltak som kan påvirke 

vannstanden og dermed det biologiske mangfoldet knyttet til sjøene. Tjernene og området på 

Hensmoen har store miljømessige, kvartærgeologiske og friluftsmessige verdier, og det er et 

stort fokus fra bl.a. miljøvernorganisasjoner. Miljøvernforbundet har f.eks. vært sterkt engasjert 

i forhold til Hensmoen grustak i sør. Området ble definert som verneverdig allerede tidlig 70-

tall. Allerede da ble det påpekt at inngrep av enhver art kunne påvirke vannivået i 

grytehullstjernene. Storetjern er dessuten drikkevannskilde.  
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Kommunen kan ikke si om en utvidelse av grustaket vil kunne påvirke tjernene, men det er 

definitivt noe som må svares ut i forbindelse med reguleringsplan. For Hensmoen grustak 

(planid 379) er det bestemmelser om å observere grunnvannsnivået. Det må sterkt vurderes om 

det bør stilles krav til konsekvensutredning knyttet til naturverdier i reguleringsplanarbeidet. 

Spesielt må naturmanfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) vurderes, da 

både belastningen på Hensmoen spesielt, og naturtypen sandfuruskog i Ringerike generelt. 

 

Etterbruk / tilbakeføring Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske 

betingelser for å istandsette arealene ved avslutning av driftsfasen. I driftsplanen opplyses det 

om at det skal gjennomføres en fortløpende istandsetting og sikring av området. Konstruksjoner 

som ikke lengre er i bruk blir fjernet, og der uttaket er ferdig gjennomført vil området bli 

planert ut og revegetert. Det skal gjøres tiltak for å redusere sjansen for bevegelse i terrenget 

og helningsvinkel skal være på 1:2. Det er uvisst hva etterbruken av området skal være, men 

det foreslås å fornye området med furu for å bli en del av skogsdriften ved Nordre Heen gård.  

 

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i ovenstående ser Ringerike kommune at tiltaket vil kunne komme i 

konflikt med viktige naturtyper, kvartærgeologiske verdier og friluftsinteresser. Det 

var stor motstand fra miljøvernforbundet og naboer til reguleringsplanen av 

grusuttaket sør på Hensmoen.  

 

Kommunen er positive til at eksisterende masseuttak utvides fremfor at det etableres 

nye masseuttak, jf. kommuneplanbestemmelse § 6.7. Området er avsatt til 

råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, og kommunen mener dermed at DMF 

kan gi driftskonsesjon for området. Ringerike kommune understreker at dette ikke 

betyr at kommunen gir tillatelse for utvidet uttaksvirksomhet i dette området; det må 

avklares gjennom behandling av en reguleringsplan som omsøkes av driverne av 

uttaket. 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

   

Harriet Slaaen  

Næringssjef 

  

  Hanne Christine Wilhelmsen 

  arealplanlegger 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Fra Google Maps, juni 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder tatt av byggesaksavdelingen, januar 2018 

 



 

 

 

 



 

 

Bilder fra byggesaksavdelingen, mai 2018: 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



6.7.2020 § 21-9 Omgjøring av vedtak - Fylkesmannen i V estfold - xx kommune - regjeringen.no

https://www .regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-omgjoring-av-vedtak---fylkesmannen-i-vestfold/id2668864/ 1 / 18

§ 21 -9 Om gjøri n g av vedtak -
Fyl kesm an n en i Vestfol d - xx
kom m u n e
Tolkningsuttalelse | Dato: 19.12.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/)

Mottager: Fylkesmannen i Vestfold

Vår referanse: 18/3451-2

Vi viser til brev av 6. august 2018 med anmodning om å omgjøre Fylkesmannen i

Vestfold sitt vedtak av 29. mai 2018. I dette vedtaket opphevet Fylkesmannen i

Vestfold pålegg om retting (fjerning) fattet av xx kommune. Vi viser videre til

departementets brev av 28. august 2018 der det ble varslet om mulig omgjøring

av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak.

Departementets vedtak

Anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 29. mai 2018

tas til følge.

Kort om sakens bakgrunn

Saksforholdet forutsettes kjent og departementet viser derfor bare til

hovedtrekkene i den tidligere behandlingen.

I vedtak av 28. juni 2001 ga xx kommune tillatelse til oppføring av enebolig med

garasje og uthus på gnr/bnr xx, i xx. I vedtak av 3. oktober 2002 ble det gitt

tillatelse til forstøtningsmur. Tiltakshaver og eier av eiendommen er xx.

Regjeringen .no
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Kommunen gjennomførte befaring på eiendommen i 201 4, og i brev av 24.

november 201 4 ble tiltakshaver varslet om at kommunen vurderte å gi pålegg

om sikring av eiendommen. Kommunen foretok ny befaring i 201 5, og i brev av

22. juli 201 5 ble tiltakshaver informert om at tillatelsene som ble gitt i hhv. 2001

og 2002, var falt bort. I brev av 31 . juli 201 5 ble tiltakshaver bedt om å sikre

eiendommen bl.a. fordi eiendommen lå i et boligområde hvor barn ferdes.

I brev av 8. november 201 6 gjentok kommunen til tiltakshaver at

byggetillatelsene, var falt bort. I vedtak av 1 0. mai 201 7 påla så xx kommune

tiltakshaver om enten å sende inn ny byggesøknad, alternativt fjerne påbegynt

tiltak (retting), jf. pbl. § 32-3. I vedtaket er det også gitt et forhåndsvarsel om

tvangsmulkt. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver ved advokat Linn Hinkel

Østensjø i brev av 1 2. juni 201 7. Xx kommune tok ikke klagen til følge i møte den

4. september 201 7. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Vestfold for

endelig avgjørelse. Fylkesmannen i Vestfold opphevet kommunens pålegg i

vedtak av 29. mai 201 8.

Anmodning om omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 2018, og

oppfølgingen av denne

I brev mottatt av departementet 6. august 201 8, har nabo, xx, anmodet om at

Fylkesmannens vedtak omgjøres. Departementet varslet i brev av 28. august

mulig omgjøring av Fylkesmannens vedtak. Berørte parter, dvs. tiltakshaver,

nabo, Fylkesmannen i Vestfold og xx kommune, ble i brevet bedt om å inngi

merknader. Det er innkommet merknader fra Fylkesmannen i Vestfold og

tiltakshaver, ved advokat Linn Hinkel Østensjø.

Merknader fra Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen har inngitt merknader i brev av 9. oktober 201 8. I korte trekk har

Fylkesmannen gitt uttrykk for at vedtaket etter deres mening ikke er beheftet

med rettsanvendelsesfeil, og at det ikke foreligger grunnlag for omgjøring.

Merknader fra advokat Østensjø på vegne av tiltakshaver

Advokat Østensjø har inngitt merknader i brev av 24. oktober 201 8.
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Det gis bl.a. uttrykk for at dette etter tiltakshavers syn har blitt oppkonstruert en

sak fra xx kommune, og som har pågått over ere år. Det anføres videre at xx

kommune ikke har vist til de konkrete forhold de mener ligger til grunn for deres

helhetsvurdering av saken og begrunnelse for at arbeidene har vært innstilt i den

perioden loven legger til grunn, og som så medfører at byggetillatelsen bortfalt.

Verken samlet sett eller enkeltvis.

Advokat Østensjø viser til at tiltakshaver har oversendt kommunen ere brev,

planer og redegjørelser for hvilke arbeider som er utført på eiendommen i hele

perioden siden byggetillatelse forelå. Det er også oversendt ulike yfoto fra de

ulike periodene som viser endringer, og at det er foretatt løpende arbeider

på eiendommen. I tillegg har kommunen blitt tilbudt fakturaer og fotogra er

som dokumentasjon for de arbeider som er utført, uten at kommunen har

ønsket dette oversendt. Advokat Østensjø gir avslutningsvis uttrykk for at ved

manglende sannsynliggjøring har ikke kommunen hjemmel til å kalle

tilbake byggetillatelsen slik de gjorde, jf. pbl. § 21 -9 første ledd annet punktum.

Departementets vurdering

1. Departementet har på visse vilkår adgang til å omgjøre Fylkesmannens

vedtak

Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at Fylkesmannen er delegert

myndighet til å avgjøre klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vedtak fattet av

Fylkesmannen er dermed endelige. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har imidlertid, som overordnet forvaltningsorgan,

adgang til å omgjøre et vedtak tru et av Fylkesmannen, forutsatt at vilkårene for

omgjøring er oppfylt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35.
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Departementets omgjøringsadgang innebærer ikke at et ugyldig vedtak  må

endres, jf. formuleringen "kan". Hvorvidt forvaltningen plikter å omgjøre et

ugyldig vedtak, beror på en konkret helhetsvurdering, jf. blant annet

Sivilombudsmannens uttalelse i sak 201 4/3496. Vi understreker at

departementet kun skal foreta en vurdering av om det foreligger grunnlag for

omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 201 8, herunder om det foreligger

feil eller mangler ved vedtaket som medfører ugyldighet.

2. Det er plan- og bygningsloven av 1985 som kommer til anvendelse

Tillatelse til tiltaket ble innvilget av kommunen i vedtak av hhv. 28. juni 2001

(enebolig med garasje og uthus) og 1 5. oktober 2002 (forstøtningsmur). Dette

betyr at saken i utgangspunktet skal vurderes og behandles etter plan- og

bygningsloven av 1 985 (pbl.85), jf. pbl. § 34-4 fjerde ledd. Ut fra foreliggende

dokumenter i saken kan ikke departementet se at verken kommunen eller

Fylkesmannen har lagt pbl.85 til grunn. Betydningen av dette kommer

departementet nærmere tilbake til under punkt 4.2 nedenfor.

3. Departementets generelle lovforståelse av pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum – Bortfall av tillatelse når tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år

3.1. Innledning

Etter departementets vurdering synes Fylkesmannen i denne saken å ha forstått

og anvendt bestemmelsen feil. Det nnes begrenset med rettskilder til

bestemmelsen. Departementet har således en viss forståelse for at

Fylkesmannen har fortolket bestemmelsen på den måten de har gjort. Etter

departementets syn, må bestemmelsen ut fra et samlet rettskildebilde samt

reelle hensyn, på enkelte områder forstås utvidende og på andre områder

forstås noe snevrere enn hva Fylkesmannen har lagt til grunn. Før vi tar stilling til

denne konkrete saken mener vi derfor det kan være hensiktsmessig med

generell gjennomgang av vår forståelse av pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum.
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3.2. Når kan et tiltak sies å ha vært "innstilt i mer enn 2 år"?

Det følger av pbl.85 § 96 første ledd andre punktum at dersom et tiltak innstilles i

mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. I bestemmelsens andre og tredje ledd er det

gitt ytterligere bestemmelser knyttet til 2-årsfristen med sikte på å begrense

ulempene ved at tiltaket innstilles. Det følger av forarbeidene og juridisk

teori at dersom et uferdig byggverk er kommet i en tilstand som nevnt i pbl.85

§ 91 andre ledd, kan kommunen kreve det revet. Pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum er således ment å fungere som et incitament for at igangsatte tiltak

fullføres innen rimelig tid.

Forarbeidene til plan- og bygningsloven gir begrenset med veiledning med

hensyn til å avklare når et tiltak kan sies å være innstilt. Forståelsen av

bestemmelsen må derfor også suppleres med reelle hensyn. Etter

departementets vurdering må det kunne legges til grunn at tiltak som den

generelle hovedregel skal fullføres, dvs. ferdigstilles, innen rimelig tid. Som nevnt

ovenfor skal også pbl.85 § 96 første ledd andre punktum bidra til å oppfylle

dette.

Det er ikke angitt nærmere tidsgrense for hvor lang tid man kan bruke på å

fullføre tiltak, herunder hva som er rimelig tid. Dette fordi tiltak etter plan- og

bygningsloven kan variere betydelig i omfang, noe regelverket må ta høyde for.

Det vil derfor kunne være andre forventninger til tidsbruk for oppføring av en

enebolig sammenlignet med oppføring av et større boligfelt eller boligblokk.

Når bestemte vilkår er oppfylt, legger pbl.85 § 96 første ledd andre punktum opp

til en regel om automatisk bortfall uten at kommunen trenger å fatte

enkeltvedtak. Konstantering av at tillatelsen er falt bort, er ikke et enkeltvedtak.

En konsekvens av at tillatelsen er falt bort, er at det er nødvendig å søke om ny

tillatelse for søknadspliktige arbeider. Påpeking av at et tiltak er søknadspliktig,

er for øvrig heller ikke et enkeltvedtak.

Vilkår som skal ligge til grunn for en regel om automatisk bortfall av en rettighet,

jf. pbl.85 § 96 første ledd andre punktum, bør så langt det er mulig være

objektivt konstaterbare. Subjektive hensyn vil etter vår oppfatning gjøre

bestemmelsen svært vanskelig å praktisere, og i stor grad også legge til rette for

omgåelser.

[1] [2]

[3]

[4]
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Har tiltaket vært innstilt  sammenhengende i mer enn 2 år , er det ingen tvil om at

tillatelsen er bortfalt. Departementet understreker for ordens skyld at

vurderingen av om tiltaket kan sies å ha vært innstilt, ikke begrenses til de 2 siste

årene. Vurderingen kan foretas for hele perioden fra tillatelsen  er gitt  , jf. også

lovens ordlyd.

Selv om en kommune ikke er i stand til å påvise konkret at tiltaket har vært

innstilt sammenhengende i mer enn 2 år, kan man tenke seg situasjoner hvor

tillatelsen likevel har falt bort. Det er de faktiske forholdene som er avgjørende

ved vurderingen av om et tiltak kan sies å være innstilt, med den konsekvens at

tillatelsen har bortfalt. Reelle hensyn taler etter vår oppfatning for at det

avgjørende må være at det er reell fremdrift i arbeidene med sikte på å fullføre

tiltaket innen rimelig tid. Det må ses hen til hva det er gitt tillatelse til og

omfanget av denne, tiden som er brukt og det faktiske resultat. Litt enkelt sagt,

dersom det faktiske resultatet eller omfanget av det som er utført er svært lite

sammenlignet med tiden som er brukt, foreligger det sannsynlighetsovervekt for

at tiltaket i perioden har vært innstilt i mer enn 2 år. Tillatelsen har dermed

bortfalt. Etter vårt syn gir dette en regel som er enkel å praktisere for

kommunene, og enkel for tiltakshavere å etterkomme.

Når det gjelder hva som skal til for å avbryte 2-årsfristen, så mener

departementet at det ikke er tilstrekkelig at tiltakshaver gjennomfører

enkeltstående arbeider, selv om disse isolert sett kan være relativt omfattende,

dersom ikke dette ikke rent faktisk bidrar til fremdrift med sikte på fullføring

innen rimelig tid. En annen tilnærming vil kunne føre til omgåelse av

bestemmelsen ved at man med f.eks. ujevne tidsrom gjennomfører

enkeltstående arbeid av et visst omfang, f.eks. ytting av masser eller andre

terrenginngrep, i den hensikt å opprettholde tillatelsen. Ved oppføring av bolig,

vil det kunne være nødvendig med uttak av og/eller ytting av masser ev.

vesentlig terrenginngrep. Det vil derimot være grenser for hvor ofte det ved

gjennomføringen av prosjektet kan vises til terrenginngrep og/eller –endringer.

Skal tiltakshaver høres med dette må han/hun også kunne påvise at arbeidene

som har vært gjort bidrar til faktisk fremdrift og er nødvendige for å ferdigstille

tiltaket.
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Gjennomføring av f.eks. vedlikeholdsarbeider på det som er utført, vil ikke være

tilstrekkelig for å avbryte 2-årsfristen.

3.3. Er tillatelsen bortfalt, er det nødvendig med ny søknad. Kommunen kan

pålegge fjerning og rydding

Bortfall av tillatelse har særlig to konsekvenser. Det ene er at tiltakshaver må

søke om ny tillatelse til tiltak. Søknaden skal behandles på bakgrunn av

gjeldende regelverk, herunder plangrunnlag.

Det andre er at dersom tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år, har kommunen

rett til å forlange at tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes, jf. pbl.85 § 96

tredje ledd. Tredje ledd er ikke en selvstendig påleggshjemmel. Det er i

forarbeidene til pbl.85 § 96 vist til at dersom byggverket er kommet i en slik

stand som følger av pbl.85 § 91 andre ledd, så kan kommunen kreve det revet.

Departementet gjør oppmerksom på at det her kun er ment å vise til hvilken

tilstand det gjenstående tiltaket må være i, ikke at pålegg om fjerning skal

hjemles i pbl.85 § 91 (någjeldende § 31 -5). Denne bestemmelsen gjelder for

eksisterende byggverk, og ikke ved nyoppføringer av tiltak – selv der disse går

over svært lang tid. Den korrekte hjemmelen for pålegg om retting, vil derfor

være pbl.85 § 1 1 3 (någjeldende pbl. § 32-3).

3.4. Hvilke muligheter har tiltakshaver til å få overprøvd kommunens

avgjørelse om at tiltaket er bortfalt som følge av at det har vært innstilt i

mer enn 2 år?

Som nevnt under punkt 3.2 ovenfor skjer bortfall automatisk uten at det fattes

vedtak som kan påklages. Et spørsmål er da om tiltakshaver vil være avskåret fra

å kunne få prøvd grunnlaget for å konstantere at tiltaket er innstilt.
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Dersom kommunen fattet pålegg om fjerning og rydding, dvs. pålegg om retting,

vil dette være et enkeltvedtak som kan påklages. I den forbindelse vil

klageinstansen kunne foreta en prejudisiell prøving av om det foreligger

grunnlag for å konstantere at arbeidet har vært innstilt, og tillatelsen som følge

av dette er bortfalt. I tillegg eller alternativt, kan tiltakshaver bringe saken inn for

domstolene.

3.5. Hvor strenge krav stilles det til kommunens bevisbyrde?

Ved prejudisiell prøving i forbindelse med klage eller prøving for domstolene, vil

det normalt være kommunen som har ansvaret for å føre bevis for det faktiske

grunnlaget for at tillatelsen må anses bortfalt. Etter departementets syn kan det

imidlertid ikke utledes en særlig streng bevisbyrde av pbl.85 § 96.

Utgangspunktet innen sivilprosessen er det kreves alminnelig

sannsynlighetsovervekt (overvektsprinsippet) for å legge til grunn et bestemt

faktum. Dette begrunnes bl.a. med at krav om sannsynlighetsovervekt over tid

sikrer est riktige avgjørelser. Et annet og viktig forhold som taler for at

hovedregelen om sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig, er faren for omgåelse

av lovens materielle vilkår. Beviskravet kan skjerpes til klar

sannsynlighetsovervekt for faktum som er særlig belastende for en part. Ut fra

gjeldende rettspraksis kan imidlertid ikke departementet se at bortfall av

byggetillatelse er så belastende for en part at det er grunnlag for å skjerpe

bevisvurderingen til klar sannsynlighetsovervekt.

I situasjoner der det står påstand mot påstand, må forvaltningen foreta en vanlig

bevisvurdering når den skal ta stilling til om tiltaket er innstilt med den følge at

tillatelsen må anses bortfalt. Kommunen kan ved vurderingen bl.a. basere seg på

informasjon avdekket gjennom befaring og/eller fotodokumentasjon, herunder

yfoto, tatt av eller rekvirert av kommunen. Regelverket er imidlertid heller ikke

til hinder for at kommunen kan benytte seg at fotodokumentasjon som er gjort

o entlig tilgjengelig gjennom karttjenester som f.eks. 1 881 og/eller Google.

4. Departementets vurdering av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 2018

4.1. Innledning

[5]

[6]
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Ved vurderingen av gyldigheten av xx kommunes pålegg om retting, vil det være

naturlig å foreta prejudisiell vurdering av om byggetillatelsen har bortfalt fordi

tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år.

Departementet vil i det følgende først ta stilling til betydningen av at verken

Fylkesmannen eller kommunen har vurdert saken etter plan- og bygningsloven

av 1 985. Departementet vil deretter ta stilling til spørsmålet om byggetillatelsen

er bortfalt, jf. pbl.85 § 96 første ledd andre punktum.

4.2 Det forhold at verken kommunen eller Fylkesmannen har vurdert saken

etter pbl.85, er uten betydning for gyldigheten

Selv om lovhenvisningen er feil, vil imidlertid vedtaket være gyldig dersom det

legges til grunn at kommunen i realiteten foretok de vurderinger som fordres i

henhold til § 70 nr 1 . Denne betraktningsmåte har en parallell til at vedtak som

er beheftet med saksbehandlingsfeil likevel kan bli stående fordi feilen ikke har

innvirket på vedtakets innhold. Dette synspunkt kan forsåvidt også trekkes

videre i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng mellom mangelen ved

vedtaket og et eventuelt tap dersom det legges til grunn at vedtaket ville blitt det

samme med korrekt henvisning.

4.3. Byggetillatelsene er etter departementets syn bortfalt

4.3.1. Fylkesmannen har lagt til grunn feil lovforståelse av hva som ligger i begrepet

"innstilt"

Fylkesmannen har i vedtaket av 29. mai 201 9 redegjort nærmere for deres

forståelse av hva som ligger i begrepet "innstilt" i første ledd andre punktum.

Fylkesmannen har bl.a. gitt uttrykk for at det "  i løpet av to år ikke utføres

ytterligere arbeider for å realisere tiltaket. Fristen vil løpe fra siste gang det ble utført

arbeid og avbrytes når arbeidene settes i gang. De arbeidene som utføres (og som

avbryter fristen) må dog ikke være av uvesentlig omfang".
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Videre uttaler også Fylkesmannen at det ved vurderingen av om arbeider er

innstilt, også vil  "være et relevant, og til dels sentralt moment å vurdere verdien av de

investeringer som løpende gjøres på tiltaket. Arbeidsintensiv egeninnsats fra

tiltakshaver vil også kunne vektlegges" .

Etter departementets vurdering har Fylkesmannen forstått og anvendt

bestemmelsen feil. Som departementet har gitt uttrykk for under punkt 3.2

ovenfor, kan bestemmelsen om bortfall etter første ledd andre punktum også

komme til anvendelse i andre situasjoner enn der tiltaket har vært innstilt

sammenhengende i mer enn 2 år.

Departementet er videre ikke enig med Fylkesmannens oppfatning av at verdien

av investeringer er et  "til dels sentralt moment".  Verdien av eventuelle

investeringer som er gjort er av underordnet betydning dersom ikke

investeringene konkret bidrar til reell og faktisk fremdrift i arbeidene med sikte

på ferdigstillelse av prosjektet innen rimelig tid. Det samme gjelder med hensyn

til hvilke typer arbeider som kan avbryte 2-årsfristen i pbl.85 § 96 første ledd

andre punktum. Arbeider av et ikke uvesentlig omfang, vil ikke nødvendigvis

være tilstrekkelig for å avbryte 2-årsfristen med mindre arbeidene konkret bidrar

til reell og faktisk fremdrift med sikte på ferdigstillelse av prosjektet innen rimelig

tid.

Etter departementets vurdering bidrar lovforståelsen til Fylkesmannen til å

undergrave intensjonen bak bestemmelsen. Ved å rette fokuset mot verdien av

investeringer som er gjort i tilknytning til enkeltstående tiltak i stedet for de

faktiske forholdene i saken, kan en byggetillatelse få en tilnærmet uendelig

varighet, uten at tiltaket gjennomføres og ferdigstilles. Dette får igjen den

konsekvens at tiltakshavere kan unngå å måtte forholde seg til nye og bedre krav

i regelverket til f.eks. sikkerhet, energie ektivitet og/eller tilgjengelighet.

Forståelsen til Fylkesmannen legger således til rette for omgåelse av lovens

materielle krav. I foreliggende sak innvilget kommunen byggetillatelsene i hhv.

2001 (enebolig, garasje og uthus) og 2002 (forstøtningsmur). Siden den gang har

det skjedd store endringer. Deriblant har det kommet en helt ny plan- og

bygningslov med bl.a. andre krav til ansvarlige foretak. Det har også kommet ny

byggteknisk forskrift, hhv. i 201 0 (TEK1 0) og i 201 7 (TEK1 7). Departementet viser

til følgende uttalelser i xx kommunes brev av hhv. 8. november 201 6 og 23. mars

201 8, og tiltrer disse:
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Grunnlaget for reglene er at forholdene kan være annerledes i dag enn på det

tidspunktet tillatelsen ble gitt. Det kan herunder være endringer i regelverket fra

den tiden søknaden ble godkjent. Regelen er også begrunnet i hensynet til

samfunnet og den utviklingen samfunnet ønsker for fremtiden. I dette tilfellet

ble søknaden godkjent for 1 6 år siden.

….

Formålet med pbl. § 21 -9 andre punktum er å sikre at «godkjente» arbeider

utføres innen en bestemt tid. De regler og bestemmelser som lå til grunn for

byggetillatelsen gitt i 2001 , har endret seg. Dersom byggetillatelser av denne

type skulle få lov til å fortsette uten krav til fremdrift og krav om ny søknad, ville

det kunne medføre vanskelige begrensninger for samfunnsutviklingen på

lokalplan, samt i mindre grad være i samsvar med nyere og endrede

bestemmelser i plan- og bygningsloven.

En gyldig tillatelse har rettsvern mot midlertidig forbud mot tiltak, og at eventuell

ny plan kan gjøres gjeldende. Det kan være at kommunen på grunn av

samfunnsutvikling har behov for å regulere inn f.eks. ny og tryggere atkomst,

eller stille andre krav til parkering eller gjøre grep for å ivareta viktige

samfunnshensyn, som barnehage eller tilsvarende, vil de være avskåret fra å

gjøre dette i en uoverskuelig tid. Lovforståelsen til Fylkesmannen kan hindre en

nødvendig og ønskelig samfunnsutvikling. Detter er etter vårt syn ikke bare

uheldig, men vil også innebære en tilsidesettelse av kommunens

styringsmuligheter gjennom kommunal arealplanlegging. Dette er ikke samsvar

med intensjonen til pbl.85 § 96 første ledd andre punktum, og det er for øvrig lite

forenlig med både lovens system og lovens formål, jf. pbl.85 § 2 (någjeldende

pbl. § 1 -1 ).

4.3.2. Fylkesmannen har lagt til grunn feil forståelse av kravet til bevisbyrde

Fylkesmannen har i vedtaket lagt til grunn at xx kommune ikke har

sannsynliggjort at tiltaket har vært innstilt i 2 år:

[7]

[8]
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I vår vurdering har vi lagt avgjørende vekt på at kommunen ikke kan

dokumentere eller sannsynliggjøre at det har vært stans i arbeidene på

eiendommen i en to års periode. Det nnes ikke referater fra de befaringene

som kommunen har hatt på eiendommen, og videre har de heller ikke

kommentert/tilbakevist xx's redegjørelse over arbeidene før byggetillatelsen ble

trukket tilbake. Kommunen har også unnlatt å innhente kvitteringer og

fotogra er som kunne belyse fremdriften på prosjektet.

Etter departementets oppfatning har Fylkesmannen her lagt til grunn feil

forståelse med hensyn til hvilke krav som stilles til kommunens bevisbyrde, jf.

også punkt 3.6 ovenfor.

Det aktuelle tiltaket, til tross for at det ble påbegynt i 2001 , er objektivt sett langt

unna ferdigstillelse. Kvitteringer på eventuelle kjøp eller investeringer endrer

ikke på dette forholdet, og innsending av kvitteringer vil etter vårt syn heller ikke

tilføre denne saken noe av verdi.

At det foreligger grunnlag for å konstantere at tillatelsene som ble gitt

henholdsvis 28. juni 2001 (bolig og garasje) og 3. oktober 2002 (forstøtningsmur)

er bortfalt, er etter vårt syn godt underbygget gjennom kommunens befaringer

på eiendommen og bilder kommunen har tatt i den forbindelse. Funnene etter

disse befaringene er fulgt opp overfor tiltakshaver i brev av hhv. 24. november

201 4 og 22. juli 201 5. Vi gjør oppmerksom på at det ikke stilles formelle krav til

befaring, herunder krav om å skrive referat. Ideelt sett bør man ved befaringer

eller besiktigelser sørge for nedtegninger som viser tid og sted, hvem som deltar,

formålet med undersøkelsen og observasjoner av betydning. De mest sentrale

forholdene, som dato og observasjoner, er etter vår oppfatning tilstrekkelig

ivaretatt gjennom brevene sendt av kommunen. Videre har tiltakshaver i ere

brev til kommunen gitt uttrykk for sitt syn på saken, herunder redegjort for

hvorfor han mener tiltaket ikke har vært innstilt. Det forhold at tiltakshaver ikke

har fått gjennomslag i kommunen, er ikke ensbetydende med at han ikke har

blitt hørt eller at kommunen ikke har vurdert opplysningene han har gitt.

Hensynet til kontradiksjon er således også ivaretatt.
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Departementet viser videre til kommunens brev av hhv. 8. november 201 6 og 27.

mars 201 8. Særlig brevet av 27. mars 201 8 til Fylkesmannen gir, etter vårt syn, en

god og fyldestgjørende oversikt over saken, og hva som lå til grunn for

kommunens konstantering av at tillatelsene har bortfalt.

Kommunens funn bekreftes for øvrig av en sammenligning av

fotodokumentasjon fra bl.a. årene 2003, 2007, 201 5 og 201 6, som er gjort

o entlig tilgjengelig av både karttjenesten 1 881 .no og Google.no.

Departementet viser videre til brev av 25. november 201 6 fra tiltakshavers

advokat hvor det er opplyst følgende om status på oppfyllelse av tillatelsen fra

2001 (enebolig med garasje):

…hele kjeller og 1 . et. er fullført. Det fremgår her at garasje i sokkeletasje i

hovedhus er utført og at vegger i garasjebygg er utført.

Etter vår oppfatning bygger dette bare ytterligere opp under at det har vært

dårlig fremdrift i perioden 2001 til 201 6, og at tiltaket er langt unna

ferdigstillelse.

Oppsummert mener departementet at fremdriften i denne byggesaken har vært

så langsom at det etter vårt syn foreligger sannsynlighetsovervekt for at

arbeidene i perioden 2001 til 201 6 har vært innstilt i mer enn 2 år.

Departementet viser til følgende avsnitt i kommunens brev av 27. mars 201 8,

som vi tiltrer:

Xx kommune vurderer det derfor dithen at det i perioden 2002 til 201 2,

alternativt 201 2 til og med 201 5, må ha vært stillstand i arbeidet med oppføring

av boligen, en stillstand som utvilsomt må gå langt utover den 2-årsgrensen som

plan- og bygningsloven fastsetter.

Tillatelsene som ble gitt henholdsvis 28. juni 2001 ( bolig og garasje) og 3.

oktober 2002 (forstøtningsmur) er dermed bortfalt, jf. pbl.85 § 96 første ledd

andre punktum.
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Bare for å illustrere hvor uvanlig dårlig fremdrift det har vært i denne saken,

viser departementet til en kartlegging gjennomført i 201 4 av 8 store

boligprosjekter. Kartleggingen avdekket at den lengste tiden det tok fra

oppstartsmøte til brukstillatelse, var 1 3 år, og den korteste tiden var 3 år.

Normal tid for oppføring av enebolig, er estimert 1 til 1 ½ år (inkludert

egeninnsats fra tiltakshaver).

4.4. Konsekvensen av at byggetillatelsene er bortfalt, er at kommunen hadde

hjemmel til å fatte pålegg om fjerning (retting)

Ettersom departementet har kommet til at tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år

er byggetillatelsen av 28. juni 2001 og 3. oktober 2002 falt bort. Konsekvensen

av dette er at kommunen hadde grunnlag for å gi pålegg om stans av arbeider

og fjerning av påbegynt tiltak (retting).

Som det følger av pålegget, kan tiltakshaver også søke om ny byggetillatelse.

5. Det foreligger grunnlag for omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29.

mai 2018

Etter departementets vurdering er Fylkesmannens vedtak ugyldig på bakgrunn

av rettsanvendelsesfeil. Det foreligger dermed grunnlag for omgjøring etter fvl. §

35 andre ledd jf. første ledd bokstav c).

Det følger av fvl. § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c) at ugyldige vedtak

"kan" omgjøres. Det skal i utgangspunktet konkret vurderes om et ugyldig vedtak

skal omgjøres, jf. uttrykket "kan" i fvl. § 35 første ledd. Ved eventuell omgjøring

skal det tas hensyn til tidsmomentet, skyldmomentet, innrettelseshensynet og

feilens art, jf. bl.a. Sivilombudsmannens sak av 20. mai 201 5 (sak 201 4/3496).

Departementet har lagt til grunn at det foreligger feil ved lovforståelsen til

Fylkesmannen. I slike tilfeller har forvaltningen en  "utvidet omgjøringsadgang og

etter tilhøva endog en plikt til å sørge for at feilene blir rettet",  jf. bl.a. Ot.prp.nr.38

(1 964-65) s. 1 1 0 og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 201 4/3496.

Departementet kan for øvrig ikke se at verken hensynet til tid, skyld eller

innrettelse taler mot omgjøring i denne saken.

[9]

[10]
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Omgjøringsbegjæringen tas etter dette til følge. Departementet fatter med dette

vedtak om om at Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 29. mai 201 8 omgjøres,

med den følge at xx kommunes vedtak av 1 0. mai 201 7 stadfestes.

6. Departementets vedtak kan klages inn for Kongen i statsråd

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd, jf. fvl. § 28 første ledd.

Eventuell klage sendes departementet innen 3 uker etter mottakelsen av dette

brev. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at avgjørelser tru et i statsråd,

faller utenfor arbeidsområdet til Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven

§ 4 andre ledd bokstav b).

7. Det er mulig å sende inn krav om dekning av kostnader til bruk av

sakkyndig

Som følge av at departementet har foretatt en endring til gunst for nabo, xx,

gjøres det oppmerksom på adgangen til å kreve dekning av sakskostnader etter

fvl. § 36 første ledd. Et eventuelt krav om dekning av vesentlige sakskostnader

må sendes departementet innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev, jf. fvl. §

36 tredje ledd.

Kopi

xx

Codex Advokater ved advokat Linn Hinkel Østensjø

xx

xx kommune
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Se bl.a. Ot.prp. nr. 27 (1 982-1 983) kapittel 6.1 0.3

Se Ot. prp. nr. 1 (1 964-65) Om ny bygningslov side 123.

Se bl.a. side 248 i  Plan- og bygningsloven med kommentarer  , 3. utgave av

Schulze Ditlefsen

Pbl.85 § 91 andre ledd:  "Byggverk m.v. kan på samme måte kreves fjernet dersom

det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller

vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke

er satt i stand innen en fastsatt frist."  Bestemmelsen er videreført i gjeldende lov §

31 -5 andre ledd.

Se bl.a. Rt-2006-1 657 (oppholdstillatelse) avsnitt 32-33 og Rt-2008-1 409

(tilleggsskatt) avsnitt 39.

Se bl.a. Rt. 2007 side 1851 avsnitt 32, Rt. 2015 side 921 avsnitt 77 og Rt. 201 4

side 1 161 avsnitt 20 til 24.

Sitatet er hentet fra kommunens brev av 8. november 201 6

Sitatet er hentet fra kommunens brev av 23. mars 201 8

Asplan Viak, Fra Planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt

(http://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/asplan_viak_fra_planlegging_til_ferdigstillelse_av

_boligprosjekter.pdf) (201 4)

https://husredaksjonen.no/byggehus/hvor-lang-tid-tar-det-a-bygge-hus/

(https://husredaksjonen.no/byggehus/hvor-lang-tid-tar-det-a-bygge-hus/)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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Plan- og bygningsloven

TEM A

TI LHØREN DE LOV

KON TAKT

Bolig- og bygningsavdelingen (http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/avdelinger/bolig-

bygn/id1493/)

E-post: postmottak@kmd.dep.no (mailto:postmottak@kmd.dep.no)

Telefon: 22 24 71 01

Adresse: Postboks 81 1 2 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Plan- og bygningsloven (1985) (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan--og-

bygningsloven/id173817/)

Plan- og bygningsloven (2008) (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-og-

bygningsloven/id570450/)

Til toppen

Ansvarlig for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Kjersti Bjørgo
Nettredaktør: Henrik Enevold

Tlf. 22 24 90 90
E-post: postmottak@kmd.dep.no

Ansatte i KM D: Depkatalog

Regjeringen.no
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Organisasjonsnummer: 972 41 7 858



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-82  Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Sak: 35/20 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

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

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

3. Pålegget anses oppfylt når 

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

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

ferdigattest på rivingen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-81   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

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

Forslag til vedtak: 

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

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

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

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

3. Pålegget anses oppfylt når 

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

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

ferdigattest på rivingen. 

 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

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

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

eiendommen. 

 

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

kommuneplanen. I tillegg vil gjenoppbyggingen kreve dispensasjon fra byggegrensen mot 

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

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

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

etter plan- og bygningsloven. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

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

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012.  



- 

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014.  

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

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

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

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

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden. 

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt. 

 

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

 

Forholdet til overordnede planer 

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

13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

rådmannen gjengir ikke alle disse. 

 

HMA ba 19. august 2019 om at det skulle legges frem et saksframlegg om videre 

oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på Bergland hotell.  

 

09.12.2019 vedtok HMA følgende: 



- 

«Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommer som inntekt for kommunen. 

 

Alternative løsninger 

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

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020. 

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

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

 

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

kostnadene riving medfører. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

kommunen setter». 

 

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

hovedombygging». 

 

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

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

omfattende bygningsmessige arbeider. Søknaden om bygging på eiendom fra 07.05.2012 

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

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

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

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

 

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

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter». 

 

I dette tilfellet ligger eiendommen i et LNF-område, hvor det er byggeforbud etter 

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

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

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



- 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etter første ledd.  

 

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

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

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

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

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

tilfeller med små tiltak.  

 

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

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

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

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

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

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

søknad om tillatelse og tillatelse til riving. 

 

Virkning av pålegg om riving 

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

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

Rådmannen er kjent med at gjenoppbyggingen av hotellet stoppet opp fordi 

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

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

mottatt noen tilbakemelding på forhåndsvarselet. 

 

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

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

konsekvenser dersom pålegget ikke gjennomføres. 

 

Dersom pålegg og tvangsmulkt ikke har noen effekt, er neste tvangsmulighet for kommunen 

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

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

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

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



- 

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

ikke kan vedtas i HMA. 

 

Forelegg og tvangsfullbyrdelse er ikke aktuelle virkemidler på nåværende tidspunkt, 

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

HMA er kjent med dette. 

 

Vedlegg 

Forhåndsvarsel 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 

Videre oppfølging av saken 

Bilder 

 

Utskrift sendes 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Atelier Grøstad Arkitektur AS       

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-85 33486/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 29.06.2020 

 

Svar - Gjenoppbygging etter brann - framdrift 

163/10 mfl. Bergland Hotel 

Viser til deres brev, datert 26.06.2020. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom byggearbeidene 

innstilles i mer enn 2 år. 

 

Vilkåret i loven er om det rent faktisk har vært byggeaktivitet på eiendommen, ikke 

om søker har «meldt byggearbeidet som innstilt». Det har ikke vært byggearbeider 

med sikte på ferdigstillelse av tiltaket siden en gang før november 2017, da ansvarlig 

søker bekreftet overfor kommunen at arbeidene var stoppet opp. Vi vet ikke eksakt 

dato for når arbeidene ble innstilt, men da det uansett er mer enn 2 år siden, har den 

opprinnelige tillatelsen falt bort. 

 

Dersom det skal settes i gang nye arbeider på eiendommen, enten for å rive 

bebyggelsen eller for å bygge nytt, må det søkes om igjen. Byggetiltak på 

eiendommen er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. Vi minner også om byggegrensen mot vei.  

 

Hvis det settes i gang byggearbeider på eiendommen uten at ny byggetillatelse er 

gitt, vil kommunen betrakte dette som ulovlige byggearbeider. Forholdet kan da 

følges opp gjennom reglene i plan- og bygningsloven kap. 32, som omhandler 

ulovlighetsoppfølging.  

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/3326 13.07.2020 DS  336/20 R/TEK/MARSTR GNR 39/139/0/3 

  

Søknad om oppføring av skjermtak Gnr/bnr/fnr/snr 39/139/0/3 - Barbroveien 7 

 

20/2523 03.08.2020 DS  354/20 R/TEK/ANEWEB GNR 275/86 

Tom Einarsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 275/86 - Korpetangen Samsjøen 

 

20/3316 06.08.2020 DS  365/20 R/TEK/KARSPI GNR 298/1/48 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 298/1/48 - Ringerudåsen 116 

 

20/2268 07.08.2020 DS  366/20 R/TEK/HALA GNR 128/139 

  

Riving av eksisterende bolig og dispensasjon for oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 

128/139 - Knestanggata 61 

 

19/2313 07.08.2020 DS  367/20 R/TEK/KARSPI GNR 255/25 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 255/25 - Haga Bru 

 

20/3274 07.08.2020 DS  368/20 R/TEK/ELILUN GNR 287/24 

Geir Atle Kjørli  

Dispensasjon Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 

 

20/3533 10.08.2020 DS  369/20 R/TEK/KNUKOL GNR 39/110 

Sondre Rørholt Ellefsen  

Utvidelse av terrasse/veranda Gnr/bnr 39/110 - Eikliveien 31 

 

14/957 10.08.2020 DS  370/20 R/TEK/KNUKOL GNR 163/10,14,15,22 

  

Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/3459 10.08.2020 DS  371/20 R/TEK/MARSTR GNR 254/79 

Vibeke Stave Kristiansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 254/79 - Øvre Kindvei 12 

 

20/3534 10.08.2020 DS  372/20 R/TEK/AEMYH GNR 76/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 76/38 - Avstikkeren 91 

 

19/2788 10.08.2020 DS  373/20 R/TEK/ALEELS GNR 102/120 

  

Bygningsavfall Gnr/bnr 102/120 - Øvre Klekkenvei 6 

 

20/3606 11.08.2020 DS  374/20 R/TEK/AEMYH GNR 290/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 290/38 - Ådalsveien 936 

 

20/2724 11.08.2020 DS  375/20 R/TEK/MARSTR GNR 15/2 

Foreningen Til Ski-Idrettens Fremme - Skiforeningen  

Dispensasjon fra markaloven § 5 Gnr/bnr 15/2 - Gossebo 

 

20/3224 11.08.2020 DS  376/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/295 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 103/295 

 

20/2848 12.08.2020 DS  377/20 R/TEK/ALEELS GNR 175/15 

Karl Edward Stangroom  

Gammel fyringsolje Gnr/bnr 175/15 - Tranbyveien 351 

 

20/2268 12.08.2020 DS  378/20 R/TEK/HALA GNR 128/139 

  

Riving av eksisterende bolig og dispensasjon for oppføring av ny enebolig Gnr/bnr 

128/139 - Knestanggata 61 

 

19/4624 13.08.2020 DS  379/20 R/TEK/KARGRA GNR 86/314 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/314 - Hønengata 72 

 

20/3593 13.08.2020 DS  380/20 R/TEK/AEMYH GNR 38/119 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Oppføring av virksomhetsskilt - Coop Extra Hvervenkastet Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 

 

19/5264 13.08.2020 DS  381/20 R/TEK/HALA GNR 143/30 

Nordic Fuel Systems AS  

Drivstoffanlegg for diesel Gnr/bnr 143/30 - Nordmoveien 95 

 

20/3578 14.08.2020 DS  382/20 R/TEK/HALA GNR 295/19 

  

Riving av våningshus og kårbolig Gnr/bnr 295/19 - Vestre Ådal 870 

 

19/4416 14.08.2020 DS  383/20 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 

 

18/2888 17.08.2020 DS  384/20 R/TEK/HALA GNR 317/154 

  

Fasadeendring og bruksendring Gnr/bnr 317/154 - Hønengata 7 

 

20/3493 18.08.2020 DS  385/20 R/TEK/KARGRA GNR 298/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1/40 - Ringerudåsen 142 

 

20/3614 18.08.2020 DS  386/20 R/TEK/MARSTR GNR 317/107 

  

Riving av bolighus og garasje Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

20/3390 19.08.2020 DS  387/20 R/TEK/HALA GNR 278/28 

Nena Bjerke  

Garasje, bruksendring og fasadeendring Gnr/bnr 278/28 - Vestre Ådal 441 

 

20/3584 19.08.2020 DS  388/20 R/TEK/AEMYH GNR 92/165 

  

Ledningsanlegg for vann og avløp Eggemoen Gnr/bnr 92/165 m.fl - Eggemoen 

 

20/3465 19.08.2020 DS  389/20 R/TEK/HALA GNR 276/67 

Per Stanislaw Ziolkowski  

Dispensasjon Gnr/bnr 276/67 - Nedre Åsterudveien 66 

 

20/2915 19.08.2020 DS  390/20 R/TEK/MARSTR GNR 106/5 

  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Bygging av anneks Gnr/bnr 106/5 - Øvre Haug 

 

20/2125 21.08.2020 DS  391/20 R/TEK/INGPRE GNR 87/1 

  

Opprette ny eiendom med oppmåling - Hov Øst-prosjektet Gnr/bnr 87/1 - Harald 

Hårfagresvei 21 - Hov Alle 26 

 

20/3554 21.08.2020 DS  392/20 R/TEK/HALA GNR 254/20 

Ørnulf Warberg  

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel og tilbygg til bolig Gnr/bnr 254/20 - 

Kindsåsveien 4 

 

20/3735 21.08.2020 DS  393/20 R/TEK/HALA GNR 162/3 

  

Riving av hytte Gnr/bnr 162/3 - Gamle Hallingdalsveien 46 

 

20/3662 21.08.2020 DS  394/20 R/TEK/AEMYH GNR 265/28 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 265/28 - Kolkinnveien 80 

 

20/1812 21.08.2020 DS  395/20 R/TEK/ELILUN GNR 28/17 

  

Bad i anneks og stikkledning Gnr/bnr 28/17 - Åsaveien 648 

 

20/3236 24.08.2020 DS  396/20 R/TEK/ELIPAU GNR 284/8 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 284/8 - Ådalsveien 421 

 

20/3659 24.08.2020 DS  397/20 R/TEK/HALA GNR 159/2 

  

Tilbygg til eksisterende bolig Gnr/bnr 159/2 - Gildredalen 49 

 

20/3679 24.08.2020 DS  398/20 R/TEK/KARGRA GNR 18/58 

  

Søknad om stikkledning Gnr/bnr 18/58 - Orebråtaveien 39 

 

20/3719 24.08.2020 DS  399/20 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Bygging av betongblanderi med siloer Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 

 

20/2294 25.08.2020 DS  400/20 R/TEK/ANEWEB GNR 281/9 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Strix Televisjon AS  

Dispensasjon Gnr/bnr 281/9 og 282/1 - Nedre Finneplassen 

 

20/3825 25.08.2020 DS  401/20 R/TEK/MARSTR GNR 244/12 

Knut Herman Bøhn  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 244/12 - Hovinveien 38 

 

20/3622 25.08.2020 DS  402/20 R/TEK/MARSTR GNR 271/136 

  

Riving av bygg Gnr/bnr 271/136 - Hensmoveien 31 

 

20/3725 26.08.2020 DS  404/20 R/TEK/AEMYH GNR 52/38 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 52/38 - Kremleveien 10 

 

20/1400 27.08.2020 DS  406/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Vei til tomt 146 Gnr/bnr 297/1 - Tosseviksetermyrene 

 

20/2910 27.08.2020 DS  407/20 R/TEK/MARSTR GNR 87/203 

Berit Pauline Strugstad  

Vinterhave av gammel terrasse Gnr/bnr 87/203 - Trulserudveien 10 A 

 

20/3052 28.08.2020 DS  408/20 R/TEK/ELIPAU GNR 103/162 

Asmund Sesserud  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/162 - Gjermundboveien 2 

 

 



 

REFERATSAKER 
 

Dato: 07.09.2020 00:00:00-07.09.2020 00:00:00     Utvalg: HMA  

 

Saksnr Regdato Avd/Sek/Sakb Arkivkode 

Løpenr Navn 

 Innhold 

 

14/957-112 10.08.2020 R/TEK/KRIGRO GNR 163/10,14,15,22 

40035/20 Befa AS 

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 

,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

14/3259-14 21.08.2020 R/STRA/HANWIL PLN 148/1 

41891/20 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... 

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen sand Gnr/bnr 

271/137 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Befa AS          
Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 
 

Delegasjonssak nr: 370/20 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/957-112 40035/20 GNR 
163/10,14,15,22 

 10.08.2020 

 

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 

,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 

 
Vedtak: 

Ringerike kommune pålegger deg/dere å stanse byggearbeidene på gnr/bnr 163/10 

m.fl. 

1. Du/dere må stanse byggearbeidene på eiendommen innen 14.08.2020 kl. 

08.00. 

2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke overholdes, må du betale 

tvangsmulkt. Tvangsmulktens størrelse settes til kr 20 000,- for hver 

påbegynte uke pålegget ikke er oppfylt. 

 

Vedtaket er gitt med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 32-3 og 32-5. 

 

Detaljer om vedtaket: 

Pålegget anses gjennomført når byggearbeidene på eiendommen er stanset, og 

skriftlig bekreftelse på dette er sendt kommunen. 

 
Vurdering av saken: 

 

Kommunikasjon: 

Vi sendte forhåndsvarsel om pålegg om stans og ileggelse av tvangsmulkt 

16.07.2020. Vi mottok uttalelse fra ansvarlig søker 05.08.2020. 

 

Om saken 

Det er gitt pålegg om riving i vedtak i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

13.05.2020 (sak 35/20). Vedtaket er som følger: 
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Vi mottok 26.06.2020 brev fra ansvarlig søker som skriver at byggearbeider på 

eiendommen skal settes i gang, som planlagt og godkjent. Ansvarlig søker viser til at 

framdriften på tiltaket har vært beskjeden grunnet klagebehandling av 

rammetillatelse, utslippstillatelse og igangsettingstillatelse. Videre skriver ansvarlig 

søker at de ikke på noe tidspunkt har meldt byggearbeidene som innstilt. 

 

Byggesaksavdelingen ga tilbakemelding 29.06.2020 om at en tillatelse faller bort 

dersom byggearbeidene innstilles i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9. Det ble, i brevet fra 

kommunen, vist til at det ikke har vært byggearbeider med sikte på ferdigstillelse av 

tiltaket siden en gang før november 2017, da ansvarlig søker bekreftet overfor 

kommunen at arbeidene var stoppet opp. 

 

01.07.2020 mottok kommunen tilbakemelding fra ansvarlig søker om at det har 

pågått noen arbeider i bygget høsten 2018, for å sikre noe framdrift. I tillegg skriver 

ansvarlig søker at det har foregått aktiviteter på senere tidspunkter. Ansvarlig søker 

skriver videre at de mener nødvendige tillatelser er gitt, og at dersom de må søke på 

nytt, vil det bli vanskelig å overholde fristen 31.12.2020 for pålegg om riving gitt i 

vedtak i HMA 13.05.2020. 

 

Byggesaksavdelingen sendte svar 06.07.2020, hvor det ble vist til at 

byggesaksavdelingen har gjennomført befaringer på eiendommen de siste årene, og 

at bilder tatt på befaringene viser små eller ingen endringer på bygningsmassen. Det 

ble vist til at det ikke har skjedd noen fysiske arbeider med sikte på ferdigstillelse på 

mer enn 2 år, slik at tillatelsen er bortfalt fordi arbeidene er innstilt i mer enn to år 

sammenhengende. Byggesaksavdelingen viste også til at tidsfristen i pålegg om 

riving ikke er gitt ut fra den tidligere tillatelsens gyldighet, da denne var bortfalt før 

kommunen ga pålegg om riving, men ut fra en vurdering av hvor lang tid det vil ta å 

få behandlet en ny søknad om bygging på eiendommen. 

 

Ansvarlig søker har uttalt seg til forhåndsvarselet på vegne av tiltakshaver. 

Uttalelsen går i hovedsak ut på følgende: 

- Det tilbakevises at arbeidene på bygget har vært innstilt, jf. pbl. § 21-9. Det 

har riktignok vært perioder med opphold i fremdriften, men det har kontinuerlig 

blitt arbeidet for å komme ut av den vanskelige situasjonen som oppstod da 5-

årsfristen for forsikringsutbetalingene ble overskredet. 
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- Ringerike kommune må ta på seg en betydelig del av ansvaret for at 5-

årsfristen ble overskredet, blant annet ved at kommunen krevde ny 

utslippstillatelse for å gi igangsettingstillatelse. 

- Rammetillatelsen fra Ringerike kommune ble opphevet av fylkesmannen pga. 

feil i saksbehandlingen. 

- Endelig igangsettingstillatelse ble gitt først 15.10.2014. Det ble klaget på 

igangsettingstillatelsen etter klagefristen, og Ringerike kommune valgte å ta 

klagen til behandling. 

- Disse forholdene skapte betydelig usikkerhet i prosjektet, også økonomisk. 

- Fristen for forsikringsutbetalinger utløp i mars 2015. Det ble gitt et halvt års 

fristforlengelse. Ved fristens utløp gjensto ca. 20 millioner kr av 

forsikringssummen, som dermed ikke kom til utbetaling. 

- Arbeidene fortsatte etter at forsikringsutbetalingene stoppet opp. Det har blitt 

tilført arbeider for ca. 4 millioner kr som ikke ble utbetalt fra 

forsikringsselskapet. 

- Det har vært rettssak mellom utbygger og forsikringsselskapet, som beskrives 

nærmere. 

- Det er ingen tvil om at prosjektet ble igangsatt innenfor tidsrammen på 3 år fra 

gitt igangsettingstillatelse. Alle elementer i rammetillatelsen, punktene a-f er 

avklart og inngår i prosjektet, og skal ikke ses isolert som enkeltsaker. 

- De opphold som har vært i dette prosjektet, rammes ikke av lovgivers formål 

med § 21-9 første ledd andre setning. 

- Det har blitt arbeidet kontinuerlig med å sikre gjennomføring av prosjektet slik 

det er godkjent, og det er lagt ned betydelige økonomiske ressurser for å sikre 

dette. 

- Byggeplassen har også blitt belemret med innbrudd og tyveri. 

- Dersom tiltakshaver hadde hatt til hensikt å innstille prosjektet uten tanke på 

at det skulle gjennomføres, kunne han latt selskapet gå konkurs. 

- Råbygget er på plass og deler av prosjektet er innredet, og arbeidene pågår 

nå for fullt i henhold til gjeldende tillatelser og godkjenninger. Dette samsvarer 

også godt med HMA sitt vedtak 13.05.2020, punkt 3 bokstav a. Vedtaket sier 

ikke at saken må fremmes på nytt, og det er ikke stilt krav om ny godkjenning. 

- Basert på historikken i saken og dette vedtaket vil det være helt urimelig å 

stille krav om ny søknad, det vil i så fall være det samme som å si at prosjektet 

ikke skal være mulig å gjennomføre. Det vil være i strid med det politiske 

vedtaket slik det er formulert. 

- Det er åpenbart at det politiske flertallet ønsker at prosjektet skal realiseres og 

ferdigstilles slik det er godkjent i gjeldende rammetillatelse. 

- Det fastholdes at byggeprosjektets tillatelse er intakt og at arbeidene fortsetter 

som planlagt. 

 

Kommunens vurdering 

Vi viser til våre tidligere brev, hvor begrunnelsen for at kommunen har kommet til at 

tillatelsen har falt bort, kommer frem. Brevene er lagt ved. Vi har ikke mottatt nye 

opplysninger som endrer vår vurdering. 

 

Vi vil i tillegg kommentere enkelte av momentene i klagen på nytt nedenfor. 
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Det er kommunen som vurderer om tillatelsen er bortfalt, og vi viser til våre brev av 

29.06.2020 og 06.07.2020 om denne vurderingen. Vi presiserer igjen at arbeid 

knyttet til å skaffe investorer eller forsikringssøksmål ikke er arbeid som bidrar til å 

opprettholde en tillatelse. For at en tillatelse ikke skal bortfalle må det skje fysiske 

arbeider med sikte på ferdigstillelse. I denne saken legger kommunen til grunn at 

arbeidene har vært innstilt i mer enn to år sammenhengende. Vi presiserer for 

ordens skyld at det ikke er noe krav om at kommunen kan påvise konkret at tiltaket 

har vært innstilt i mer enn 2 år. Det er de faktiske forholdene som er avgjørende, og 

det må ha vært en reell fremdrift med sikte på å fullføre tiltaket innen rimelig tid, jf. 

kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtak i sak 18/3451-2. I dette tilfellet 

anser kommunen den tidligere gitte tillatelsen som bortfalt, se vårt tidligere brev av 

06.07.2020. 

 

I brevet fra ansvarlig søker vises det i flere sammenhenger til 5-årsfristen for 

forsikringsutbetalingen. Denne fristen er ikke relevant ved vurderingen av om 

tillatelsen er bortfalt etter plan- og bygningsloven. Problemer med finansieringen av 

prosjektet, enten som følge av slutt på forsikringsutbetalinger eller andre forhold, vil 

ikke gjøre at fristene for bortfall av tillatelse utvides. Fristene kan ikke forlenges, jf. 

pbl. § 21-9 første ledd. 

 

At rammetillatelsen ble opphevet av fylkesmannen vil heller ikke ha relevans for 

vurderingen av om tillatelsen er bortfalt på bakgrunn av innstilte arbeider. Det vises 

også til vilkår satt i rammetillatelsen. Disse vilkårene gjelder forhold som må være 

oppfylt før arbeidene kan igangsettes, og kommunen kan ikke se at vilkår i 

rammetillatelsen punkt a- f har noen relevans for vurdering av om tillatelsen er 

bortfalt. 

 

Kommunen er enige i at arbeidene ble satt i gang innen 3 år fra rammetillatelsen ble 

gitt, og drøfter ikke dette nærmere. Dette pålegget gis på bakgrunn av at tillatelsen er 

bortfalt som følge av innstilte arbeider i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9 første ledd. 

 

Ansvarlig søker viser til at dersom tiltakshaver ikke hadde hatt til hensikt å ferdigstille 

prosjektet, kunne han latt firmaet gå konkurs i stedet for å jobbe for ny finansiering. 

Kommunen viser til at det ikke er tilstrekkelig med hensikt om ferdigstillelse. 

Vurderingen av om tillatelsen er bortfalt eller ikke beror på om det faktisk har vært 

gjennomført fysiske arbeider med sikte på ferdigstillelse.  

 

Søker viser til HMA sitt vedtak 13.05.2020 punkt 3 bokstav a. Vedtaket sier ingenting 

om at den tidligere tillatelsen er gyldig, men presiserer at ulovlige byggearbeider ikke 

vil være nok til å avbryte fristen for riving. Vedtaket er utdypet nærmere i 

saksframlegget, som ble sendt tiltakshaver sammen med saksprotokollen. I 

sammendraget er det presisert at videre gjenoppbygging vil kreve dispensasjon og 

tillatelse, og i rådmannens vurdering, som fungerer som begrunnelse for vedtaket, er 

det presisert at den tidligere gitte tillatelsen ikke er gyldig. Dette var derfor 

informasjon som burde ha vært kjent for tiltakshaver allerede da melding om politisk 

vedtak ble mottatt 15.05.2020.  

 

Ansvarlig søker skriver også at det vil være urimelig å kreve ny søknad, da det vil 

umuliggjøre realisering av prosjektet. Om tillatelsen er bortfalt eller ikke, baseres ikke 
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på en vurdering av om det er rimelig å kreve ny søknad. Siden arbeidene har vært 

innstilt i mer enn to år, og arbeidene som gjennomføres er søknadspliktige, må det 

søkes på nytt for å kunne bygge lovlig. Kommunen har ikke mulighet til å forlenge 

fristen i pbl. § 21-9 eller unnta tiltaket fra søknadsplikt. Siden pålegget om riving ble 

gitt har tiltakshaver allerede hatt tre måneder til å utarbeide og sende inn en søknad 

om tillatelse. Fristen i pålegget er satt med hensyn til å sikre tilstrekkelig tid til å 

sende inn og få behandlet en søknad om bygging eller riving på eiendommen. 

Dersom det skulle vise seg at det er vanskelig å få behandlet en søknad innen 

tidsfristen, har hjemmelshaver mulighet til å søke om utsatt frist i pålegget om riving. 

Dette ble også informert om i vårt brev 06.07.2020. 

 

Søker skriver også at det er åpenbart at det politiske flertallet ønsker at prosjektet 

skal gjennomføres. Byggesaksavdelingen vil ikke spekulere i hva det politiske 

flertallet ønsker at skal skje på eiendommen, men presiserer igjen at det ikke er 

avgjørende for tillatelsens gyldighet om kommunen er positive eller negative til 

prosjektet. Ved en ny søknad vil saken legges fram for politisk behandling i HMA, 

som da har mulighet til å enten avslå eller godkjenne søknad om dispensasjon og 

tillatelse. 

 

I sitt svar legger ansvarlig søker til grunn at forholdene på eiendommen eller 

hensynene bak bestemmelsen om bortfall av tillatelse ikke tilsier at prosjektet krever 

ny søknadsbehandling. Siden tillatelsen er bortfalt, må det uansett sendes inn ny 

søknad. I tillegg til dette ser vi flere grunner til at prosjektet bør behandles på nytt. 

Kommuneplanen er revidert siden forrige tillatelse, og eiendommen ble igjen avsatt til 

LNF-formål, og ikke næring. Det har også kommet ny teknisk forskrift siden den 

bortfalte byggetillatelsen ble gitt. Disse forholdene viser hensynet bak bestemmelsen 

om bortfall av tillatelsene, og understreker behovet for en ny søknadsbehandling. 

Uavhengig av dette ser det også ut til at det bygges en annen takform enn hva som 

var godkjent i den bortfalte tillatelsen. 

 

Kommunen konkluderer med at det er grunnlag for å gi pålegg om stans av de 

ulovlige byggearbeidene, jf. pbl. § 32-3.  

 

Ved vurderingen av størrelsen på tvangsmulkten, har kommunen lagt vekt på at det 

foregår omfattende byggearbeider på eiendommen, og at det ikke har hatt noen 

effekt at kommunen har orientert tiltakshaver om at arbeidene er ulovlige. Kommunen 

ser det dermed som nødvendig å bruke tvangsmulkt som et pressmiddel for å få 

stoppet arbeidene. Kommunen vurderer at tvangsmulktens størrelse og type står i et 

rimelig forhold til ulovligheten, jf. pbl. § 32-10. 

 

Vi presiserer også at kommunen har anledning til å vedta nye og større 

tvangsmulkter dersom arbeidene ikke stanses og vi vurderer det som et 

hensiktsmessig virkemiddel. Det vil i så fall bli sendt nytt forhåndsvarsel om dette. 

 

Med påbegynte uke i vedtakets punkt 2, regner vi tvangsmulkt for hver mandag 

vedtaket ikke er oppfylt. 

 
 

Annen informasjon: 
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Det er mulig å søke om utsatt frist 

Dersom det er vanskelig å oppfylle pålegget innen fristen, kan du/dere søke om å få 

fristen utsatt. Du/dere må i så fall begrunne søknaden og foreslå en ny rimelig frist. 

Søknaden bør sendes før fristen i pålegget. 

 

Har du/dere spørsmål? 

Hvis du/dere har spørsmål til saken, kan du/dere ta kontakt med saksbehandler (se 

under). Det er fint om du/dere da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle 

eiendommen, eller saksnummer som står opplyst øverst i dette brevet. 

 

Du/dere kan også ta kontakt med oss via Servicetorget 32 11 74 00, eller sende e-

post til postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Tilbakemelding sendes til postmottak 

Du/dere kan sende tilbakemelding på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no, 

eller per brev til Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss. 

 

Forelegg og tinglysing 

Vi informerer også om at pålegg som ikke etterkommes, vil kunne følges opp med 

forelegg som kan få samme virkning som en rettskraftig dom, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-6. 

Dette er ikke noe vi vurderer nå, og vil i så fall bli varslet i eget brev. 

 

Pålegget kan tinglyses som en heftelse på eiendommen, hvis det ikke gjennomføres, 

jf. pbl. § 32-3 fjerde ledd. 

 
 

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 

 

Ingrid Strømme for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
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Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 

Vedlegg: 

Svar – gyldighet av tillatelse 

Bilder 

Uttalelse 

Saksprotokoll – pålegg om riving 

Pålegg om riving 

Svar – gjenoppbygging etter brann - framdrift 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 

mars 2020. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Atelier Grøstad Arkitekter AS       

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-87 35114/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 06.07.2020 

Svar - Gyldighet av tillatelse 

Gnr/bnr 163/10 m.fl 

Vi viser til deres e-post, mottatt 01.07.2020. 

 

Vedlagt er bilder fra befaringer byggesaksavdelingen har gjennomført på 

eiendommen de siste årene. Bildene viser små eller ingen endringer på 

bygningsmassen. Vi legger også ved departementets vedtak i sak 18/3451-2 som 

klargjør regelverket rundt bortfall av tillatelse. 

 

Vi fastholder våre tidligere vurderinger og anser byggetillatelsen som bortfalt på 

bakgrunn av at arbeidene har vært innstilt i mer enn 2 år. Dersom vi får ny 

dokumentasjon som tilsier det motsatte, vil vi kunne vurdere dette på nytt. Vi 

presiserer også at kommunens vurdering av om byggetillatelsen er bortfalt, ikke er et 

enkeltvedtak, og det er derfor ikke klagerett på denne avgjørelsen. 

 

Kommunen kan ikke se at det har skjedd noen fysiske arbeider med sikte på 

ferdigstillelse på mer enn 2 år, slik at tillatelsen er bortfalt fordi arbeidene er innstilt i 

mer enn to år sammenhengende. Uavhengig av dette viser kommunen til 

departementets vedtak, hvor det blant annet uttales at «det avgjørende må være at 

det er reell fremdrift i arbeidene med sikte på å fullføre tiltaket innen rimelig tid. Det 

må ses hen til hva det er gitt tillatelse til og omfanget av denne, tiden som er brukt og 

det faktiske resultat. Litt enkelt sagt, dersom det faktiske resultatet eller omfanget av 

det som er utført er svært lite sammenlignet med tiden som er brukt, foreligger det 

sannsynlighetsovervekt for at tiltaket i perioden har vært innstilt i mer enn 2 år. 

Tillatelsen har dermed bortfalt.» 

 

Selv om kommunen ikke kan utelukke at det har skjedd enkelte mindre arbeider på 

eiendommen i løpet av perioden arbeidene har vært innstilt, har de uansett ikke vært 

av et omfang og en varighet som indikerer en «reell fremdrift i arbeidene med sikte 

på å fullføre tiltaket innen rimelig tid.» Den tidligere gitte byggetillatelsen er dermed 

bortfalt. 

 

Kommunen presiserer også at byggetillatelsen som er bortfalt gjaldt riving og 

gjenoppbygging av hotellbygning. Det er derfor fysiske byggearbeider med mål om å 

ferdigstille hotellbyggingen som ligger til grunn for vurderingen av at tillatelsen er 

bortfalt. Det er ikke relevant for vurderingen av tillatelsens gyldighet om det har 

skjedd andre arbeider på eiendommen, slik som prøvetaking av forurenset grunn. 
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Arbeider med å sikre finansiering eller rydding av byggeplassen er heller ikke 

relevant for å vurdere om tillatelsen fortsatt er gyldig. 

 

I e-posten deres skriver dere at tidsfristen for pålegget om riving indikerer at 

tillatelsen fortsatt er gyldig. Kommunen viser her til at tidsfristen ikke er gitt ut fra den 

tidligere tillatelsens gyldighet, da denne var bortfalt før kommunen ga pålegg om 

riving, men ut fra en vurdering av hvor lang tid det vil ta å få behandlet en ny søknad 

om bygging på eiendommen. Byggesaksavdelingen viser for øvrig til rådmannens 

saksframlegg i forbindelse med pålegg om riving. I sammendraget er det presisert at 

både gjenoppbygging og riving vil kreve byggesøknad. Vi minner også om påleggets 

punkt 3 a – hvor det fremgår at det er bygging etter godkjent byggetillatelse som 

kreves for å oppfylle pålegget. Det vil si at eventuelle ulovlige byggearbeider som 

settes i gang på eiendommen, ikke er tilstrekkelig for å avbryte påleggsfristen. 

 

I e-posten deres skriver dere også «Slik denne saken har gått, med naboprotester 

mv. vil det være svært vanskelige å se for seg at søknadsprosessen skal kreves gjort 

en gang til, innenfor denne tidsfristen, når resultatet skal bli nøyaktig det samme som 

omsøkt og godkjent, påbegynt og i stor grad gjort, i dette prosjektet». 

 

Kommunens saksbehandlingsfrist i saker med dispensasjon og/eller nabomerknad er 

12 uker. Fra pålegget ble gitt var det cirka 33 uker til fristen for å starte 

gjenoppbygging eller for å rive bebyggelsen. Kommunen kan ikke se at dette er en 

urimelig tidsfrist. Vi presiserer også at kommunen ikke har anledning til å forlenge 

fristene for bortfall av tillatelse, jf. pbl. § 21-9. Vi kan heller ikke unnta tiltaket fra krav 

om nabovarsling og søknadsplikt. Dersom det skulle komme en klage på et eventuelt 

godkjenningsvedtak for nybygging på eiendommen, har hjemmelshaver på 

eiendommen anledning til å be om utsatt frist for oppfyllelse av pålegget om riving. 

Kommunen har ikke mulighet til å fravike saksbehandlingsreglene. 

 

Vi presiserer igjen avslutningsvis at eventuelle arbeider som settes i gang uten ny 

tillatelse, vil være ulovlige arbeider. Ulovlige byggearbeider vil ikke være tilstrekkelig 

for å oppfylle pålegget om riving, og forholdet kan følges opp gjennom virkemidlene i 

plan- og bygningsloven kapittel 32, f.eks. gjennom pålegg om stans. For å få realisert 

byggeplanene på eiendommen deres, anbefaler vi dere å komme raskt i gang med 

arbeidene for en ny søknad om dispensasjon og tillatelse. En eventuell søknad vil 

legges fram for politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

(HMA). 

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for 

 Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Vedlegg: 

Bilder 

Uttalelse 

Saksprotokoll – pålegg om riving 

Pålegg om riving 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Stab - Strategi og utvikling 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...     

Ladebekken 50 

7066 TRONDHEIM 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/3259-14 41891/20 PLN 148/1  21.08.2020 

 
Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen Sand 

Gnr/bnr 271/137 

 

Bakgrunn for uttalelsen  

Vi viser til høringsbrev datert 09.07.2020.  

  

Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne i kommunen, slik at de har fått muligheten 

til å komme med innspill.  

 

Planstatus  

Kommuneplan: Området det nå søkes konsesjon for er avsatt til masseuttak (eksisterende og 

fremtidig) i kommuneplanens arealdel, vedtatt 31.01.2019.  

 

Reguleringsplan: Området Heen Sand søker konsesjon for er pr. dags dato ikke omfattet av 

noen reguleringsplan.  

 

Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 130 dekar og er lokalisert på eiendommen 

gnr./bnr. 271/137.Det anslåtte totalvolumet for uttaksvirksomheten er ca. 1 600 000 m3, og 

anslått årlig uttaksmengde er 20 000 m3. For denne typen utvidelse av virksomhet er det 

plankrav i Ringerike kommune, og reguleringsplan for området må være på plass før 

virksomheten kan igangsettes.  

 

Historikk 

Det har vært uttak av stein, grus og sand på Nordre Heen gård siden 1946 – 47. Heen Sand har 

siden oppstarten (med unntak av få år) vært drevet kontinuerlig, og med et begrenset uttak. Det 

opplyses om i konsesjonssøknaden at det på nåværende tidspunkt er tatt ut sand fra ca. 27 da. 

Gjenstående areal som det kan forventes å ta ut sand fra utgjør omkring 85 da. Tiltakshaver 

anslår å videreføre et begrenset uttak av ressursen, der man maksimalt ser for seg å ta ut 20 000 

m3/år, som vil si 5 lass per dag, 7 måneder i året. Med et maksimal uttak på 20 000 tonn per år, 

vil forekomsten ha en varighet på rundt 140 år. 

 

Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser 

Området som ønskes benyttet til uttak av masser er til en viss grad omgitt av skog. Det er et 

boligområde vest for uttaksområdet, hvor nærmeste nabo er en enebolig som ligger ca. 50 m i 

luftlinje fra uttaksområdet. Det opplyses om at det er satt opp en sikringsvoll ved tidligere 

adkomstvei (mot bebyggelsen i vest). Det er også et boligfelt øst for uttaket, som vil være ca. 
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50 meter fra uttaksområdet når etappe 3 utvinnes. Utvidelsen av masseuttaket vil i trinn 2 og 3 

bevege seg mot elva Væla.  

 

Friluftsinteresser 

Kommunen har nylig gjennomført en kartlegging av alle friluftsområdene i Ringerike. Deler av 

området det søkes konsesjon for er blitt vurdert til ha B- verdi, og betegnes som et 

nærturterreng. Det er registrert turstier i området.  

 

Miljørettet helsevern 

Vår hjemmel  

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)  

Forskrift om miljørettet helsevern  

 

Vi viser til folkehelseloven § 8 der det framgår at miljørettet helsevern omfatter fysiske, 

kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer. Støy, støv, annen forurensning til luft, grunn og 

vann, trafikksikkerhet, ulykkesrisiko, trygg skolevei er blant disse faktorene.  

 

Det framgår av forskrift om miljørettet helsevern at ansvarlig eier og driver av en eiendom eller 

virksomhet plikter å dokumentere at de kan etterleve miljø- og helsekravene gitt i forskriftens 

Kapittel 3. Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og eiendommer (§§ 7-11), jf. Kapittel 4. 

Administrative krav til virksomheter og eiendommer (§§ 12-14). 

 

Kommuneoverlegen anmoder om at driftskonsesjonen for Heen Sand gis i samsvar med Lov 

om folkehelsearbeid (folkehelseloven) og forskrift om miljørettet helsevern, jf. krav om å 

dokumentere at miljø- og helsekravene blir etterlevd under planlegging, etablering, drift, 

vedlikehold og avvikling av masseuttaket og tilhørende virksomheter. 

 

Kulturminner 

Søk i kulturminnesøk.no viser ingen registrerte kulturminner i området det søkes konsesjon for. 

 

Støy  

Det er ikke vedtatt egne helseforskrifter for støy i Ringerike kommune, Retningslinjer for 

behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2016) og tilhørende veileder (Veileder til 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128)) legges til grunn for helse-

myndighetens behandling av støysaker. Vi forventer at tiltakshaverne fortløpende vurderer 

mulig støyutbredelse og behovet for støydempende tiltak for å forhindre at støyen kan medføre 

vesentlige helsemessige ulemper for folk i bo- og friluftsområder. 

 

Støv  

Det er ikke uvanlig at folk melder til kommunen om bekymring for helsemessige ulemper som 

følge av støvutbredelse fra masseuttak. Tiltak for å redusere mulig støvutbredelse forutsettes 

innarbeidet i tiltakshavernes driftskonsept. 

 

Forurensning  

Tiltakshaverne må ha tilfredsstillende løsninger for utslipp av avløpsvann/prosessvann og 

beredskap ved uønskede hendelser med forurensning til grunn og grunnvann. 

 

Trafikk 
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Masseuttaket ligger i nærheten av hovedveinettet, med en avstand på ca. 600 meter til E16. 

Transport går i dag ut fra området via Tajegata til Hensmoveien og videre ut til E16.  

I krysset hvor Tajegata møter Hensmoen er det et lite boligfelt som ligger nærme Hensmoveien. 

Det opplyses om at det kan være aktuelt å frakte sand og grus med jernbanen, noe som vil være 

positivt for å redusere tungtransporten på veinettet. Likevel må det antas at virksomheten vil 

kunne føre til tungtransport ut på veinettet, og at en utvidelsen av uttaket vil kunne medføre økt 

trafikk.  

 

Ros- analyse og beredskap  

Det forventes at tiltakshaverne utarbeider ROS-analyser og tilhørende beredskapsplaner for 

uønskede hendelser. Det vises til folkehelselovens § 12 Opplysningsplikt. 

 

Landbruk  

Den delen av konsesjonsområdet som i dag ikke er grustak, består i følge Gårdskart 

hovedsakelig av barskog med høy og særs høy skogbonitet, samt noe med middels bonitet. Den 

er derfor verdifull i skogbrukssammenheng. Terrenget er i tillegg flatt, og dermed lettdrevet i 

forhold til uttak av skog.  

 

Naturverdier 

Innenfor konsesjonsområdets grenser, er det ikke registrert noe i de nasjonale databasene. 

Småmyrull som blir nevnt av DMF finner vi ikke igjen i artsdatabasen, og i planprosessen må 

det vurderes om dette fremdeles er aktuelt. Det er ikke registrert naturtype her, men vi antar at 

skogen er sandfuruskog. Det er få (hvis noen) uberørte sandskoger igjen i Ringerike, da skogen 

ofte er fjernet til fordel for verdifulle sand- og grusforekomster. I planprosess må det gjøres en 

vurdering på om den samlede belastningen av denne naturtypen har blitt for stor i vår region. 

Samlet belastning for Hensmoen er også stor, med stort (nylig utvidet) grustak i sør, grustak i 

nord, og boliger og industri ellers rundt.  

 

Vi viser til NINA rapport 1042 – Sandfuruskog og sandfuruskogsopper. Her står det en del om 

sandfuruskogene på Ringerike, og om Hensmoen spesielt. Her står det bl.a at furumoene her er 

av de største intakte, tørrest og mest lavrike. Det er en rekke soppfunn i skogen innefor 

konsesjonsområdet, men artene er ikke truet.  

 

Det er derimot registrert mye naturverdier sør for området. Her ligger Storetjern og Lilletjern, 

to grytehullstjern, og selvfølgelig sandfuruskog, men også rik sandfuruskog som er på norsk 

rødliste for naturtyper.  

 

Storetjern er registert som en svært viktig naturtype (A-verdi) – Dødisgrop (faktaark).  

 

Lilletjern er lokalt viktig (C-verdi) naturtype naturlig fisketomme innsjøer og tjern (faktaark).  

 

Det spesielle med disse to sjøene, er at de ikke har noe synlig inn-/utløp, og vannet siger 

gjennom innsjøbunnen. Det er derfor viktig at det ikke utføres tiltak som kan påvirke 

vannstanden og dermed det biologiske mangfoldet knyttet til sjøene. Tjernene og området på 

Hensmoen har store miljømessige, kvartærgeologiske og friluftsmessige verdier, og det er et 

stort fokus fra bl.a. miljøvernorganisasjoner. Miljøvernforbundet har f.eks. vært sterkt engasjert 

i forhold til Hensmoen grustak i sør. Området ble definert som verneverdig allerede tidlig 70-

tall. Allerede da ble det påpekt at inngrep av enhver art kunne påvirke vannivået i 

grytehullstjernene. Storetjern er dessuten drikkevannskilde.  
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Kommunen kan ikke si om en utvidelse av grustaket vil kunne påvirke tjernene, men det er 

definitivt noe som må svares ut i forbindelse med reguleringsplan. For Hensmoen grustak 

(planid 379) er det bestemmelser om å observere grunnvannsnivået. Det må sterkt vurderes om 

det bør stilles krav til konsekvensutredning knyttet til naturverdier i reguleringsplanarbeidet. 

Spesielt må naturmanfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) vurderes, da 

både belastningen på Hensmoen spesielt, og naturtypen sandfuruskog i Ringerike generelt. 

 

Etterbruk / tilbakeføring Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske 

betingelser for å istandsette arealene ved avslutning av driftsfasen. I driftsplanen opplyses det 

om at det skal gjennomføres en fortløpende istandsetting og sikring av området. Konstruksjoner 

som ikke lengre er i bruk blir fjernet, og der uttaket er ferdig gjennomført vil området bli 

planert ut og revegetert. Det skal gjøres tiltak for å redusere sjansen for bevegelse i terrenget 

og helningsvinkel skal være på 1:2. Det er uvisst hva etterbruken av området skal være, men 

det foreslås å fornye området med furu for å bli en del av skogsdriften ved Nordre Heen gård.  

 

 

Konklusjon  

Med bakgrunn i ovenstående ser Ringerike kommune at tiltaket vil kunne komme i 

konflikt med viktige naturtyper, kvartærgeologiske verdier og friluftsinteresser. Det 

var stor motstand fra miljøvernforbundet og naboer til reguleringsplanen av 

grusuttaket sør på Hensmoen.  

 

Kommunen er positive til at eksisterende masseuttak utvides fremfor at det etableres 

nye masseuttak, jf. kommuneplanbestemmelse § 6.7. Området er avsatt til 

råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, og kommunen mener dermed at DMF 

kan gi driftskonsesjon for området. Ringerike kommune understreker at dette ikke 

betyr at kommunen gir tillatelse for utvidet uttaksvirksomhet i dette området; det må 

avklares gjennom behandling av en reguleringsplan som omsøkes av driverne av 

uttaket. 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

   

Harriet Slaaen  

Næringssjef 

  

  Hanne Christine Wilhelmsen 

  arealplanlegger 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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§ 21 -9 Om gjøri n g av vedtak -
Fyl kesm an n en i Vestfol d - xx
kom m u n e
Tolkningsuttalelse | Dato: 19.12.2018 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/id504/)

Mottager: Fylkesmannen i Vestfold

Vår referanse: 18/3451-2

Vi viser til brev av 6. august 2018 med anmodning om å omgjøre Fylkesmannen i

Vestfold sitt vedtak av 29. mai 2018. I dette vedtaket opphevet Fylkesmannen i

Vestfold pålegg om retting (fjerning) fattet av xx kommune. Vi viser videre til

departementets brev av 28. august 2018 der det ble varslet om mulig omgjøring

av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak.

Departementets vedtak

Anmodning om omgjøring av Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 29. mai 2018

tas til følge.

Kort om sakens bakgrunn

Saksforholdet forutsettes kjent og departementet viser derfor bare til

hovedtrekkene i den tidligere behandlingen.

I vedtak av 28. juni 2001 ga xx kommune tillatelse til oppføring av enebolig med

garasje og uthus på gnr/bnr xx, i xx. I vedtak av 3. oktober 2002 ble det gitt

tillatelse til forstøtningsmur. Tiltakshaver og eier av eiendommen er xx.

Regjeringen .no
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Kommunen gjennomførte befaring på eiendommen i 201 4, og i brev av 24.

november 201 4 ble tiltakshaver varslet om at kommunen vurderte å gi pålegg

om sikring av eiendommen. Kommunen foretok ny befaring i 201 5, og i brev av

22. juli 201 5 ble tiltakshaver informert om at tillatelsene som ble gitt i hhv. 2001

og 2002, var falt bort. I brev av 31 . juli 201 5 ble tiltakshaver bedt om å sikre

eiendommen bl.a. fordi eiendommen lå i et boligområde hvor barn ferdes.

I brev av 8. november 201 6 gjentok kommunen til tiltakshaver at

byggetillatelsene, var falt bort. I vedtak av 1 0. mai 201 7 påla så xx kommune

tiltakshaver om enten å sende inn ny byggesøknad, alternativt fjerne påbegynt

tiltak (retting), jf. pbl. § 32-3. I vedtaket er det også gitt et forhåndsvarsel om

tvangsmulkt. Vedtaket ble påklaget av tiltakshaver ved advokat Linn Hinkel

Østensjø i brev av 1 2. juni 201 7. Xx kommune tok ikke klagen til følge i møte den

4. september 201 7. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen i Vestfold for

endelig avgjørelse. Fylkesmannen i Vestfold opphevet kommunens pålegg i

vedtak av 29. mai 201 8.

Anmodning om omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 2018, og

oppfølgingen av denne

I brev mottatt av departementet 6. august 201 8, har nabo, xx, anmodet om at

Fylkesmannens vedtak omgjøres. Departementet varslet i brev av 28. august

mulig omgjøring av Fylkesmannens vedtak. Berørte parter, dvs. tiltakshaver,

nabo, Fylkesmannen i Vestfold og xx kommune, ble i brevet bedt om å inngi

merknader. Det er innkommet merknader fra Fylkesmannen i Vestfold og

tiltakshaver, ved advokat Linn Hinkel Østensjø.

Merknader fra Fylkesmannen i Vestfold

Fylkesmannen har inngitt merknader i brev av 9. oktober 201 8. I korte trekk har

Fylkesmannen gitt uttrykk for at vedtaket etter deres mening ikke er beheftet

med rettsanvendelsesfeil, og at det ikke foreligger grunnlag for omgjøring.

Merknader fra advokat Østensjø på vegne av tiltakshaver

Advokat Østensjø har inngitt merknader i brev av 24. oktober 201 8.
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Det gis bl.a. uttrykk for at dette etter tiltakshavers syn har blitt oppkonstruert en

sak fra xx kommune, og som har pågått over ere år. Det anføres videre at xx

kommune ikke har vist til de konkrete forhold de mener ligger til grunn for deres

helhetsvurdering av saken og begrunnelse for at arbeidene har vært innstilt i den

perioden loven legger til grunn, og som så medfører at byggetillatelsen bortfalt.

Verken samlet sett eller enkeltvis.

Advokat Østensjø viser til at tiltakshaver har oversendt kommunen ere brev,

planer og redegjørelser for hvilke arbeider som er utført på eiendommen i hele

perioden siden byggetillatelse forelå. Det er også oversendt ulike yfoto fra de

ulike periodene som viser endringer, og at det er foretatt løpende arbeider

på eiendommen. I tillegg har kommunen blitt tilbudt fakturaer og fotogra er

som dokumentasjon for de arbeider som er utført, uten at kommunen har

ønsket dette oversendt. Advokat Østensjø gir avslutningsvis uttrykk for at ved

manglende sannsynliggjøring har ikke kommunen hjemmel til å kalle

tilbake byggetillatelsen slik de gjorde, jf. pbl. § 21 -9 første ledd annet punktum.

Departementets vurdering

1. Departementet har på visse vilkår adgang til å omgjøre Fylkesmannens

vedtak

Departementet gjør innledningsvis oppmerksom på at Fylkesmannen er delegert

myndighet til å avgjøre klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vedtak fattet av

Fylkesmannen er dermed endelige. Kommunal- og

moderniseringsdepartementet har imidlertid, som overordnet forvaltningsorgan,

adgang til å omgjøre et vedtak tru et av Fylkesmannen, forutsatt at vilkårene for

omgjøring er oppfylt, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 35.
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Departementets omgjøringsadgang innebærer ikke at et ugyldig vedtak  må

endres, jf. formuleringen "kan". Hvorvidt forvaltningen plikter å omgjøre et

ugyldig vedtak, beror på en konkret helhetsvurdering, jf. blant annet

Sivilombudsmannens uttalelse i sak 201 4/3496. Vi understreker at

departementet kun skal foreta en vurdering av om det foreligger grunnlag for

omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 201 8, herunder om det foreligger

feil eller mangler ved vedtaket som medfører ugyldighet.

2. Det er plan- og bygningsloven av 1985 som kommer til anvendelse

Tillatelse til tiltaket ble innvilget av kommunen i vedtak av hhv. 28. juni 2001

(enebolig med garasje og uthus) og 1 5. oktober 2002 (forstøtningsmur). Dette

betyr at saken i utgangspunktet skal vurderes og behandles etter plan- og

bygningsloven av 1 985 (pbl.85), jf. pbl. § 34-4 fjerde ledd. Ut fra foreliggende

dokumenter i saken kan ikke departementet se at verken kommunen eller

Fylkesmannen har lagt pbl.85 til grunn. Betydningen av dette kommer

departementet nærmere tilbake til under punkt 4.2 nedenfor.

3. Departementets generelle lovforståelse av pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum – Bortfall av tillatelse når tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år

3.1. Innledning

Etter departementets vurdering synes Fylkesmannen i denne saken å ha forstått

og anvendt bestemmelsen feil. Det nnes begrenset med rettskilder til

bestemmelsen. Departementet har således en viss forståelse for at

Fylkesmannen har fortolket bestemmelsen på den måten de har gjort. Etter

departementets syn, må bestemmelsen ut fra et samlet rettskildebilde samt

reelle hensyn, på enkelte områder forstås utvidende og på andre områder

forstås noe snevrere enn hva Fylkesmannen har lagt til grunn. Før vi tar stilling til

denne konkrete saken mener vi derfor det kan være hensiktsmessig med

generell gjennomgang av vår forståelse av pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum.
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3.2. Når kan et tiltak sies å ha vært "innstilt i mer enn 2 år"?

Det følger av pbl.85 § 96 første ledd andre punktum at dersom et tiltak innstilles i

mer enn 2 år, faller tillatelsen bort. I bestemmelsens andre og tredje ledd er det

gitt ytterligere bestemmelser knyttet til 2-årsfristen med sikte på å begrense

ulempene ved at tiltaket innstilles. Det følger av forarbeidene og juridisk

teori at dersom et uferdig byggverk er kommet i en tilstand som nevnt i pbl.85

§ 91 andre ledd, kan kommunen kreve det revet. Pbl.85 § 96 første ledd andre

punktum er således ment å fungere som et incitament for at igangsatte tiltak

fullføres innen rimelig tid.

Forarbeidene til plan- og bygningsloven gir begrenset med veiledning med

hensyn til å avklare når et tiltak kan sies å være innstilt. Forståelsen av

bestemmelsen må derfor også suppleres med reelle hensyn. Etter

departementets vurdering må det kunne legges til grunn at tiltak som den

generelle hovedregel skal fullføres, dvs. ferdigstilles, innen rimelig tid. Som nevnt

ovenfor skal også pbl.85 § 96 første ledd andre punktum bidra til å oppfylle

dette.

Det er ikke angitt nærmere tidsgrense for hvor lang tid man kan bruke på å

fullføre tiltak, herunder hva som er rimelig tid. Dette fordi tiltak etter plan- og

bygningsloven kan variere betydelig i omfang, noe regelverket må ta høyde for.

Det vil derfor kunne være andre forventninger til tidsbruk for oppføring av en

enebolig sammenlignet med oppføring av et større boligfelt eller boligblokk.

Når bestemte vilkår er oppfylt, legger pbl.85 § 96 første ledd andre punktum opp

til en regel om automatisk bortfall uten at kommunen trenger å fatte

enkeltvedtak. Konstantering av at tillatelsen er falt bort, er ikke et enkeltvedtak.

En konsekvens av at tillatelsen er falt bort, er at det er nødvendig å søke om ny

tillatelse for søknadspliktige arbeider. Påpeking av at et tiltak er søknadspliktig,

er for øvrig heller ikke et enkeltvedtak.

Vilkår som skal ligge til grunn for en regel om automatisk bortfall av en rettighet,

jf. pbl.85 § 96 første ledd andre punktum, bør så langt det er mulig være

objektivt konstaterbare. Subjektive hensyn vil etter vår oppfatning gjøre

bestemmelsen svært vanskelig å praktisere, og i stor grad også legge til rette for

omgåelser.

[1] [2]

[3]

[4]
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Har tiltaket vært innstilt  sammenhengende i mer enn 2 år , er det ingen tvil om at

tillatelsen er bortfalt. Departementet understreker for ordens skyld at

vurderingen av om tiltaket kan sies å ha vært innstilt, ikke begrenses til de 2 siste

årene. Vurderingen kan foretas for hele perioden fra tillatelsen  er gitt  , jf. også

lovens ordlyd.

Selv om en kommune ikke er i stand til å påvise konkret at tiltaket har vært

innstilt sammenhengende i mer enn 2 år, kan man tenke seg situasjoner hvor

tillatelsen likevel har falt bort. Det er de faktiske forholdene som er avgjørende

ved vurderingen av om et tiltak kan sies å være innstilt, med den konsekvens at

tillatelsen har bortfalt. Reelle hensyn taler etter vår oppfatning for at det

avgjørende må være at det er reell fremdrift i arbeidene med sikte på å fullføre

tiltaket innen rimelig tid. Det må ses hen til hva det er gitt tillatelse til og

omfanget av denne, tiden som er brukt og det faktiske resultat. Litt enkelt sagt,

dersom det faktiske resultatet eller omfanget av det som er utført er svært lite

sammenlignet med tiden som er brukt, foreligger det sannsynlighetsovervekt for

at tiltaket i perioden har vært innstilt i mer enn 2 år. Tillatelsen har dermed

bortfalt. Etter vårt syn gir dette en regel som er enkel å praktisere for

kommunene, og enkel for tiltakshavere å etterkomme.

Når det gjelder hva som skal til for å avbryte 2-årsfristen, så mener

departementet at det ikke er tilstrekkelig at tiltakshaver gjennomfører

enkeltstående arbeider, selv om disse isolert sett kan være relativt omfattende,

dersom ikke dette ikke rent faktisk bidrar til fremdrift med sikte på fullføring

innen rimelig tid. En annen tilnærming vil kunne føre til omgåelse av

bestemmelsen ved at man med f.eks. ujevne tidsrom gjennomfører

enkeltstående arbeid av et visst omfang, f.eks. ytting av masser eller andre

terrenginngrep, i den hensikt å opprettholde tillatelsen. Ved oppføring av bolig,

vil det kunne være nødvendig med uttak av og/eller ytting av masser ev.

vesentlig terrenginngrep. Det vil derimot være grenser for hvor ofte det ved

gjennomføringen av prosjektet kan vises til terrenginngrep og/eller –endringer.

Skal tiltakshaver høres med dette må han/hun også kunne påvise at arbeidene

som har vært gjort bidrar til faktisk fremdrift og er nødvendige for å ferdigstille

tiltaket.
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Gjennomføring av f.eks. vedlikeholdsarbeider på det som er utført, vil ikke være

tilstrekkelig for å avbryte 2-årsfristen.

3.3. Er tillatelsen bortfalt, er det nødvendig med ny søknad. Kommunen kan

pålegge fjerning og rydding

Bortfall av tillatelse har særlig to konsekvenser. Det ene er at tiltakshaver må

søke om ny tillatelse til tiltak. Søknaden skal behandles på bakgrunn av

gjeldende regelverk, herunder plangrunnlag.

Det andre er at dersom tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år, har kommunen

rett til å forlange at tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes, jf. pbl.85 § 96

tredje ledd. Tredje ledd er ikke en selvstendig påleggshjemmel. Det er i

forarbeidene til pbl.85 § 96 vist til at dersom byggverket er kommet i en slik

stand som følger av pbl.85 § 91 andre ledd, så kan kommunen kreve det revet.

Departementet gjør oppmerksom på at det her kun er ment å vise til hvilken

tilstand det gjenstående tiltaket må være i, ikke at pålegg om fjerning skal

hjemles i pbl.85 § 91 (någjeldende § 31 -5). Denne bestemmelsen gjelder for

eksisterende byggverk, og ikke ved nyoppføringer av tiltak – selv der disse går

over svært lang tid. Den korrekte hjemmelen for pålegg om retting, vil derfor

være pbl.85 § 1 1 3 (någjeldende pbl. § 32-3).

3.4. Hvilke muligheter har tiltakshaver til å få overprøvd kommunens

avgjørelse om at tiltaket er bortfalt som følge av at det har vært innstilt i

mer enn 2 år?

Som nevnt under punkt 3.2 ovenfor skjer bortfall automatisk uten at det fattes

vedtak som kan påklages. Et spørsmål er da om tiltakshaver vil være avskåret fra

å kunne få prøvd grunnlaget for å konstantere at tiltaket er innstilt.
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Dersom kommunen fattet pålegg om fjerning og rydding, dvs. pålegg om retting,

vil dette være et enkeltvedtak som kan påklages. I den forbindelse vil

klageinstansen kunne foreta en prejudisiell prøving av om det foreligger

grunnlag for å konstantere at arbeidet har vært innstilt, og tillatelsen som følge

av dette er bortfalt. I tillegg eller alternativt, kan tiltakshaver bringe saken inn for

domstolene.

3.5. Hvor strenge krav stilles det til kommunens bevisbyrde?

Ved prejudisiell prøving i forbindelse med klage eller prøving for domstolene, vil

det normalt være kommunen som har ansvaret for å føre bevis for det faktiske

grunnlaget for at tillatelsen må anses bortfalt. Etter departementets syn kan det

imidlertid ikke utledes en særlig streng bevisbyrde av pbl.85 § 96.

Utgangspunktet innen sivilprosessen er det kreves alminnelig

sannsynlighetsovervekt (overvektsprinsippet) for å legge til grunn et bestemt

faktum. Dette begrunnes bl.a. med at krav om sannsynlighetsovervekt over tid

sikrer est riktige avgjørelser. Et annet og viktig forhold som taler for at

hovedregelen om sannsynlighetsovervekt er tilstrekkelig, er faren for omgåelse

av lovens materielle vilkår. Beviskravet kan skjerpes til klar

sannsynlighetsovervekt for faktum som er særlig belastende for en part. Ut fra

gjeldende rettspraksis kan imidlertid ikke departementet se at bortfall av

byggetillatelse er så belastende for en part at det er grunnlag for å skjerpe

bevisvurderingen til klar sannsynlighetsovervekt.

I situasjoner der det står påstand mot påstand, må forvaltningen foreta en vanlig

bevisvurdering når den skal ta stilling til om tiltaket er innstilt med den følge at

tillatelsen må anses bortfalt. Kommunen kan ved vurderingen bl.a. basere seg på

informasjon avdekket gjennom befaring og/eller fotodokumentasjon, herunder

yfoto, tatt av eller rekvirert av kommunen. Regelverket er imidlertid heller ikke

til hinder for at kommunen kan benytte seg at fotodokumentasjon som er gjort

o entlig tilgjengelig gjennom karttjenester som f.eks. 1 881 og/eller Google.

4. Departementets vurdering av Fylkesmannens vedtak av 29. mai 2018

4.1. Innledning

[5]

[6]



6.7.2020 § 21-9 Omgjøring av vedtak - Fylkesmannen i V estfold - xx kommune - regjeringen.no

https://www .regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-omgjoring-av-vedtak---fylkesmannen-i-vestfold/id2668864/ 9 / 18

Ved vurderingen av gyldigheten av xx kommunes pålegg om retting, vil det være

naturlig å foreta prejudisiell vurdering av om byggetillatelsen har bortfalt fordi

tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år.

Departementet vil i det følgende først ta stilling til betydningen av at verken

Fylkesmannen eller kommunen har vurdert saken etter plan- og bygningsloven

av 1 985. Departementet vil deretter ta stilling til spørsmålet om byggetillatelsen

er bortfalt, jf. pbl.85 § 96 første ledd andre punktum.

4.2 Det forhold at verken kommunen eller Fylkesmannen har vurdert saken

etter pbl.85, er uten betydning for gyldigheten

Selv om lovhenvisningen er feil, vil imidlertid vedtaket være gyldig dersom det

legges til grunn at kommunen i realiteten foretok de vurderinger som fordres i

henhold til § 70 nr 1 . Denne betraktningsmåte har en parallell til at vedtak som

er beheftet med saksbehandlingsfeil likevel kan bli stående fordi feilen ikke har

innvirket på vedtakets innhold. Dette synspunkt kan forsåvidt også trekkes

videre i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng mellom mangelen ved

vedtaket og et eventuelt tap dersom det legges til grunn at vedtaket ville blitt det

samme med korrekt henvisning.

4.3. Byggetillatelsene er etter departementets syn bortfalt

4.3.1. Fylkesmannen har lagt til grunn feil lovforståelse av hva som ligger i begrepet

"innstilt"

Fylkesmannen har i vedtaket av 29. mai 201 9 redegjort nærmere for deres

forståelse av hva som ligger i begrepet "innstilt" i første ledd andre punktum.

Fylkesmannen har bl.a. gitt uttrykk for at det "  i løpet av to år ikke utføres

ytterligere arbeider for å realisere tiltaket. Fristen vil løpe fra siste gang det ble utført

arbeid og avbrytes når arbeidene settes i gang. De arbeidene som utføres (og som

avbryter fristen) må dog ikke være av uvesentlig omfang".
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Videre uttaler også Fylkesmannen at det ved vurderingen av om arbeider er

innstilt, også vil  "være et relevant, og til dels sentralt moment å vurdere verdien av de

investeringer som løpende gjøres på tiltaket. Arbeidsintensiv egeninnsats fra

tiltakshaver vil også kunne vektlegges" .

Etter departementets vurdering har Fylkesmannen forstått og anvendt

bestemmelsen feil. Som departementet har gitt uttrykk for under punkt 3.2

ovenfor, kan bestemmelsen om bortfall etter første ledd andre punktum også

komme til anvendelse i andre situasjoner enn der tiltaket har vært innstilt

sammenhengende i mer enn 2 år.

Departementet er videre ikke enig med Fylkesmannens oppfatning av at verdien

av investeringer er et  "til dels sentralt moment".  Verdien av eventuelle

investeringer som er gjort er av underordnet betydning dersom ikke

investeringene konkret bidrar til reell og faktisk fremdrift i arbeidene med sikte

på ferdigstillelse av prosjektet innen rimelig tid. Det samme gjelder med hensyn

til hvilke typer arbeider som kan avbryte 2-årsfristen i pbl.85 § 96 første ledd

andre punktum. Arbeider av et ikke uvesentlig omfang, vil ikke nødvendigvis

være tilstrekkelig for å avbryte 2-årsfristen med mindre arbeidene konkret bidrar

til reell og faktisk fremdrift med sikte på ferdigstillelse av prosjektet innen rimelig

tid.

Etter departementets vurdering bidrar lovforståelsen til Fylkesmannen til å

undergrave intensjonen bak bestemmelsen. Ved å rette fokuset mot verdien av

investeringer som er gjort i tilknytning til enkeltstående tiltak i stedet for de

faktiske forholdene i saken, kan en byggetillatelse få en tilnærmet uendelig

varighet, uten at tiltaket gjennomføres og ferdigstilles. Dette får igjen den

konsekvens at tiltakshavere kan unngå å måtte forholde seg til nye og bedre krav

i regelverket til f.eks. sikkerhet, energie ektivitet og/eller tilgjengelighet.

Forståelsen til Fylkesmannen legger således til rette for omgåelse av lovens

materielle krav. I foreliggende sak innvilget kommunen byggetillatelsene i hhv.

2001 (enebolig, garasje og uthus) og 2002 (forstøtningsmur). Siden den gang har

det skjedd store endringer. Deriblant har det kommet en helt ny plan- og

bygningslov med bl.a. andre krav til ansvarlige foretak. Det har også kommet ny

byggteknisk forskrift, hhv. i 201 0 (TEK1 0) og i 201 7 (TEK1 7). Departementet viser

til følgende uttalelser i xx kommunes brev av hhv. 8. november 201 6 og 23. mars

201 8, og tiltrer disse:
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Grunnlaget for reglene er at forholdene kan være annerledes i dag enn på det

tidspunktet tillatelsen ble gitt. Det kan herunder være endringer i regelverket fra

den tiden søknaden ble godkjent. Regelen er også begrunnet i hensynet til

samfunnet og den utviklingen samfunnet ønsker for fremtiden. I dette tilfellet

ble søknaden godkjent for 1 6 år siden.

….

Formålet med pbl. § 21 -9 andre punktum er å sikre at «godkjente» arbeider

utføres innen en bestemt tid. De regler og bestemmelser som lå til grunn for

byggetillatelsen gitt i 2001 , har endret seg. Dersom byggetillatelser av denne

type skulle få lov til å fortsette uten krav til fremdrift og krav om ny søknad, ville

det kunne medføre vanskelige begrensninger for samfunnsutviklingen på

lokalplan, samt i mindre grad være i samsvar med nyere og endrede

bestemmelser i plan- og bygningsloven.

En gyldig tillatelse har rettsvern mot midlertidig forbud mot tiltak, og at eventuell

ny plan kan gjøres gjeldende. Det kan være at kommunen på grunn av

samfunnsutvikling har behov for å regulere inn f.eks. ny og tryggere atkomst,

eller stille andre krav til parkering eller gjøre grep for å ivareta viktige

samfunnshensyn, som barnehage eller tilsvarende, vil de være avskåret fra å

gjøre dette i en uoverskuelig tid. Lovforståelsen til Fylkesmannen kan hindre en

nødvendig og ønskelig samfunnsutvikling. Detter er etter vårt syn ikke bare

uheldig, men vil også innebære en tilsidesettelse av kommunens

styringsmuligheter gjennom kommunal arealplanlegging. Dette er ikke samsvar

med intensjonen til pbl.85 § 96 første ledd andre punktum, og det er for øvrig lite

forenlig med både lovens system og lovens formål, jf. pbl.85 § 2 (någjeldende

pbl. § 1 -1 ).

4.3.2. Fylkesmannen har lagt til grunn feil forståelse av kravet til bevisbyrde

Fylkesmannen har i vedtaket lagt til grunn at xx kommune ikke har

sannsynliggjort at tiltaket har vært innstilt i 2 år:

[7]

[8]
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I vår vurdering har vi lagt avgjørende vekt på at kommunen ikke kan

dokumentere eller sannsynliggjøre at det har vært stans i arbeidene på

eiendommen i en to års periode. Det nnes ikke referater fra de befaringene

som kommunen har hatt på eiendommen, og videre har de heller ikke

kommentert/tilbakevist xx's redegjørelse over arbeidene før byggetillatelsen ble

trukket tilbake. Kommunen har også unnlatt å innhente kvitteringer og

fotogra er som kunne belyse fremdriften på prosjektet.

Etter departementets oppfatning har Fylkesmannen her lagt til grunn feil

forståelse med hensyn til hvilke krav som stilles til kommunens bevisbyrde, jf.

også punkt 3.6 ovenfor.

Det aktuelle tiltaket, til tross for at det ble påbegynt i 2001 , er objektivt sett langt

unna ferdigstillelse. Kvitteringer på eventuelle kjøp eller investeringer endrer

ikke på dette forholdet, og innsending av kvitteringer vil etter vårt syn heller ikke

tilføre denne saken noe av verdi.

At det foreligger grunnlag for å konstantere at tillatelsene som ble gitt

henholdsvis 28. juni 2001 (bolig og garasje) og 3. oktober 2002 (forstøtningsmur)

er bortfalt, er etter vårt syn godt underbygget gjennom kommunens befaringer

på eiendommen og bilder kommunen har tatt i den forbindelse. Funnene etter

disse befaringene er fulgt opp overfor tiltakshaver i brev av hhv. 24. november

201 4 og 22. juli 201 5. Vi gjør oppmerksom på at det ikke stilles formelle krav til

befaring, herunder krav om å skrive referat. Ideelt sett bør man ved befaringer

eller besiktigelser sørge for nedtegninger som viser tid og sted, hvem som deltar,

formålet med undersøkelsen og observasjoner av betydning. De mest sentrale

forholdene, som dato og observasjoner, er etter vår oppfatning tilstrekkelig

ivaretatt gjennom brevene sendt av kommunen. Videre har tiltakshaver i ere

brev til kommunen gitt uttrykk for sitt syn på saken, herunder redegjort for

hvorfor han mener tiltaket ikke har vært innstilt. Det forhold at tiltakshaver ikke

har fått gjennomslag i kommunen, er ikke ensbetydende med at han ikke har

blitt hørt eller at kommunen ikke har vurdert opplysningene han har gitt.

Hensynet til kontradiksjon er således også ivaretatt.
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Departementet viser videre til kommunens brev av hhv. 8. november 201 6 og 27.

mars 201 8. Særlig brevet av 27. mars 201 8 til Fylkesmannen gir, etter vårt syn, en

god og fyldestgjørende oversikt over saken, og hva som lå til grunn for

kommunens konstantering av at tillatelsene har bortfalt.

Kommunens funn bekreftes for øvrig av en sammenligning av

fotodokumentasjon fra bl.a. årene 2003, 2007, 201 5 og 201 6, som er gjort

o entlig tilgjengelig av både karttjenesten 1 881 .no og Google.no.

Departementet viser videre til brev av 25. november 201 6 fra tiltakshavers

advokat hvor det er opplyst følgende om status på oppfyllelse av tillatelsen fra

2001 (enebolig med garasje):

…hele kjeller og 1 . et. er fullført. Det fremgår her at garasje i sokkeletasje i

hovedhus er utført og at vegger i garasjebygg er utført.

Etter vår oppfatning bygger dette bare ytterligere opp under at det har vært

dårlig fremdrift i perioden 2001 til 201 6, og at tiltaket er langt unna

ferdigstillelse.

Oppsummert mener departementet at fremdriften i denne byggesaken har vært

så langsom at det etter vårt syn foreligger sannsynlighetsovervekt for at

arbeidene i perioden 2001 til 201 6 har vært innstilt i mer enn 2 år.

Departementet viser til følgende avsnitt i kommunens brev av 27. mars 201 8,

som vi tiltrer:

Xx kommune vurderer det derfor dithen at det i perioden 2002 til 201 2,

alternativt 201 2 til og med 201 5, må ha vært stillstand i arbeidet med oppføring

av boligen, en stillstand som utvilsomt må gå langt utover den 2-årsgrensen som

plan- og bygningsloven fastsetter.

Tillatelsene som ble gitt henholdsvis 28. juni 2001 ( bolig og garasje) og 3.

oktober 2002 (forstøtningsmur) er dermed bortfalt, jf. pbl.85 § 96 første ledd

andre punktum.
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Bare for å illustrere hvor uvanlig dårlig fremdrift det har vært i denne saken,

viser departementet til en kartlegging gjennomført i 201 4 av 8 store

boligprosjekter. Kartleggingen avdekket at den lengste tiden det tok fra

oppstartsmøte til brukstillatelse, var 1 3 år, og den korteste tiden var 3 år.

Normal tid for oppføring av enebolig, er estimert 1 til 1 ½ år (inkludert

egeninnsats fra tiltakshaver).

4.4. Konsekvensen av at byggetillatelsene er bortfalt, er at kommunen hadde

hjemmel til å fatte pålegg om fjerning (retting)

Ettersom departementet har kommet til at tiltaket har vært innstilt i mer enn 2 år

er byggetillatelsen av 28. juni 2001 og 3. oktober 2002 falt bort. Konsekvensen

av dette er at kommunen hadde grunnlag for å gi pålegg om stans av arbeider

og fjerning av påbegynt tiltak (retting).

Som det følger av pålegget, kan tiltakshaver også søke om ny byggetillatelse.

5. Det foreligger grunnlag for omgjøring av Fylkesmannens vedtak av 29.

mai 2018

Etter departementets vurdering er Fylkesmannens vedtak ugyldig på bakgrunn

av rettsanvendelsesfeil. Det foreligger dermed grunnlag for omgjøring etter fvl. §

35 andre ledd jf. første ledd bokstav c).

Det følger av fvl. § 35 andre ledd, jf. første ledd bokstav c) at ugyldige vedtak

"kan" omgjøres. Det skal i utgangspunktet konkret vurderes om et ugyldig vedtak

skal omgjøres, jf. uttrykket "kan" i fvl. § 35 første ledd. Ved eventuell omgjøring

skal det tas hensyn til tidsmomentet, skyldmomentet, innrettelseshensynet og

feilens art, jf. bl.a. Sivilombudsmannens sak av 20. mai 201 5 (sak 201 4/3496).

Departementet har lagt til grunn at det foreligger feil ved lovforståelsen til

Fylkesmannen. I slike tilfeller har forvaltningen en  "utvidet omgjøringsadgang og

etter tilhøva endog en plikt til å sørge for at feilene blir rettet",  jf. bl.a. Ot.prp.nr.38

(1 964-65) s. 1 1 0 og Sivilombudsmannens uttalelse i sak 201 4/3496.

Departementet kan for øvrig ikke se at verken hensynet til tid, skyld eller

innrettelse taler mot omgjøring i denne saken.

[9]

[10]
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Omgjøringsbegjæringen tas etter dette til følge. Departementet fatter med dette

vedtak om om at Fylkesmannen i Vestfold sitt vedtak av 29. mai 201 8 omgjøres,

med den følge at xx kommunes vedtak av 1 0. mai 201 7 stadfestes.

6. Departementets vedtak kan klages inn for Kongen i statsråd

Departementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd, jf. fvl. § 28 første ledd.

Eventuell klage sendes departementet innen 3 uker etter mottakelsen av dette

brev. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at avgjørelser tru et i statsråd,

faller utenfor arbeidsområdet til Sivilombudsmannen, jf. sivilombudsmannsloven

§ 4 andre ledd bokstav b).

7. Det er mulig å sende inn krav om dekning av kostnader til bruk av

sakkyndig

Som følge av at departementet har foretatt en endring til gunst for nabo, xx,

gjøres det oppmerksom på adgangen til å kreve dekning av sakskostnader etter

fvl. § 36 første ledd. Et eventuelt krav om dekning av vesentlige sakskostnader

må sendes departementet innen 3 uker etter mottakelsen av dette brev, jf. fvl. §

36 tredje ledd.

Kopi

xx

Codex Advokater ved advokat Linn Hinkel Østensjø

xx

xx kommune



6.7.2020 § 21-9 Omgjøring av vedtak - Fylkesmannen i V estfold - xx kommune - regjeringen.no

https://www .regjeringen.no/no/dokumenter/-21-9-omgjoring-av-vedtak---fylkesmannen-i-vestfold/id2668864/ 16 / 18

Se bl.a. Ot.prp. nr. 27 (1 982-1 983) kapittel 6.1 0.3

Se Ot. prp. nr. 1 (1 964-65) Om ny bygningslov side 123.

Se bl.a. side 248 i  Plan- og bygningsloven med kommentarer  , 3. utgave av

Schulze Ditlefsen

Pbl.85 § 91 andre ledd:  "Byggverk m.v. kan på samme måte kreves fjernet dersom

det etter kommunens skjønn er kommet i slik tilstand at det medfører fare eller

vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke

er satt i stand innen en fastsatt frist."  Bestemmelsen er videreført i gjeldende lov §

31 -5 andre ledd.

Se bl.a. Rt-2006-1 657 (oppholdstillatelse) avsnitt 32-33 og Rt-2008-1 409

(tilleggsskatt) avsnitt 39.

Se bl.a. Rt. 2007 side 1851 avsnitt 32, Rt. 2015 side 921 avsnitt 77 og Rt. 201 4

side 1 161 avsnitt 20 til 24.

Sitatet er hentet fra kommunens brev av 8. november 201 6

Sitatet er hentet fra kommunens brev av 23. mars 201 8

Asplan Viak, Fra Planlegging til ferdigstillelse av boligprosjekt

(http://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kmd/boby/asplan_viak_fra_planlegging_til_ferdigstillelse_av

_boligprosjekter.pdf) (201 4)

https://husredaksjonen.no/byggehus/hvor-lang-tid-tar-det-a-bygge-hus/

(https://husredaksjonen.no/byggehus/hvor-lang-tid-tar-det-a-bygge-hus/)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
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Plan- og bygningsloven

TEM A

TI LHØREN DE LOV

KON TAKT

Bolig- og bygningsavdelingen (http://www.regjeringen.no/no/dep/kmd/org/avdelinger/bolig-

bygn/id1493/)

E-post: postmottak@kmd.dep.no (mailto:postmottak@kmd.dep.no)

Telefon: 22 24 71 01

Adresse: Postboks 81 1 2 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo

Plan- og bygningsloven (1985) (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan--og-

bygningsloven/id173817/)

Plan- og bygningsloven (2008) (http://www.regjeringen.no/no/dokumenter/plan-og-

bygningsloven/id570450/)

Til toppen

Ansvarlig for Kommunal- og moderniseringsdepartementets sider:

Ansvarlig redaktør: Kjersti Bjørgo
Nettredaktør: Henrik Enevold

Tlf. 22 24 90 90
E-post: postmottak@kmd.dep.no

Ansatte i KM D: Depkatalog

Regjeringen.no
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Organisasjonsnummer: 972 41 7 858



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-82  Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Sak: 35/20 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

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

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

3. Pålegget anses oppfylt når 

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

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

ferdigattest på rivingen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-81   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

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

Forslag til vedtak: 

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

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

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

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

3. Pålegget anses oppfylt når 

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

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

ferdigattest på rivingen. 

 

 

  

Sammendrag 

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

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

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

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

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

eiendommen. 

 

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

kommuneplanen. I tillegg vil gjenoppbyggingen kreve dispensasjon fra byggegrensen mot 

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

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

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

etter plan- og bygningsloven. 

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

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

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012.  



- 

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014.  

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

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

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

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

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden. 

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt. 

 

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

 

Forholdet til overordnede planer 

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

13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

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

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

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

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

eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

rådmannen gjengir ikke alle disse. 

 

HMA ba 19. august 2019 om at det skulle legges frem et saksframlegg om videre 

oppfølgingsmuligheter av bebyggelsen på Bergland hotell.  

 

09.12.2019 vedtok HMA følgende: 
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«Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

Økonomiske forhold 

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

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

kommer som inntekt for kommunen. 

 

Alternative løsninger 

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

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020. 

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

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

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

 

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

kostnadene riving medfører. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

kommunen setter». 

 

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

hovedombygging». 

 

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

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

omfattende bygningsmessige arbeider. Søknaden om bygging på eiendom fra 07.05.2012 

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

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

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

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

 

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

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter». 

 

I dette tilfellet ligger eiendommen i et LNF-område, hvor det er byggeforbud etter 

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

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

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



- 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

etter første ledd.  

 

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

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

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

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

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

tilfeller med små tiltak.  

 

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

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

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

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

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

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

søknad om tillatelse og tillatelse til riving. 

 

Virkning av pålegg om riving 

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

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

Rådmannen er kjent med at gjenoppbyggingen av hotellet stoppet opp fordi 

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

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

mottatt noen tilbakemelding på forhåndsvarselet. 

 

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

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

konsekvenser dersom pålegget ikke gjennomføres. 

 

Dersom pålegg og tvangsmulkt ikke har noen effekt, er neste tvangsmulighet for kommunen 

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

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

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

ansvarlige selskapet til å dekke kommunens kostnader ved en eventuell riving. Da 
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tvangsfullbyrdelse kan ha økonomiske konsekvenser for kommunen, er det et virkemiddel som 

ikke kan vedtas i HMA. 

 

Forelegg og tvangsfullbyrdelse er ikke aktuelle virkemidler på nåværende tidspunkt, 

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

HMA er kjent med dette. 

 

Vedlegg 

Forhåndsvarsel 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 

Videre oppfølging av saken 

Bilder 

 

Utskrift sendes 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

avdelingsleder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Kristine Grønlund 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Atelier Grøstad Arkitektur AS       

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-85 33486/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 29.06.2020 

 

Svar - Gjenoppbygging etter brann - framdrift 

163/10 mfl. Bergland Hotel 

Viser til deres brev, datert 26.06.2020. 

 

Etter plan- og bygningsloven § 21-9 faller en tillatelse bort dersom byggearbeidene 

innstilles i mer enn 2 år. 

 

Vilkåret i loven er om det rent faktisk har vært byggeaktivitet på eiendommen, ikke 

om søker har «meldt byggearbeidet som innstilt». Det har ikke vært byggearbeider 

med sikte på ferdigstillelse av tiltaket siden en gang før november 2017, da ansvarlig 

søker bekreftet overfor kommunen at arbeidene var stoppet opp. Vi vet ikke eksakt 

dato for når arbeidene ble innstilt, men da det uansett er mer enn 2 år siden, har den 

opprinnelige tillatelsen falt bort. 

 

Dersom det skal settes i gang nye arbeider på eiendommen, enten for å rive 

bebyggelsen eller for å bygge nytt, må det søkes om igjen. Byggetiltak på 

eiendommen er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder, jf. 

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. Vi minner også om byggegrensen mot vei.  

 

Hvis det settes i gang byggearbeider på eiendommen uten at ny byggetillatelse er 

gitt, vil kommunen betrakte dette som ulovlige byggearbeider. Forholdet kan da 

følges opp gjennom reglene i plan- og bygningsloven kap. 32, som omhandler 

ulovlighetsoppfølging.  

 

Med hilsen 

 

Hans Otto Larsson for Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 47 51 91 16 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-7   Arkiv: M30  

 

 

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  

 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune sendte forslag til endringer i lokal slamtømmeforskrift på offentlig høring i 

mai 2020. Det har ikke kommet uttalelser til høringen. Det er heller ikke kommet frem andre 

opplysninger som tilsier at forskriften ikke bør endres i tråd med høringsforslaget. Endringene i 

forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunestyret vedtok i sak 135/19 oppstart av endringer i flere lokale forskrifter innen avløp 

og forurensning, herunder lokal slamtømmeforskrift. HMA vedtok 13.05.2020 å sende 

rådmannens forslag til endring på høring.  

  

De tre viktigste endringene i høringsforslaget var å:  

 

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

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

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

 

 

 

Beskrivelse av saken 

Høringsfristen var 03.08.2020. Kommunen har ikke mottatt høringsuttalelser. Det er heller 

ikke kommet frem andre opplysninger som tilsier at det bør gjøres endringer. 

 

Juridiske forhold  



- 

Dagens lokale tømmeforskrift ligger her. Endringsforskriften ligger vedlagt, sammen med 

saksframlegg og skjematisk oversikt, hvor endringene og konsekvensene av endringene er 

beskrevet nærmere. Rådmannen foreslår at den nye forskriften vil gjelde fra 01.11.2020 (tre 

uker etter at kommunestyret har hatt saken til behandling 08.10.2020). 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA vedtok 13.05.2020 å sende rådmannens forslag til endring av forskrift på høring (sak 

32/20), se vedlagt saksprotokoll. Det fremkommer ikke av saksprotokollen, men det kom i 

møtet spørsmål fra Anders Braaten om forskriftens definisjonen av «abonnent» (§ 1) burde 

vurderes nærmere:  

 

Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. Dersom 

eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke 

annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet forlenget, slik at den 

samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

Rådmannen hadde for øvrig ikke foreslått å endre denne eksisterende definisjonen. Spørsmålet 

fra Braaten gikk ut på om det ikke ville være problematisk å følge opp denne 30-årsgrensen 

manuelt, og viste til at det etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er 10 år som utløser 

krav til tinglysing.  

 

Rådmannen har sjekket saken med jurister på byggesaksavdelinga og oppmålingsavdelinga. 

Bakgrunnen til definisjonen er at den lokale forskriften er hjemlet i forurensningsloven § 34 

(avfallsgebyr)l, fjerde ledd, hvor det står:  

 

Gebyr skal betales av den som eier en eiendom som omfattes av ordning for innsamling av 

avfall eller tømming av slamavskiller, privet m.v. etter loven her. Dersom eiendommen er 

festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren svare gebyret om ikke annet er avtalt. Det 

samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 

mer enn 30 år.  

 

Rådmannen finner derfor ikke grunnlag for å endre på definisjonen. 

 

Økonomiske forhold 

Forslaget om å innføre gebyr for oppmøte uten tømming der tanken ikke er tilgjengelig for 

tømming, vil gi kommunen mulighet til å viderefakturere abonnenten for det. Størrelsesorden 

på dette er lite, ca kr 50 000,-, avhengig av hvor mange slike tilfeller som oppstår.  

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken hvar vært på høring frem til 03.08.2020. Ny revidert forskrift blir kunngjort på 

lovdata.no etter at saken har vært behandlet i HMA, formannskapet og kommunestyret. 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Det er ikke kommet høringsuttalelser til forslaget om endring av forskriften. Det er heller ikke 

kommet opp annen informasjon som tilsier at forslag til endring ikke bør bli vedtatt. 

Rådmannen mener derfor at endringene i lokal forskrift nå kan vedtas. 

 



- 

 

Vedlegg 

Saksprotokoll HMA 13.05.2020 

Saksframlegg til møtet i HMA 13.05.2020 

Forslag til endringer i slamtømmeforskriften 

Endringsforskrift 

Skjematisk oversikt over forslag til endring 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-5  Arkiv: M30  

 

Sak: 32/20 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

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

1. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

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

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

 «Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

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

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

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

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Stubbens (Krf) forslag, ble Stubbens 

forslag enstemmig vedtatt.  
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Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  
 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

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

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

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

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

 

 

 

Sammendrag 

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

viktigste endringene er å:  

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

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

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

 

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

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

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

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

anleggstyper. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

ikke olje- og fettutskillere inkludert i dagens slamtømmeordning. Det er en utfordring at 



- 

kommunen mangler innarbeide rutiner for oppfølging av olje- og fettutskillere (for eksempel 

behandling av søknader om tillatelse til påslipp). Denne utfordringen må imidlertid 

kommunen (som anleggseier) løse utenom lokal tømmeforskrift, ved å innarbeide rutiner og 

eventuelt lage en lokal forskrift for påslipp (jf. forurensningsforskriften § 15A-4). 

 

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

karakter.  

 

 

Innledning / bakgrunn 

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

mindre avløpsanlegg: 

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

25-1048) 

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

og oljeutskillere (FOR 2009-06-25-1049) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

den på høring.  

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

endringsforslagene og bakgrunnen for dem.  

 

Her er en oppsummering av de viktigste endringene: 

 

1) Årlige kommunale tømminger av tette tanker  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

kan det hende at eier ikke får bestilt tømming i tide. Et annet problem er at tankene ikke blir 



- 

kontrollert av slamtømmer, dersom eier velger et annet firma enn det som kommunen har 

kontrakt med. Dessuten krever forurensningsloven § 26 at kommunen skal sørge for tømming 

av tette tanker, i likhet med andre «mindre renseinnretninger» for sanitært avløpsvann.  

 

2) Fakturering av «oppmøte uten tømming» 

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

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

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

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

 

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

oljeutskillere 

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

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

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

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

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

sin utslippstillatelse fra overordnet myndighet. 

 

Kommunene er av Miljødirektoratet delegert forurensningsmyndighet for utslipp av oljeholdig 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

hjemmelsgrunnlag i forurensningsforskriften/forurensningsloven for å kreve årlig tømming og 

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

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

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

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

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

slamtømmeordningen omfatter ikke olje- og fettutskillere.  

 

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

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

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

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

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

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

 

Forholdet til overordnede planer 



- 

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

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

hovedplaner for vann og avløp, kommuneplan osv. 

 

Juridiske forhold  

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

sendes på høring sammen med øvrige saksdokumenter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

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

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

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

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

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

fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere.   

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

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

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

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

 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

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

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

seks uker. 

 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

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

nødvendige tillatelser, eller at eier tømmer tanken selv. 

 

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

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

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

fordi man ikke ønsker å få dette gebyret.  

 

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

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

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

ta det ut gjøre at kommunen får en ryddig forskrift.  



- 

 

Nærmere om oppfølging av olje- og fettutskillere: 

Som nevnt tidligere mangler kommunen som anleggseier innarbeidede rutiner for oppfølging 

av olje- og fettutskillere ved utslipp til kommunalt avløpsledning.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ta gebyrer for kommunens saksbehandling og tilsyn i medhold av forurensningsforskriftens 

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

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

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

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

 

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

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

tømmeforskrift. 

 

Konklusjon: 

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

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

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

ryddig forskrift. 

 

 

Vedlegg 

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

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

3. Forslag til endringsforskrift 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.04.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

leder: Arne Hellum 



- 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skjematisk oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften: 

Dette dokumentet gir en oversikt over forslag til endringer i den lokale tømmeforskriften. Begrunnelse for endringene står under hver 

bestemmelse. Endringene er, så langt det er praktisk mulig, markert i gult. 

 

Overskrift 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 
avløpsvann, Ringerike kommune 

Hvorfor endre?:  
Tittelen endres siden krav til olje- og fettutskillere foreslås tatt ut. Se forklaring under § 1. Virkeområde. 

 

Hjemler 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forurensningsloven § 26, jf. § 30 3. ledd § 34. Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3. ledd,  34 og 79. 

Hvorfor endre?:  
Forurensningsloven § 79 omtaler straff som er omtalt i § 11. Straff (siste bestemmelse i denne forskriften).  
Bestemmelsen om straff (§ 11) står også i dagens forskrift, hjemmelen for dette er ikke oppført. Dette foreslås tatt inn nå. 

 

§ 1. Virkeområde 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Forskriften gjelder tømming av tanksystem for 
oppsamling av sanitært avløpsvann, fettutskillere 
og oljeutskillere fra bolighus, fritidsbebyggelse, 
næringsvirksomhet og lignende virksomheter i 
Ringerike kommune. 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er 
oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har 
tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering 
av slam og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

Hvorfor endre?: 



 
1. ledd: 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Slike krav må eventuelt settes som vilkår i tillatelse (enkeltvedtak), og eller i 
påleggssaker (knyttet til drift og kontroll/internkontroll osv.). Det er i dag ikke noen innarbeide rutiner for slik saksbehandling, noe 
som må løses av kommunen som anleggseier (Teknisk VAR). Kommunen har ikke avtale med tømmefirma om tømming for 
verken olje- eller fettutskillere. Kommunen har anledning til å vedta lokal forskrift etter kapittel 15A-4 med blant annet krav til 
tømming av fettutskillere. Denne vil ikke gjelde for oljeutskillere (kapittel 15). 
  
Reglene i forurensningsforskriften tilsier at man kun kan endre disse bestemmelsene:  
 

 I kapittel 15 kan man kun endre/erstatte § 15-7 om utslippsgrense og eventuelt angi dette på samme måte som for 
avløpsanlegg etter kapittel 12. Videre er innholdet i oljeutskiller og sandfang (to forhold) er definert som farlig avfall. I 
henhold til avfallsforskriften § 11-8 skal farlig avfall leveres minimum én gang pr. år dersom mengden overstiger 1 kg. I 
tillegg er tømming direkte knyttet til krav om internkontroll (særlig vern av ytre miljø), som ikke gjelder for avløpsvann etter 
kapittel 12 fordi de i de aller fleste tilfeller ikke er knyttet til virksomhet med sysselsatte.   

 

 I kapittel 15A kan man kun endre § 15A-4 (Påslipp til offentlig avløpsnett), men da som en helhetlig lokal forskrift som 
erstatter denne paragrafen. Da har man muligheten til å lage bestemmelse for blant annet tømming av fettutskiller, men 
fortsatt ikke for oljeutskiller. Man kan da, i teorien, vise til denne lokale forskriften og hjemmelen i en lokal tømmeforskrift 
eller andre forskrifter, men det er ikke hensiktsmessig å ha to forskrifter som regulerer det samme.  

 
2. ledd: 
I andre ledd er det tatt inn at i tillegg til tømming, så gjelder forskriften også arbeidet rundt tømmingen, slik som utkjøring, 
transport, rensing av slam og fakturering.  

 

 

 

 



§ 2. Definisjoner 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 

 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

-Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller, tett oppsamlingstank for avløpsvann. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 - Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 

  
 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i 
henhold til § 3. Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller 
mer, skal likevel fester regnes som abonnent om ikke annet er 
avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, 
bad, vaskerom eller lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling 
og/eller rensing av avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, 
slamavskiller eller tett tank. 
 

 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som 
fjerner synlige forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis 
toalettavløp. 
 
 

 

Hvorfor endre?: 
Kun gjort en mindre språklig endring på definisjonen av «tanksystem». 

 

 

 

 



§ 3. Pålagt tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen er ansvarlig for ordinær tømming av alle 

tanksystem bortsett fra tette tanker. Ordinære tømminger skal 

utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

Abonnent er ansvarlig for tømming av tette tanker og eventuelle 

ekstratømminger av øvrige tanksystem. 

 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle 

tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har 

kontrakt med kommunen. 

Hvorfor endre?: 
Endret på grunn av forslag om å innføre rutinetømminger for tette tanker. Innholdet i siste avsnitt foreslås flyttet til § 4 (siste 
avsnitt). 

 

§ 4. Tømmehyppighet 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

For de ordinære tømmingene gjelder følgende 
tømmehyppigheter: 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hver 
2. år. 

- For slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 
4. år. 

 - For slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- For slamavskillere i minirenseanlegg: Ikke sjeldnere enn én 
gang årlig.  

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år. 

 

 - Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år. 

 

 

 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

- Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig.         

Anbefalt tømmefrekvens i gjeldende SINTEF teknisk god-      

kjenning er å anse som rutinetømminger. 

- Tette tanker: Én gang i året.  



Dersom utslippstillatelse eller drifts- og serviceavtalen krever 

hyppigere tømming, må dette følges. Dette defineres som 

ordinær tømming. 

Tette tanker skal tømmes ved behov, men minst én gang i året. 

 

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de 

nevnte tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille   

dette selv direkte fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke 

rutinetømminger, men ekstratømminger. 
 

Hvorfor endre?: 
«Rutinetømminger» er et mer presist ord enn «ordinære tømminger», og også det ordet som er brukt i vedtak og i nåværende 
kontrakt med slamtømmefirma. 
«Minst én gang årlig» (minirenseanlegg) er tydeligere språk enn «ikke sjeldnere enn én gang årlig». Frekvensen som står i 
SINTEF-godkjenningen anses som et riktig faglig grunnlag for å bestemme frekvensen. 
Ny bestemmelse om at kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger ved behov bidrar til å sikre at anleggene blir tømt 
når de skal.  
Det siste avsnittet (om ekstratømminger) er bare flyttet fra § 7 i dagens forskrift. 

 

§ 5. Tømmegebyr 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Gebyr for ordinær tømming av slamavskillere skal dekke 
kommunens kostnader med innsamling og behandling. Gebyr 
betales pr. tømming. Gebyret kan differensieres etter type og 
volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens 
gebyrregulativ 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader 
med fremmøte, innsamling og rensing. Gebyr betales per 
tømming. Gebyret kan differensieres etter type og volum på 
tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 
betalingsreglement. 

Hvorfor endre? 
I 1. ledd er «ordinære tømming» erstattet med «rutinetømminger» (som over). Ordet «slamavskiller» fjernes siden 
rutinetømminger gjelder alle andre tanksystemer. 
 
Ordet «fremmøte» er satt inn for å gi kommunen hjemmel til å ta gebyr dersom tanken ikke er gjort tilgjengelig av eier, jf. 
bestemmelse om Abonnentens plikter. «Rensing» er et mer presis ord enn «behandling».  

 



 

§ 6. Fakturering 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Kommunen fakturerer abonnent for ordinære tømminger i 

henhold til § 4 og § 5. 

All fakturering for tømming av tette tanker og ekstratømminger 

skjer fra utførende firma til abonnent. 

 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold 

til § 4 og § 5. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig 

og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i 

henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til 

abonnent. 

Hvorfor endre?: 

I 1. ledd er «ordinære tømminger» erstattet av «rutinetømminger», og det er lagt til en presisering om at kommunen kan ta gebyr 

for fremmøte uten tømming.  

2. ledd er endret for å ta høyde for at det blir rutinetømminger på tette tanker.  

 

§ 7. Gjennomføring av tømming 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for ordinær 

tømming. 

Abonnent bestiller selv tømminger av tette tanker og 

ekstratømminger fra kompetent firma. 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for 

rutinetømming. 

 

 



Avfallet skal behandles på anlegg som har utslippstillatelse som 

dekker dette. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har 

nødvendige tillatelser og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig 

utstyr for å få utført tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på 

plass. 

 

Hvorfor endre?:                                                                                                                                                                                             

Det andre leddet i dagens forskrift er slettet fordi det er flyttet til § 4 (siste ledd).                                                                                 

Det tredje leddet i dagens forskrift er endret for å få et klarere språk og for å understreke at mottak må ha kapasitet og ikke bare 

tillatelse. 

 

 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dagens tekst: Forslag til endring: 

Dersom abonnent benytter et annet firma for tømming av 

tette tanker og ekstratømminger enn det kommunen har 

avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn 

dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal 

ikke innbygges eller tildekkes. Det skal ikke plasseres 

gjenstander på kumlokk. 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn 

det kommunen har avtale med, må vedkommende uoppfordret 

sende inn dokumentasjon på tømming fra tømmefirma til 

kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke 

bygges inn eller tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på 

kumlokk.  



Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og 

stigningsforhold egnet for kjøring med tømmebil. Tømmebil 

må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være 

brøytet og om nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 

m fra kjøreveg og bunnen av slamavskiller/tett tank skal 

ligge maksimalt 8 m lavere enn vegen. 

Abonnenten er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er 

sikret. 

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold 

egnet for kjøring med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig 

eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om 

nødvendig strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra 

kjøreveg, og bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere 

enn vegen. 

 

Hvorfor endret?: 
1. ledd er endret på grunn av forslag om rutinetømminger for tette tanker.  
I 2. og 3. ledd er det bare språklige endringer 
Siste ledd i dagens forskrift er slettet, fordi forhold rundt sikring er bestemt i plan- og bygningsloven § 28-6, så det er ikke behov 
for å ha det i lokal forskrift.   

 

 

§ 9. Tømming av olje- og fettutskillere 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Oljeutskillere skal tømmes hvert år, eller oftere dersom 

driftstilstanden tilsier det. 

Fettutskillere bør tømmes ved behov ut fra driftstilstand, men 

ikke sjeldnere enn 2 ganger per år. 

(slette hele § 9). 



Kommunen kan gå inn og kontrollere at funksjon- og drift av 

olje- og fettutskillere er tilfredsstillende, og bestemme ev. annen 

tømmefrekvens. 

Eier av olje- og fettutskillere er selv ansvarlig for bestilling av 

tømming av sine anlegg. 

Entreprenør som tømmer anleggene må ha nødvendig 

godkjenning. 

Alle virksomheter med oljeutskiller skal sende inn årsrapport til 
Ringerike kommune innen 1. mars hvert år. 

 

 

Hvorfor endre? 
Kommunen har ikke direkte hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A til å kreve tømming og årsrapportering av 
oljeutskillere, eller tømming av fettutskillere. Se nærmere forklaring under § 1 «Virkeområde».  

 

§ 9. (tidligere § 10) Unntak 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming av tanksystemer, 
må vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, 
og skriftlig melding sendes kommunen. 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må 

vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og 

skriftlig melding sendes kommunen. 

 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å 

tømme, kan kommunen behandle søknader om unntak. Det 

kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 
 

Hvorfor endre? 
Nytt siste ledd gir mulighet for kommunen til å kunne gi utsatt tømming i spesielle tilfeller. Dette kan for eksempel være aktuelt 
dersom huset er permanent ubebodd eller at avløpsanlegget er betydelig overdimensjonert. 



§ 10. (tidligere § 11) Klage 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskrift kan 
påklages. Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og kan 
ikke påklages. 

§ 11 Klage  
Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan 
påklages. Klagen skal avgjøres av kommunens ordinære 
klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom forskrift, og kan 
derfor ikke påklages.  

Hvorfor endre? 
Setning to er satt inn for å presisere hvem som skal avgjøre klagen. Siste setning er gjort om for å få et klarere språk.  

 

§ 11 (tidligere 10) Straff 

Dagens tekst:  Forslag til endring:  

Overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 
forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med 
bøter etter forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

Hvorfor endre? 
Bestemmelsen er endret for å få samme ordlyd som i forurensningsloven § 79. 

 



Forskrift om endring i: 

Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av 

avløpsvann, samt fett- og oljeutskillere, Ringerike kommune, 

Buskerud 
 

I FOR-2009-06-25-1049 (tømmeforskriften) gjøres følgende endringer: 

 

Ny overskrift skal lyde: 
Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, Ringerike 

kommune 

 

Hjemmel:  

Forurensningsloven §§ 26, jf. 30, 3.ledd, 34 og 79. 

 

§ 1 skal lyde: 

§ 1. Virkeområde: 

Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er oppført 

bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for 

oppsamling av sanitært avløpsvann.  

Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam 

og avløpsvann. Forskriften gir bestemmelser om fakturering. 

 

§ 2 skal lyde: 

§ 2. Definisjoner 

 

- Abonnent: Eier av eiendom som omfattes av pålagt tømming i henhold til § 3. 
Dersom eiendom er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel fester regnes som 
abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder om fester har rett til å få festet 
forlenget, slik at den samlede festetid blir mer enn 30 år. 
 

 
- Sanitært avløpsvann: Avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller 
lignende. 
 

 

- Tanksystem: System med en eller flere tanker for oppsamling og/eller rensing av 
avløpsvann, f.eks. minirenseanlegg, slamavskiller eller tett tank. 
 
 



 
- Slamavskiller: Enkel renseinnretning for avløpsvann som fjerner synlige 
forurensninger og partikler. 
 

 

- Tett tank: Oppsamlingstank for avløpsvann, vanligvis toalettavløp. 
 
 
 
§ 3 skal lyde: 
 
§ 3. «Pålagt tømming»: 
 

Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene 

skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen. 

 

§ 4 skal lyde: 

§ 4. Tømmehyppighet 

For rutinetømmingene gjelder følgende tømmehyppigheter: 

-   Slamavskillere for alt avløpsvann, boligbebyggelse: Hvert 2. år 

-  Slamavskillere for alt avløpsvann, fritidsbebyggelse: Hvert 4. år 

- Alle slamavskillere for gråvann: Hvert 4. år. 

-  Slamavskillere i minirenseanlegg: Minst én gang årlig. Anbefalt tømmefrekvens i 

gjeldende SINTEF teknisk godkjenning er å anse som rutinetømminger.  

- Tette tanker: Én gang i året.  

Kommunen kan bestemme hyppigere rutinetømminger av alle de nevnte 

tanksystemene ved behov. 

Ved behov for tømming utover rutinetømminger, må eier bestille dette selv direkte 

fra kompetent slamtømmefirma. Dette er ikke rutinetømminger, men 

ekstratømminger. 

 

§ 5 skal lyde: 

§ 5. Tømmegebyr 

Gebyr for rutinetømming skal dekke kommunens kostnader med fremmøte, 

innsamling og rensing. Gebyr betales per tømming. Gebyret kan differensieres etter 

type og volum på tanksystem. Gebyrsatsene framgår av kommunens gjeldende 

betalingsreglement. 

 

 



§ 6 skal lyde:  

§ 6. Fakturering: 

Kommunen fakturerer abonnent for rutinetømminger i henhold til § 4 og § 5. Dersom 

tanken ved tømming ikke er tilgjengelig og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent 

for fremmøte i henhold til kommunens betalingsreglement. 

All fakturering av ekstratømminger skjer fra utførende firma til abonnent. 

§ 7 skal lyde: 

§ 7. Gjennomføring av tømming: 

Utførende firma gir varsel til abonnent om tidspunkt for rutinetømming. 

Innsamlet slam skal leveres til behandling på anlegg som har nødvendige tillatelser 

og kapasitet. 

Den som utfører tømming har rett til å plassere nødvendig utstyr for å få utført 

tømmingen. Kumlokk skal legges tilbake på plass. 

 

§ 8 skal lyde: 

§ 8. Abonnentens plikter 

Dersom abonnent benytter et annet firma for ekstratømminger enn det kommunen 

har avtale med, må vedkommende uoppfordret sende inn dokumentasjon på 

tømming fra tømmefirma til kommunen. 

Kumlokk skal være fritt tilgjengelige til enhver tid. Det skal ikke bygges inn eller 

tildekkes. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokk.  

Atkomstveg skal ha styrke, bredde, kurvatur, og stigningsforhold egnet for kjøring 

med slamtømmebil. Bilen må kunne snu forsvarlig eller rygge inn uten problemer. 

Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig 

strødd. 

Slamavskillere og tette tanker skal plasseres maksimalt 50 meter fra kjøreveg, og 

bunnen av tanken skal ligge maksimalt 8 meter lavere enn vegen. 

 

Hele dagens § 9. Tømming av olje- og fettutskillere slettes.  

 

§ 9 skal lyde: 



§ 9. Unntak: 

For å få unntak fra kravet om pålagt tømming, må vanntilførselen avstenges 

permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen. 

Også i andre tilfeller hvor det vil være åpenbart urimelig å tømme, kan kommunen 

behandle søknader om unntak. Det kan kun gis unntak for inntil to år av gangen. 

 

§ 10 skal lyde: 

§ 10. Klage 

Enkeltvedtak som er fattet i medhold av denne forskriften, kan påklages. Klagen skal 

avgjøres av kommunens ordinære klageorgan. Gebyrsatsene er vedtatt gjennom 

forskrift, og kan derfor ikke påklages. 

 

§ 11 skal lyde: 

§ 11. Straff 

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter etter 

forurensningslovens § 79, 2. ledd. 

 

Hele dagens § 12. Straff slettes. 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1181-5   Arkiv: GNR 78/1  

 
 

Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 
 

Forslag til vedtak: 

Med hjemmel i nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes det nydyrking av ca. 6 dekar på 

eiendommen Ask gnr/bnr 78/1 i Ringerike kommune. Resterende omsøkt areal på 

ca. 4 dekar godkjennes ikke nydyrket. Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:  

1. Omsøkt areal som er registrert som naturtype flomskogsmark tillates ikke 

nydyrket  

2. Dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndigheten varsles, jf. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

3. Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 20 meter mot Sognas 

normalvannstand. 

4. Stein, stubber etc. skal deponeres på egnet plass. 

5. Tiltaket må igangsettes innen 3 år fra tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen 

bort  

6. Når arbeidene er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til 

landbrukskontoret. 

 

  

Sammendrag 

Det er søkt om godkjenning av plan for nydyrking av ca. 10 dekar på eiendommen 

Ask i Ringerike kommune. Deler av arealet som søkes nydyrket er klassifisert som 

naturtypen flomskogsmark. Denne naturtypen er kategorisert som sårbar (VU) i 

rødlista. Rådmannen tillater ikke nydyrking av arealet som er klassifisert som 

flomskogsmark. Dette medfører at teigen på 7 dekar, reduseres med ca. 4 dekar. 

Rådmannen tillater nydyrking av resterende omsøkt areal. Rådmannen godkjenner 

dermed nydyrking av ca. 6 dekar. Tiltaket vil legge til rette for en styrking av 

driftsgrunnlaget, og er i tråd med nasjonale føringer om å øke matproduksjonen.    

 

Beskrivelse av saken 

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking ble mottatt 06.03.2020. Fredrik Clarin 

Løvenskiold søker om nydyrking på eiendommen Ask, gnr. 78 bnr. 1 i Ringerike 

kommune. Det er søkt om nydyrking av to teiger på henholdsvis 3 og 7 dekar. 

Arealet består ifølge gårdskart av skog med høy bonitet. Teigen på 3 dekar er 



- 

klassifisert som dyrkbar. I gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på  

17 300 dekar, hvorav 543 dekar dyrka mark og 14 999 dekar produktiv skog. 

 

Arealet på 3 dekar ligger nord for Ask kapell, og er en smal stripe mellom 

Kapellveien og jernbanen. Arealet på 7 dekar ligger øst for Ask kapell, ned mot 

elven Sogna. Deler av dette arealet er i naturbase kartlagt som naturtypen 

flomskogsmark. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Arealet som søkes nydyrket er i kommuneplanens arealdel avsatt til landbruks-, 

natur- og friluftsformål (LNF). Nydyrking inngår i landbruksformålet, og tiltaket er i 

tråd med overordnede planer.  

 

Juridiske forhold  

Søknad om nydyrking må godkjennes av kommunen jf. forskrift om nydyrking. 

Forskriften skal sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og 

kulturlandskap, herunder hensynet til biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet, samtidig som det skal legges vekt på å sikre driftsmessig gode 

løsninger. 

 

Kommunens vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 skal fremgå av vedtaket, 

jf. naturmangfoldloven § 7. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Denne konkrete saken er ikke tidligere behandlet. 

 

Økonomiske forhold 

Det tas ikke saksbehandlingsgebyr for behandling av saken, og det vurderes at 

saken ikke har andre direkte økonomiske konsekvenser for kommunen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis 

anledning til å uttale seg til tiltaket. I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre 

vesentlige miljøverdier, skal fylkesmannen gis anledning til å uttale seg.  

 

Saken ble 01.04.2020 oversendt Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og 

Viken for uttalelse.  

 

Viken fylkeskommune uttalte seg til tiltaket i brev av 15.05.2020. Fylkeskommunen 

har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i området som søkes 

oppdyrket, og har derfor ikke merknader til tiltaket. Varslingsplikten blir likevel 

understreket. Se vilkår 2 i vedtaket. 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken uttalte seg til tiltaket i brev av 19.05.2020. 

Fylkesmannen vurderer at denne saken kan ha vesentlige negative konsekvenser 

for nasjonale eller regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder. Det 

påpekes at omtrent halvparten av den omsøkte teigen på 7 dekar er registrert som 

naturtype flomskogsmark, som er kategorisert som VU (sårbar) i rødlista for 
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naturtyper. Videre at tiltaket kan føre til uheldig erosjon og avrenning til Sogna. 

Rådmannen viser til uttalelsen i sin helhet.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1:  

 

1. Saken utsettes for befaring  

 

Alternativ 2: 

 

HMA godkjenner søknaden om nydyrking på følgende vilkår:  

1. Dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndigheten varsles, jf. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

2. Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 20 meter mot Sognas 

normalvannstand. 

3. Stein, stubber etc. skal deponeres på egnet plass. 

4. Tiltaket må igangsettes innen 3 år fra tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen 

bort  

5. Når arbeidene er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til 

landbrukskontoret. 

 

HMA kan mene at fordelene av nydyrking er klart større enn ulempene knyttet til å 

tape naturtypen flomskogsmark.   

 

Alternativ 3: 

 

1. HMA avslår søknad om nydyrking 

 

HMA kan mene at tiltaket vil medføre vesentlige negative konsekvenser for natur- og 

landskapsverdier. HMA kan vise til at nydyrking tett inntil flomskogsmark kan endre 

landskapsbildet, noe som kan være uheldig for bevaring av naturtypen. HMA kan 

også vise til at elva Sogna, som er levested for elvemusling, er klassifisert med 

moderat økologisk tilstand etter vannforskriften. Tiltaket kan medføre økt 

partikkelavrenning, noe som ikke er gunstig for elvemuslingen, i tillegg til at det kan 

føre til at miljømålet for vannforekomsten ikke nås.  

 

Rådmannens vurdering 

Ved vurdering av søknad om godkjenning av plan for nydyrking skal natur- og 

kulturlandskapsverdiene tillegges særlig vekt. Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal 

legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet, og Rådmannen har gjort 

følgende vurderinger: 

 

 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget: Kunnskapsgrunnlaget baserer seg på 

informasjon fra Naturbase, Artskart (artsdatabanken) og høringer, og anses 

som godt nok for å kunne behandle nydyrkingssaken.  
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 § 9 – Føre-var-prinsippet: På bakgrunn av godt kunnskapsgrunnlag anses 

også konsekvensene av tiltaket som kjent. Det er dermed liten fare for at 

tiltaket vil føre til store og ukjente negative konsekvenser.  

 

 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning: Deler av arealet som er 

søkt nydyrket er i Naturbase kartlagt som flomskogsmark. Dette er en 

naturtype som er kategorisert som sårbar (VU) i rødlista, noe som betyr at 

naturtypen står i fare for å forsvinne fra norsk natur. Nydyrking av 

flomskogsmark vil medføre tap av naturtypen, og rådmannen vurderer at dette 

ikke ivaretar hensynet til naturverdiene og biologisk mangfold. Rådmannen 

tillater dermed ikke nydyrking på arealet som er kartlagt som flomskogsmark.  

 

Arealet grenser til Sogna som er et levested for elvemusling. En nydyrking vil 

kunne føre til økt partikkelavrenning, særlig under anleggsfasen. En 

tilstrekkelig vegetasjonssone for å hindre avrenning må avsettes, og 

Rådmannen vurderer, med bakgrunn i elvas moderate økologiske tilstand, og 

med hensyn til elvemuslingen, at en tilstrekkelig vegetasjonssone i dette 

tilfelle vil være minst 20 meter mot Sognas normaltilstand.  

 

 § 11 – Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: 

Tiltakshaver skal begrense skader på naturmangfoldet ved å følge de vilkår 

som er satt i dette vedtaket. Lavere driftsoverskudd på grunn av avbøtende 

tiltak bæres av tiltakshaver. 

 

 § 12 – Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Det forutsettes at de mest 

miljøforsvarlige driftsmetoder og teknikker legges til grunn for å minimere 

påvirkningen på naturmiljøet. Det anbefales at høstpløying unngås for å 

hindre avrenning til Sogna. 

 

Konklusjon 

Rådmannen tillater ikke nydyrking av arealet som er klassifisert som flomskogsmark. 

Dette medfører at teigen på 7 dekar, reduseres med ca. 4 dekar. Bakgrunnen for 

dette er at nydyrkingstiltaket vil forringe en naturtype som er kategorisert som sårbar 

i rødlista.  

 

Tiltaket er i tråd med jordloven § 1, da nydyrkingen vil legge til rette for en styrking 

av driftsgrunnlaget. Tiltaket er også i tråd med nasjonale føringer om å øke 

matproduksjonen. Tiltaket vil være en driftsmessig god løsning, da arelaet ligger i 

nærheten av eiers driftsenter. Rådmannen vurderer at tiltaket, med de vilkårene som 

er satt i vedtaket, ikke vil ha vesentlige negative innvirkninger for natur- og 

kulturlandskapsverdiene i området.  

 

Vedlegg 

Uttalelse til søknad om nydyrking – Fylkesmannen i Oslo og Viken 

Uttalelse om kulturminner – Viken fylkeskommune 

Forespørsel om uttalelse - Nydyrking 

Kart over nydyrkingsarealet  

Oversiktskart 
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Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

 

 

 Ringerike kommune, 13.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen  

Konstituert avdelingsleder: Lisa Langebro 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 
 



       
       
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: 

  19.05.2020  2020/13740 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  01.04.2020  20/1181 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Janne Fossum, 32 26 69 12 
  
 
 
  

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 
Postboks 123 
3502 HØNEFOSS 
 
 

  

 

Uttalelse til søknad om nydyrking - 78/1 - Ringerike kommune 

Vi viser til brev av 1. april 2020 med søknad om godkjenning av plan for nydyrking på eiendommen 
med gnr. 78 bnr. 1 i Ringerike kommune. Vi er kjent med at Viken fylkeskommune som regional 
kulturminnemyndighet også er gitt anledning til å uttale seg. Vi begrenser derfor vår uttalelse til å 
gjelde forhold der den omsøkte nydyrkinga kan berøre vesentlige miljøverdier, jf. § 3 i forskrift om 
nydyrking. 
 
Søknaden omfatter nydyrking av to teiger på hhv. 7 og 3 dekar til fulldyrka jord. Arealet er i dag 
registrert som skog av høy bonitet (gårdskart). Omsøkt areal ligger i nærheten av, men ikke i 
tilknytning til eksisterende fulldyrka areal på eiendommen. Kommunen opplyser om at det bortsett 
fra elvemusling, ikke er registrert kulturminner eller naturverdier på området. Ved søk i gårdskart 
finner vi at omtrent halvparten av den omsøkte teigen på 7 dekar er registrert som naturtype 
Flomskogsmark, VU (sårbar).  
 
Vi minner om Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 som 
omhandler blant annet sentrale miljørettslige prinsipper for offentlig beslutningstaking som skal 
legges til grunn også for beslutninger etter annet lovverk. Det må derfor som en del av 
saksbehandlingen redegjøres for hvordan prinsippene i §§ 8-12 er vurdert og fulgt opp. Søknaden 
må også vurderes etter landskapsmessige forhold. 
 
Teigen på 7 dekar ligger øst for Ask kapell, ned mot elva Sogna. Sogna er levested for elvemusling. 
Sogna er klassifisert med moderat økologisk tilstand etter vannforskriften (VannNett-Portal). Det skal 
ifølge vannforskrifte ikke tillates med nye tiltak hvis dette fører til at miljømålet for vannforekomsten 
ikke nås eller tilstanden forringes. Det må påregnes økt partikkelavrenning fra det ferdig dyrkede 
arealet, sammenlignet med dagens situasjon. I nydyrkings- og anleggsfasen vil avrenning kunne 
være stor under kraftige nedbørsperioder. Det er derfor viktig at det ved utforming og 
gjennomføring av tiltaket legges vekt på å unngå uheldig erosjon og avrenning til Sogna. 
 
Kommunen opplyser om at de ved eventuell tillatelse til nydyrking av arealet, vil stille krav om tiltak 
for å minimere avrenning fra jordbruket og ned i elva. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal 
vegetasjonssonen være minst 6 meter målt mot normal vannføring, jf. § 6 i forskrift om nydyrking. 
Vegetasjonssonen langs Sogna bør ha en bredde og sammensetning av kantvegetasjon som både 
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ivaretar hensynet til avrenning fra tilstøtende dyrka areal og flomdemping ved potensielle 
skadeflommer. Bredden på kantsonen må tilpasses lokale forhold og ha en funksjon som unngår 
uheldig erosjon og avrenning til vassdraget. Vegetasjonen langs elver har stor betydning for 
biomangfoldet, både i vann og på land. Det er i VannNett-Portal definert tre tiltak mot diffus 
avrenning fra fulldyrket mark for å opprettholde den økologiske tilstanden i Sogna.  
 
Vi er generelt positive til nydyrking, da dette er en av flere måter vi kan nå det nasjonale målet om å 
øke norsk matproduksjon på. Omsøkt nydyrket areal skal ifølge søknaden inngå i produksjon av 
korn. Søker forventer en avling på 600 kg korn per dekar omsøkt nydyrket areal. Sett i ett 
landbruksmessig perspektiv vil den planlagte og omsøkte nydyrkinga på gnr. 78 bnr. 1 i Ringerike 
kommune kunne styrke driftsgrunnlaget for gården.  
 
Etter vår vurdering vil denne saken kunne ha vesentlige negative konsekvenser for nasjonale eller 
regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. Vi ser heller ikke bort fra at saken kan ha 
betydning for lokale miljøinteresser. Det er primært kommunens ansvar å ta hensyn til slike lokale 
interesser. Vi har tillit til at ovennevnte forhold i tilstrekkelig grad blir vurdert og ivaretatt. 
 
 
Med hilsen 
 
Otto Galleberg 
seksjonssjef 

  
 
Janne Fossum 
seniorrådgiver 

Landbruksavdelingen 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 
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Landbrukskontoret for Ringerike og Hole Vår ref.: 249523/2020 - 2020/112158 
Postboks 123 Deres ref.:  
3502 HØNEFOSS Dato: 15.05.2020 
  

 

Ringerike kommune - Gbnr 78/1 - Ask - nydyrking - høring - uttalelse om 
kulturminner 
 
Det vises til brev datert 01.04.2020 angående høring av søknad om nydyrking på Ask, gnr 78 
bnr 1 i Ringerike kommune. Det søkes om nydyrking av to teiger på henholdsvis 3 dekar og 7 
dekar. 
 
Arkeologiske kulturminner 
Vi har ikke opplysninger om automatisk fredete kulturminner i området som søks nydyrket og 
vi har derfor ikke merknader til tiltaket. Vi ber likevel om at det stilles vilkår til en eventuell 
tillatelse at «dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete 
kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturarvavdelingen ved fylkeskommunen 
kontaktes, jf. Kulturminnelovens § 8, 2. ledd. 
 

 

Vennlig hilsen 

Lars Hovland 

arkeolog/rådgiver 

 

 

Kopi til: 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/1181-2 15384/20 GNR 78/1  01.04.2020 

 

Forespørsel om uttalelse - Nydyrking 

Gnr/bnr 78/1 -Fredrik Clarin Løvenskiold 

 

Vi har 06.03.2020 mottatt søknad om nydyrking på eiendommen Ask, gnr. 78 bnr. 1 i 

Ringerike kommune.  

 

Beskrivelse av søknaden 

Det er søkt om nydyrking av to teiger på henholdsvis 7 og 3 dekar. Arealet består 

ifølge gårdskart av skog med høy bonitet. Teigen på 3 dekar er klassifisert som 

dyrkbar. I gårdskart er eiendommen oppført med et totalareal på 17 300 dekar, 

hvorav 543 dekar dyrka mark og 14 999 dekar produktiv skog.  

 

Arealet på 7 dekar ligger øst for Ask kapell, ned mot elven Sogna. Arealet på 3 dekar 

ligger nord for Ask kapell, og er en smal stripe mellom Kapellveien og jernbanen. Se 

vedlagt kart.  

 

En nydyrking av arealet vil kunne gi økt lønnsomhet på eiendommen da 

dyrkingsarealet blir utvidet. Søker driver kornproduksjon og forventer et avlingsnivå 

på 600 kg/daa. 

 

Det er ikke registrerte kulturminner eller naturverdier på arealet, men det grenser mot 

Sogna, som er levested for elvemusling. Dersom arealet tillates nydyrket, vil det bli 

satt krav om tiltak for å minimere avrenning fra jordbruket og ned i elva. 

 

Kulturminner 

I henhold til forskrift om nydyrking § 9 skal regional kulturminnemyndighet gis 

anledning til å uttale seg, med frist på minst en måned. Dersom vi ikke har mottatt 

tilbakemelding innen fristen, forutsetter vi at det ikke er aktuelt å foreta arkeologiske 

undersøkelser i det aktuelle området. I et eventuelt vedtak om tillatelse til nydyrking, 

vil vi sette vilkår om at ”dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, 

må arbeidet stanses umiddelbart og kulturmyndigheten varsles, jf. Kulturminneloven 

§ 8, 2. ledd”. 

 

Miljøverdier  

I de tilfeller hvor nydyrkingen kan berøre vesentlige miljøverdier, skal fylkesmannen 

gis anledning til å uttale seg. Arealet grenser til elva Sogna, som er levested for 
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elvemusling. Vi velger derfor å be om uttalelse fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. Vi 

ønsker en vurdering av hvor bred en evt. vegetasjonssone mot Sogna bør være. 

 

Med bakgrunn i dette forespør vi en uttalelse til det aktuelle tiltaket, og ber om 

tilbakemelding innen 15.05.2020 

 

 

 Med hilsen 

 

 Eiliv Kornkveen 

 Leder landbrukskontoret 

  

                 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 

E-post: sigrid.bruholt@ringerike.kommune.no 

Telefon: 48 18 64 64 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Fredrik Clarin Løvenskiold, Askveien 147, 3519 HØNEFOSS 

 

  

Vedlegg: 

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 

E-post 

Kart 
 

 



Søknad om godkienning
av plan for nYdYrking

f-01608 fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 4.2'201 3'
oppdatert den 16.07.2015

Tøm skjema

Søknad om godklennlng av plan for nydyrking I

Kommune

Ringerike
Fytks

Mken

Dette skjemaet skal brukes ved søknad om godkjenning av plan for nydyrking, jf. forskrift ør r!'sf,i[.!.j!Sj Skjemaet skal før anleggsstart
sendes den kommunen der arealet som ønskes nydyrket ligger. Kommunens avgjørelse kan påklages til Fylkesmannen. Les veiledningen på

side 2 og 3 før søknaden folles ut. Fyll også ut vedleggslisten på side 2 i skjemaet, og legg vecl påkrevd og relevant dokumentasjon.

Nydyrkingstiltaket kan ikke lverksettes før planen er godkjenl Dersom nydyrkingsarealet er over 50 del€r (et vedlegg ll-tiltak) skal
kommunen behandle tillaket etter fr2rq{.!.i[_0lt-'-,1Qi6-e6-y!1&iir!e.1rucgeiS€. Også mindre tillak (under 50 dekad skal behandles etter S 3 der-
som det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få rr,esenllige virkninger for naturmangfold eller andre viklige miljøhensyn. Kommunen skal vurdere
tiltaket etler bestemmelsene i kap. ll i naturmangfoldloven.
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Grunnopplysninger

Søk€rens navn
Løvenskiold,

(etemavn, fo'r og rnellomnavn)
Fredrik Clarin

Fødselsnr- (11 sifeo

271278451 88

Organisasjonsnr (g sifier)

990533563
Adresse
Askveien 1 47, 3519 Hønefoss

E-postadræse
fredrik@lovenskioldvp. no

T6l€fonnr-

94 00 88 03

Eiendommen saknaden om plan tor nydy*ing gjeldet

Opplysningor om eiendommen (oppgls I dekar) og nydyrklngetiltaket

I

Fiendommens
totalareal

Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

lnnmarksbeite Produktiv
skog

Uproduktiv
skog

Myr Annet areal

1740CI 550 0 0,6 14999 1759

2

Seskrivelse av drifrsbyggninger på eiendommen (antall husrylplasser, lagringskapasitet grovf6r, komlagar, komørke, kjølelager etc.)

Det er låve, vognsi<jul og verksted som er relatert til gårdsdriften. I låven er det tørking og lagring av korn, samt
maskinlagerplass.

3

Driftfiorm på eiendommen (husdyfiold, planteproduksjon rnv.)

Plante- og skogproduksjon.

4
Ved husdyrhold oppgi antall dyt Ved planteproduksion, oppgi eid areal i drifr

550
Antall dekar:

5
Har eiendommen lilstrekkolig spredeareal
icr husdyrgjødsel i iorhold til husdyrholdet? fl ," f Nei

Hvis nei, angi behov fot ytterligete sptedeareal (dekao

6
Et det regist.erte natur- og kulturlandskapsverdier
på eiendomrnen? S€ veiledning€ns punkt E og F E . l" f] ru.i f] vetitt"

Hvis j6,

Det er
oppgi navnlnummer på lokalileten(e)

M iS-registreringer på skogteigen.

7 ,$6i
taa"t""t"t som skal nydytkes (dekåo Til fulldyrka iord (dekar)

10,0
'Il overflatedyrta jord (dekar)

I
S€ eventu€lt Gårdskart
mark.

Hva slags mark skal nydyrkes?
Skogmark og uproduktiv

Oppgiforventet avling
600 kg/daa

n

.!

a
?'
o

Skjema M-0160 B fastsatt av Landbruks- og matdepattementet
Søknad om godkjenning av Plan

den 4.2.2413
for nydyrking
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VEd nydyrkjng av skogareal, oppgi hogsthlass€ og bonitet

Hogstklasse 2 og 5, bjørk 17 ogbjørk23.

t0

Bækriv planlagt drin av nydyrkingsarealet (utdypes eventuelt i eget vedlegg)

Areal 1 liggår øst foi Åsk iapell og ned mot elven Sogna.-Her består arealet av hogstklasse 2 og 5, hhv b1ørk23 og bjørk

17.
Det er også et mindre areal i midten av arealet som er merket uproduKiv mark, men her vokser det i dag trær. Areal som

kan dyrkes opp er målt til 7 daa.

Areal 2 ligger nord for Ask kapell, og er en smal stripe mellom Kapellveien og jernbanen. Arealet er merket uproduktiv

mark, men her vokser det i dag trær. Areal som kan dyrkes opp er målt til 3 daa.

11

Oppgi hvilk€ økonornigke og drinsrn€sige fordeler som oppnås ved nydyrkingen (legg ved kætnadsoverslag lbr nydyrkingen)

Det vil være en driftsmessig fordel ved å dyrke opp arealene, og bruke dem til kornproduksjon. Dette vil gi en bruttoinntekt
på ca. kr. 18 000,-/år eks. mva.
Det er bedre at arealene dyrkes opp enn at dem står og gror igjen og kun er å anse som uryddige områder som er
skjemmende for allmenheten.

Kostnaden for nydyrking av arealene er satt til kr. 75 000,- eks. mva.

12

Dato
6. mars 2020

Søkerens underskii

frl 2t' ( ' tar*sh {

Søknaden skal inneholde: Vedlagt

Kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, aikomsten til ny-
dyftingsarealet, eiendommen og området omkring

Plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stein / stubber skal
deponeres I dumpes) n
Søknaden tan også inneholde: lkke relevant

Konsekvensutredning n a
Beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealel (f. punkt '10) a T
Kostnadsoverslag for nydyrkingen fif. punkt 11) tr n
Kart over registrerte natur- og kulturlandskapsverdier n a

Vedleggsliete

Skjema M-0160 B fastsatt av Landbruks- og matdepartementet den 4 2'2013

Søknad om godkjenning av plan for nydyrking
Side 2 av 4
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Veiledning

A. Nydyrking kån bare skis otler godkjenning
Nydyrkingstiltaket kan ikke settes i gang før plan for nydyrking er godkjent av kommunen. Grunneiet jordskifteretten på vegne av den som

har begjårt jordskifte, eller teietagei mv kan søke om godkjenning av plan for nydyrking. Godkjenningen faller bort dersom nydyrking ikke et

iverksatt innen 3 år etter at tillatelsen er gift. Kommunen kan s€Ue vilkår ved godkjenning av plan for nydyrking, if. forsio{t-rlll,rlvCY!!rg.j.{

B. Saksbehandlingen
Før vedtak treffes skal kommunen innhenle de uttalelsene som er nødvendige, jf. 1i..1..r..;r;i-r-liir r^y?yii.ing 5 ! og ellers sørge for at saken er

så godt opplyst som mulig. Regionat kulturminnemyndighet skal gis anledning til å uttale seg. Sametinget skal gis anledning til å uttale seg

deriom nydyrkingen kan berøå deres fagområder. Fyliesmannen skal gis anledning til å uttale seg der nydyrkingen kan berøre vesentlige

miljøverdier. Det skal settes en frisl for uttalelse på minst en måned. Kommunens avgjørelse kan påklages til Fylkesmannen.

C. Hva regnes som nydyrklng
Som nydyrking regnes fuildyrting og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over

30 år. Med fulldyrking menes ryOOing og brytind til vanlig pløyedybde slik at arealet kan nyttes til åkervekster eller lil eng og beite som kan

fomyes ved pløying. Med overflatedyrking menes rydding og sletting av overflaten slik at maskinell høsting er mulig. Opparbeiding av
overllatedyrka mark til fulldyrka mark regnes ikke som nydyrking.

D. Vilkårfforutsetning for godkjonning
Planen for nydyrking kan itie goOt<jennås dersom nydyrkingsarealel ligger i kantsonen mot vassdrag. I slike tilfeller må det settes igien en

vegetasjonssone mot vassdraget. Langs vassdrag med å.ssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter måll ved normal vannføring.
Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter. Som vassdrag regnes slillestående eller rennende overflatevann
med årssikker vannføring og vannløp uten årssikker vannføring dersom det atskiller seg tydelig fra omgivelsene. Dersom nydyrkingsarealet
er over 50 dekar (et vedlegg tt-tiltafi skal kommunen behandle tiltaket etter f9r9(irJt- gul L!'rsr1:yell-qlJrii!..rtqit $! Også mindre tiltak.(under
50 dekar) skal behandles åtter g 3 dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige
miljøhensyn. Godkjenning av plan for nydyrking etter nydyrkingsforskriften fritar ikke grunneier for plikten til å innhente nødvendig tillatelse
etter annet lovverk.

E. Andre forhold av betydning for avgjørolssn
Formålet rned forskift om nydyrking erå sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskapsverdiene' Det skal

legges sær{ig vekt på hvilken virkning nydyrkingen kan få for natur- og kulturlandskapsverdiene, og det skal gå fam av kommunens

avglørelse hvilke verdier som berøres, åairt nvitke konsekvenser nydyrkingen får for disse. Hensynet til natur- og kulturlandskapsverdier skal
vurderes for støne områder uavhengig av eiendomsgrenser. Som natur- og kulturlandskapsverdier regnes miljøkvaliteter som
landskapsbildet, mangfoldet i naturen og kulturminner. 1il landskapsbildet hører eksisterende atkomst til bakenforliggende areal'
I vektleggingen skal det tas hensyn til oå det er sjeldne miljøverdier på arealet, og hvor sjeldne disse miliøverdiene eventuelt er. Det skal tas

slike henlyn som trilt,lrmårItbld1tv9ll foreskriver ved kommunens behandling av!øknaden. Kommunens vurderinger etter naturmangfold-
loven $$ 8-1 2 skal fremgå av vedtaket, jf. nalurmangfoldloven S 7.

I tillegg til natur- og kulturlandskapsverdier skal kommunen legge vekt på om det er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driflsenheten og om

nydyrklngstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsningåi Utfallet av søknaden vil bero på en aweining av de relevante momentene i

forhold til hverandre.

F. NarmEre om utfylling av søknadsskjemaet
Oppgi navn, fødselinumåer (ev. organisåsjonsnummer), adresse, gårds- og bruksnummer (ev. feslenummer) på eiendommen som søknad
for nydyrking gjelder, og telefonnurnme.. I punktene 14 gis det opplysninger om eiendommen og i punktene 7-11 gis det opplysninger om

arealet som-ønskes nydyrket. Det er viktig at punktene rylles ul med hensyn til vurderingen av nydyrkingstiltaket. Under punkt 1 skal det bare

føres opp areal som hører til eiendommen, ikke leid areal. Arealinformasjon i punkt 1 kan hentes fta NlBlOs ilarl.snrll på intemetl'

"Produktiv skog" innebefalter skog av særs høy, middels og lav bonitet. "Ånnet areal" innebefatter kategioriene jorddekt og skrinn fastmark,

bebygd, samferdsel, vann, bre og itXe klassifiiert areal. I punkt 5 oppgis behov for areal i forhold til prcduksionsomfanget. Det skal oppføres

det areal som eiendommen mangler, og som er nødvendig for å lilfredsstille kravene til spredeareal i lorstr<rril trr'!giøi.:c--i!ar.3.! !r-!!--all 0-'j.iail-li'!.
(tirr,båus-?4. Når behovet for areal skal beregnes, medtas ikke leid areal, kun eid areal. lnformasjon om regigtrette natur- og
kulturlandskapsverdier under punkt 6 kan koÅmunen være behjelpelig med å fremskaffe. Det finnes også karttjenester på intemetl, blant

annet:

o Natur- og landskapsverdier:
- Miljødirektoratets karttjeneste flaluilziig
- Artsdatabankens karltjeneste rittsk:rrt
- NlBlOs kartløsning /rldrtr.r

o Kulturverdier:
_ Riksantikvarensi<.uiluIJ)rr\ilesøk

Registrerte naturverdier kan eksempelvis være prioriterte arter og utvalgte naturtyper efter naturmangfoldloven eller arter og naturtyper
oppført i Norsk Rødliste (for arter 2010. for naturtyper 2011). Andre natur- og kulturlandskapsverdier kan være områdevem etter

nåiurmangfoldloven, kulturminner etter kulturminneloven, helhetlige kulturlandskap, utvalgte kultudandskap ijordbruket, Miliøregistreringer i

skog, vemskog, og områder som er vurderl som svært viktige (A-lokalitet) og viktige (Slokalitet) for biologisk mangfold i Nalurbase

ry
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Vellednlng

G. Tileyn og ovortredelse
Kommunen skal føre tilsyn med at beslemmelsene i nydyrkingsforskiften og vedtak fattet med hjemmel i den følges, if. {orsknfl om nvdyfting
g*!1. Kommunen kan iden forbindelse foretra befaring på eiendommen. Kommunen skal gi Fylkesmannen melding om brudd. Fylkesmannen
skal varsle departementet dersom bruddet bør følges opp ved trengsgebyr etter annet ledd. Ved brudd på forskriien eller vedtak fattet med
hjemmel i den, kan kommunen pålegge tiltakshaver å reparere skaden, godkjenningen kan trekkes helt eller delvis tilbake, eller
Fylkesmannen kan pålegge den ansvarlige tvangssebyr, jf. forskrift om nvdyrking $ 12.

H. Kulturminnsr
Dersom nydyrkingstiltakgt utgjør 15 dekar eller mer av samlet overffate over en periode på fem år, regnes det som et 'støne privat tiftak", og

omfattes også av undersøkelsesplikten i kulturmrnneloven Sli. I disse sakene vil nydyrkingsforskriften og kulfurminneloven gjelde side om

side. Dette betyr at tiltakshaver må ha nødvendige tillatelser etter begge regelverk tør tiltaket kan i verksettes.
Se Klima- og miljødepartementet sitl rundskriv T-2199 onr nydyrkinostiltak.

Staten kan dekke utgifrer til arkeologiske arbeider dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren, jf. kqlturminneloven $ 10. Det vises

til Klima- og miljødepartementet sitt rundskriv som omhandler mindre, private tiltak: T-2i2007 om dekning av ulgdledtlarkeolooiske arbeider

Dersom det under gjennomføringen av tiltaket, uansett stønelse, påtrefies automatisk fredete kulturminner jf. ksJlggrilneloven-5-{, skal

arbeidet stans€s og melding s€ndes til rylkeskommune/Sametinget, jf. kulturminneloven S I

o.!
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Oversiktskart - Rød sirkel markerer
nydyrkingsarealets plassering



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2348-14   Arkiv: GNR 59/3, 

59/46  

 

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon, gnr/bnr 59/3 til 

gnr/bnr 59/46 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

arealoverføring i delegert sak 311/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

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

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

om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 01.07.2020 gitt tillatelse til fradeling etter jordlova av Landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole. Byggesaksavdelingen ga 03.07.2020 tillatelse til arealoverføring etter plan- og 

bygningsloven og dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1, delegasjonssaksnummer 311/20. Arealoverføringen gjelder et areal på ca. 1 500 m2. I 

vedtaket fra byggesaksavdelingen er det tatt gebyr på 9 300,- for behandling av 

dispensasjonssøknaden. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 16.07.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder fra hjemmelshavere til mottakereiendommen, Anne-Lise 

Tufte og Karsten Lien. 

 

Klagen går i hovedsak på følgende: 

- Ved muntlig kontakt med Ringerike kommune har de fått inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker, herunder fra landbrukskontoret, byggesak og oppmåling. 



- 

- Arealoverføring og dispensasjon er behandlet i samme sak, og gebyrene bør derfor 

kunne ses under ett. I tillegg har mye av saksbehandlingen skjedd ved 

landbrukskontoret, som har eget gebyr. 

 

Byggesaksavdelingen sendte 19.08.2020 bekreftelse på mottak av klagen, og en forklaring på 

gebyr for dispensasjonssøknader og orientering om videre saksgang. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

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

kommuneplanen er det forbudt med fradeling i LNF-områder, jf. kommuneplanen § 10.1. 

 

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

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

 

 
 

Juridiske forhold  

Kommunestyret kan gi forskrift om gebyr til kommunen for behandling av søknad om tillatelse, 

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

endres. Dette gjelder ikke dersom gebyret endres på bakgrunn av søknaden om nedsettelse av 

gebyr. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr. 

 

Alternative løsninger 

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

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 



- 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

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

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

dispensasjon for å fradele disse eiendommene. I disse sakene blir det tatt gebyr for behandling 

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

tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

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

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

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

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

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

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Søkere skriver at de har fått inntrykk av at det kun skulle tas ett gebyr i byggesaken. 

Rådmannen viser til at det i brev fra byggesaksavdelingen 27.05.2020 ble informert om at det 

tas gebyr i fradelingsaken og at det tas ekstra gebyr ved dispensasjoner. 

 

Det er i klagen vist til at arealoverføringen og dispensasjonen er behandlet i samme sak, og at 

gebyrene derfor bør ses under ett. I tillegg vises det til at mye av saksbehandlingen er skjedd 

ved landbrukskontoret, som har eget gebyr. Rådmannen viser til at det tas ulike vurderinger 

ved behandling av søknaden hos landbrukskontoret og byggesaksavdelingen. 

Landbrukskontoret vurderer om vilkårene for fradeling er oppfylt etter jordlova, og 

byggesaksavdelingen behandler etter plan- og bygningsloven. Det er Ringerike kommunes 

betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av gebyr. For dispensasjoner etter plan- og 

bygningsloven er gebyret satt til 9 300,- per dispensasjon. Dette gebyret kommer i tillegg til 

ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven 

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

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

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

 

Dersom man ønsker å fradele eiendom uten dispensasjon, må eiendommen avsettes til 

boligbebyggelse i kommuneplanen eller reguleres til bolig i reguleringsplan. Hvis eiendommen 

blir avsatt til bolig, vil det være mulig å overføre areal mellom eiendommer uten dispensasjon 

fra forbud mot tiltak i LNF-områder. For områder som er avsatt til bolig i kommuneplanen, er 

det gjort en konkret vurdering av områdene etter å ha sett på blant annet teknisk og sosial 

infrastruktur. Dersom det er ønskelig at eiendommen/området skal bli avsatt til bolig i 

kommuneplanen, må det sendes inn som innspill i forbindelse med revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

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

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



- 

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

fradeling av disse eiendommene. Dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne bli 

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

områder og må betale dispensasjonsgebyr. I tillegg vil det kunne medføre at 

byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som selvkost. 

 

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

 

Oppsummering 

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

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

 

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

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

 

Utskrift sendes 

Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Klage på gebyr - arealoverføring 

Vedtak - Arealoverføring 

Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

 

 

 Ringerike kommune, 20.08.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-13 41557/20 GNR 59/3, 59/46  19.08.2020 

 
Informasjon om videre behandling - Arealoverføring 

Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vi bekrefter at vi 16.07.2020 mottok klage på gebyr og reduksjon av gebyr for 

dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder. 

 

Gebyr for dispensasjoner 

Dere skriver i brevet deres at dere fikk inntrykk av at det var tre typer gebyr i slike 

saker, herunder en for behandling ved byggesak.  

 

Det er Ringerike kommunes betalingsreglement som brukes ved fastsettelse av 

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

Dette gebyret kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyr for 

behandling av søknader beregnes etter selvkost, og siden dispensasjonssøknader 

krever mer arbeid, er det fastsatt et eget gebyr for dette, se oversikten nedenfor. 

 

 
 

I vårt brev datert 27.05.2020 har vi skrevet følgende: 



 

 

2 

 
 

Dere har her blitt informert om at det tas gebyr i saken for behandling etter plan- og 

bygningsloven, og at det tas ekstra gebyr for dispensasjon fra kommuneplanen. 

 

Dersom dette gir tilstrekkelig svar på deres brev og dere ønsker å trekke klagen på 

gebyr og søknad om reduksjon av gebyr, ber vi om at dere gir en tilbakemelding på 

dette så snart som mulig. 

 

Videre behandling 

Slik saken er nå, vil den måtte legges fram til politisk behandling i hovedutvalget for 

miljø- og arealforvaltning (HMA) og formannskapet, da det er spørsmål om gebyr. Vi 

vil forsøke å legge fram saken til behandling i HMA ved møtet 07.09.2020. Saken går 

deretter til formannskapet for behandling. Saksdokumenter blir tilgjengelig på 

kommunens nettsider ca. en uke før møtet. Der kan dere også følge møtet på web-

TV. 

 

 

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 



Anne-Lise Tufte og Karsten Lien 

Heradsbygdveien 151 

3518 Hønefoss 

Hønefoss, 16. juli 2020 

Ringerike kommune 

Postboks 123 

3502 Hønefoss 

 

Deres saksnr. 20/2348-8, løpenr. 34950/20, arkivkode GNR 59/3, 59/46 

 

Klage på gebyr – arealoverføring fra gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

Vi viser til brev fra Ringerike kommune datert 3. juli 2020. 

Vi er for det første glade for at det ble et positivt vedtak i saken! 

Da vi var i muntlig kontakt med Ringerike kommune tidligere i år, fikk vi inntrykk av at det var tre 

typer gebyrer i slike saker – én for behandling på landbrukskontoret, én på byggesakskontoret, og én 

ved oppmålingsforretningen. 

Vi ble derfor svært overrasket over at det i brevet nevnt over, beregnes gebyr både for 

arealoverføringen og for dispensasjonen. Dette er jo behandlet i samme sak, slik at gebyrene bør 

kunne ses under ett. Og mye av saksbehandlingen er i tillegg allerede skjedd ved landbrukskontoret, 

som har eget gebyr. 

Vi ber derfor om en reduksjon av gebyrene. 

Vi håper på en positiv behandling av søknaden! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anne-Lise Tufte    Karsten Lien 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Kirsti Dalaaker Tufte         
Heradsbygdveien 166 
 
3518 HØNEFOSS 
 

Delegasjonssak nr: 311/20 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-8 34950/20 GNR 59/3, 59/46  03.07.2020 

 

Vedtak - Arealoverføring Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om arealoverføring fra eiendom gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 er godkjent, 
jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4 og § 26-1. 
 
Søknaden om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 
kommuneplanen § 10.1 er godkjent, jf. pbl. § 19-2. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
1. Arealet skal være som vist på innsendte kartgrunnlag, ca. 1500 m2. 

 
2. Vilkår satt i landbrukskontorets vedtak datert 01.07.2020 må oppfylles. 
 

Tillatelsen gjelder i tre år: 
Fradelingen faller bort dersom det ikke er rekvirert oppmålingsforretning etter 
matrikkellova innen 3 år etter at tillatelsen er gitt, eller dersom matrikkelføring vil være i 
strid med matrikkellova, jf. pbl. § 21-9. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer 
er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no. 
 
Det blir sendt egne gebyr for behandling hos Landbrukskontoret i Ringerike og Hole 
og oppmålingsavdelingen i Ringerike kommune. 
 
Beregning av gebyr 
Varekode Beskrivelse Pris Antall Beløp 
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 Saksbehandling, arealoverføring inntil 5000 m² 11 450,- 1 Kr 11 450,- 

 Dispensasjon   9 300,- 1 Kr   9 300,- 

  Totalt gebyr å betale   Kr 20 750,- 

 
Faktura (til kjøper, Anne-Lise Tufte) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om saken: 
 

Kommunikasjon: 
Vi mottok 16.05.2020 søknad om arealoverføring. Det ble sendt foreløpig svar 
27.05.2020. Vi mottok tilleggsdokumentasjon 04.06.2020, ba om ytterligere 
tilleggsdokumentasjon 05.06.2020 og mottok dette 05.06.2020. Landbrukskontoret 
har gitt tillatelse datert 01.07.2020. 

 

Tiltaket: 
Det er søkt om arealoverføring på 1500 m² fra eiendom gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46. 
Begrunnelsen for søknaden er at atkomstveien til gnr/bnr 59/46 ligger på dette 
arealet og at mottakereiendommen har spredegrøfter i grunnen. Det er søkt om 
dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 10.1.  
 
Kommunen vurderer at arealoverføringen ikke vil påvirke tomtas egnethet, jf. pbl. § 
26-1. 
 
Saken oversendes oppmålingsavdelingen i Ringerike kommune for videre 
behandling. Du vil motta varsel om oppmålingsforretning minst to uker før 
forretningen skal gjennomføres. Dersom du har spørsmål til den videre behandlingen 
av saken, kan du ta kontakt med servicetorget (telefonnummer 32 11 74 00) og be 
om å få snakke med oppmålingsavdelingen. 

 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 
LNF-område. Oppføring av ny bolig- og fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet 
gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål, jf. 
kommuneplanen § 10.1. 

 

Landbrukskontoret: 
Saken har vært til behandling etter jordlova hos Landbrukskontoret for Ringerike og 
Hole. Det er gitt tillatelse til fradeling ved vedtak datert 01.07.2020. Det forutsettes at 
vilkår satt i vedtaket følges. 

 

Dispensasjon:  
Det er søkt om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter 
kommuneplanen § 10.1. 
 
Det er to vilkår for å gi dispensasjon. For å kunne gi dispensasjon må begge 
vilkårene være oppfylt, jf. pbl. § 19-2. 
 
Søkers begrunnelse for at dispensasjon bør innvilges er at arealet tidligere ble drevet, 
men at jorda nå har grodd igjen og at det har vokst opp trær flere steder. Videre 
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skriver kjøper at røttene fra trærne kan ødelegge spredegrøftene, og at de derfor 
ønsker å rydde opp på arealet. Det vil være en fordel å få overført arealet, som har 
heftelser for veirett og spredegrøfter, til mottakereiendommen ifølge søknaden. Det 
opplyses også at det kan være aktuelt å benytte noe av arealet til grønnsakhage og 
på sikt til birøkt. 
 
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 LNF-områder er å ivareta landbruksformål, og å 
sikre allmennhetens tilgang til natur- og friluftsområder. Arealet blir allerede benyttet 
av mottakereiendommen da den har veirett og spredegrøfter der. Det blir dermed 
ingen endring av bruken av arealet på grunn av arealoverføringen. Det er avsatt til 
LNF i kommuneplanen, og vil fortsatt være omfattet av byggeforbud etter 
kommuneplanen § 10.1. Arealoverføringen medfører ikke at det er tillatt å 
gjennomføre bygge- og anleggstiltak på arealet. Landbrukskontoret har gitt tillatelse 
til arealoverføringen, og vurdert at den ikke vil føre til store drifts- eller miljømessige 
ulemper for landbruket. Det kan dermed anses at hensynet til landbruk ikke blir 
nevneverdig berørt av arealoverføringen. 
 
Vi vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i LNF-områder etter 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.  
 
Arealoverføringen vil kunne medføre økt privatisering av arealet. Det er imidlertid ikke 
et areal hvor landbruksinteresser står sterkt, og landbrukskontoret har vurdert at det 
ikke vil medføre store drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. Arealet blir 
allerede i dag benyttet av mottakereiendommen, og det vil da være en fordel å få det 
overført. Søker har opplyst at arealet i dag er gjengrodd, og at de har planer om å 
benytte det til grønnsakhage og birøkt på sikt. Dette anses som positivt. 
 
Vi vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 
etter 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. 

 

Nabovarsling: 
Det er ikke opplyst å være noen merknader i 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 

Hans Otto Larsson for 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 til:  
Ringerike kommune, Kart- og oppmåling v/Elin Green 
Ringerike kommune, Eiendomsskattekontoret v/Helge Myhren 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole v/Sigrid Bruholt 
Anne-Lise Tufte, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 
Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 HØNEFOSS 
 
 
Vedlegg: 
Situasjonsplan 
 
 
Henviser til: 
Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 
mars 2020 



 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 

 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

Kirsti Tufte   

Heradsbygdveien 166 

 

3518 HØNEFOSS 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/2348-7 33909/20 GNR 59/3, 59/46  01.07.2020 

 
Fradeling av eiendom - Behandling etter jordloven 

Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vedtak 
Søknaden om arealoverføring er godkjent, jf. jordloven § 12. Tillatelse til fradeling 

er gitt på følgende vilkår: 

1. Arealet skal overføres til eiendommen med gnr. 59 bnr. 46 

2. Eventuelle rettigheter (fiskerett mm.) skal fortsatt tilhøre den opprinnelige 

eiendommen og følger ikke med i fradelingen  

 

Vi viser til søknad om arealoverføring mottatt 18.05.2020, foreløpig svar datert 

27.05.2020 og deres tilbakemelding mottatt 05.06.2020. 

 

Vi gjør oppmerksom på at søknaden nå blir behandlet etter plan- og bygningsloven 

Landbrukskontoret har nå behandlet søknaden om fradeling etter jordloven. Søknaden 

må også behandles etter plan- og bygningsloven, og vi oversender nå saken til 

byggesaksavdelingen. Saken vil deretter bli sendt til oppmålingsavdelingen for 

oppmåling. Vi gjør oppmerksom på at det tas gebyr for byggesaksbehandling og 

oppmåling. For gjeldende gebyrsatser viser vi til kommunens betalingsregulativ. 

 
Beskrivelse av saken 

Kirsti Tufte, eier av landbrukseiendommen Hanserud, gnr/bnr 59/3, søker om 

arealoverføring av ca. 1,5 dekar til naboeiendommen med gnr/bnr 59/46 i Ringerike 

kommune. Formålet med arealoverføringen er utvidelse av eiendommen for å bygge 

garasje, i tillegg til å eie egen vei opp til huset, samt arealet hvor de har sine 

spredegrøfter.   

  

Eiendommen består ifølge gårdskart av totalt 76 dekar, hvorav 4,2 dekar fulldyrka jord og 

63 dekar produktiv skog. Eiendommen er bebygd med våningshus, kårbolig og 

driftsbygninger. Arealet som søkes overført, er i gårdskart registrert som fulldyrka jord og 

produktiv skog.   

 

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanen er avsatt til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område). I den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er området 

klassifisert som et C-område. Dette er et område med mindre sterke landbruksinteresser.  
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Vurdering 

I jordloven § 12 fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, skal 

det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 

delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 

miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 

dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 
 

Vi opplyste i vårt foreløpige svar, datert 27.05.2020, at vi på daværende tidspunkt ikke 

kunne se at det forelå gode grunner til å innvilge fremlagt søknad om fradeling, og ba 

dere revurdere størrelsen på arealet til å ikke omfatte dyrka mark. I deres tilbakemelding 

mottatt 05.06.2020 skriver dere at jorda har grodd igjen med bjørk med høyde på flere 

meter. Dere dokumenterte også dette med bilde. Basert på deres beskrivelse, bilde, og 

Googles tjeneste «Street View» med bilder fra oktober 2019, kan man tydelig se at 

arealet i dag er gjengrodd. I karttjenesten Kilden, har NIBIO registrert arealet med dyrka 

mark som en usikker flate, og ved ajourhold av AR5 hadde arealet i dag ikke blitt 

klassifisert som fulldyrket mark. Arealet er allikevel en del av en landbrukseiendom, og 

har potensiale til å kunne bli fulldyrket mark igjen.  

 

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

som et mål for jordloven at driftsenhetene bør styrkes. I denne saken vil en godkjent 

arealoverføring medføre at en landbrukseiendom mister en stor andel av sine produktive 

arealer. Samtidig opplyses det i søknaden om dispensasjon at arealet skal ryddes for 

skog, og er tenkt benyttet til grønnsaker og poteter, og på sikt også birøkt. Eventuelle 

rettigheter, slik som fiskerett, jaktrett o.l. skal fortsatt tilhøre den opprinnelige 

eiendommen og følger ikke med i arealoverføringen. Med bakgrunn i dette vurderer vi at 

en godkjent arealoverføring vil ivareta hensynet til vern av arealressursene. 

 

Ved arealoverføring er det av betydning om overføringen fører til en driftsmessig god 

løsning. I denne saken vil arealoverføringen resultere i at naboeiendommen blir eier av 

sin egen vei og spredegrøfter.  

 

Vi kan ikke se at arealoverføringen vil føre til store drifts- eller miljømessige ulemper for 

landbruket, da fradelingen ikke vil påvirke atkomsten til dyrka areal, føre til dårligere 

arrondering eller konflikter knyttet til støv, støy, lukt o.l. 

 

Eiendommen ligger i et område der landbruksinteressene er mindre sterke. Vi ser positivt 

på at arealet er tenkt ryddet, og dyrket opp igjen, da dagens bruk har resultert i at arealet 

har grodd igjen. Med bakgrunn i arealets tilstand, bruk og eiendommens beliggenhet 

vurderer vi at vi kan godkjenne arealoverføringen som omsøkt etter jordloven § 12.  

 

Gebyr  

Vi ettersender giro for saksbehandling etter jordloven på kroner 2 000,-. Gebyret er 

fastsatt i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, og 

kommunens betalingsregulativ.  

 

Orientering om klage  

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du har mottatt dette brevet. Klagen retter 

du til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sender den via landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole.  
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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. 
 

 

Med hilsen 

 

Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder landbruk 

                  

Saksbehandler: Sigrid Bruholt 

E-post: sigrid.bruholt@ringerike.kommune.no  

Telefon: 48 18 64 64  

 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi:  

Anne-Lise Tufte og Karsten Lien, Heradsbygdveien 151, 3518 Hønefoss 

Byggesak v/Elisabeth Skaret Lund, Ringerike kommune 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2032-10  Arkiv: GNR 317/107  

 

Sak: 59/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for fradeling Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2032-8   Arkiv: GNR 317/107  

 

 

Dispensasjon for fradeling, gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig ved fradeling etter 

kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

1. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig ved 

fradeling. Den ene eiendom vil få et areal på 614 m², og den andre eiendommen vil få et areal 

på 709 m². Det er krav om minimum 700 m² boligtomt for enebolig ved fradeling av eiendom 

etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden om dispensasjon godkjennes. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok 29.04.2020 en henvendelse om vurdering av utbyggingsalternativer på 

eiendommen. Det ble da lagt fram to alternativer. Alternativ A omhandlet muligheter for 

fradeling av eiendom, og oppføring av enebolig på de to eiendommene. Alternativ B gikk ut 

på at det skulle bygges en tomannsbolig på eiendommen. 

 

Kommunen ga 06.05.2020 tilbakemelding på utbyggingsalternativene. Ved alternativ A ble 

det vist til at det måtte søkes om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig 

etter kommuneplanen for den ene av eiendommene, og at søknaden ville bli lagt fram til 

politisk behandling. For alternativ B ble det vist til at det ikke var nødvendig med 

dispensasjoner eller politisk behandling, ut fra innsendte grunnlag, og at dette dermed ville 

medføre kortere behandlingstid. 

 

Beskrivelse av saken 

26.05.2020 mottok kommunen søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt ved fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. Det er sendt inn tegninger 

og situasjonsplan som viser forslag til boliger og plassering. Tegningene er kun et forslag til 



- 

hvordan bebyggelsen på eiendommen er tenkt, og er ikke bindende for søknaden om 

dispensasjon. 

 

Det er kun alternativ A, søknad om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt 

ved fradeling, som HMA skal behandle i denne saken. 

 

Søker viser til at det i dag står en tomannsbolig og garasje som er i dårlig forfatning, på 

eiendommen og at disse bygningene ønskes revet. Det totale arealet på eiendommen er 1322 

m², og nye tomter vil få areal på 614 m² og 709 m². Søker viser til at den minste av tomtene 

vil få 86 m² mindre areal enn kravet for eneboligtomter i kommuneplanen. Videre skriver 

søker at han ønsker å oppføre en enebolig med sekundærleilighet på hver av eiendommene, og 

at kravene til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen vil bli oppfylt. 

Søker skriver at tomtene er flate og fine, har godt uteoppholdsareal og gode solforhold. Krav 

til parkering og snuareal blir også oppfylt på begge eiendommene ifølge søker. 

Dispensasjonen er begrunnet med at overordnede mål om fortetting og befolkningsvekst i 

Hønefoss ikke blir satt til side ved søknaden. Videre at fordelene ved dispensasjonen vil være 

klart større enn ulempene basert på en samlet vurdering av byutvikling, eksisterende bomiljø 

og ønske om fortetting, og at tomtene vil få lik utnyttelse basert på prosent av bebygd areal. 

Søker skriver også at tomtene vil gi gode boliger i et sentrumsnært og fint boligområde, og at 

det er etterspørsel etter eneboliger med sekundærleiligheter med sentral beliggenhet, samt 

generasjonsboliger og utleieboliger til enslige og studenter. 

 

Det ble sendt foreløpig svar 29.05.2020 hvor det ble bedt om tilleggsdokumentasjon. 

Tilleggsdokumentasjonen ble mottatt 04.06.2020. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 7 Hønefoss, vedtatt 18.02.1956, som gjelder for eiendommen. 

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Reguleringsplanen er av eldre dato, og utfylles derfor av kommuneplanen, jf. kommuneplanen 

§§ 1.2 og 1.3. Kommuneplanen ble vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt ved fradeling etter 

kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8. 

 

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 for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 27.08.2020. 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 07.09.2020, vil 

kommunen maksimalt få 50 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig ved 

fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1. avslås, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra krav om minimum 700 m² tomt for enebolig 

ved fradeling av eiendom etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 ikke er oppfylt. Den ene av 

tomtene vil få et mindre areal enn kravet i kommuneplanen, og det vil ikke bli tilstrekkelig 

med luft og lys på eiendommene og mot nabotomtene. Kommuneplanen ble vedtatt i 2019, og 

det foreligger ikke gode grunner til å avvike kravet til tomtestørrelse i en nylig vedtatt plan. I 

tillegg legger HMA vekt på at det mangler fortau på strekningen fra Bekkegata til Hønengata, 

som er skolevei til Ullerål skole. HMA vurderer at dispensasjonen må avslås. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få betydning for andre saker som gjelder søknad om 

dispensasjon fra tomtestørrelse ved fradeling av eiendom i sentrumsnære områder. Det vil 

kunne bli vist til denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon 

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

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

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

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

 

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

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

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

innebærer et krav om kvalifisert interesseovervekt. 

 



- 

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

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

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

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

som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at kommunen bygger en avgjørelse på 

utenforliggende hensyn og urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at tiltak skal 

gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer, og dermed ikke trenge 

dispensasjoner. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave vedtatte planer, og 

dispensasjon bør bare gis i særlige tilfeller. 

 

Dispensasjon fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt, jf. kommuneplanen §§ 6.1.2 og 

6.1.8 

- Vilkår 1 

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

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

tilsidesatt. 

 

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 minimum 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 

6.1.8 er å sikre en funksjonell tomt som er egnet til bebyggelse ut fra størrelse, form og 

plassering, med tilstrekkelig uteoppholdsareal, vegetasjon, parkering, luft og lys. Den ene av 

tomtene får et areal på 614 m², noe som er 86 m² mindre enn kravet til tomtestørrelse for 

eneboligtomt i kommuneplanen. Fradelingen vil ikke medføre at strukturen i området brytes, 

da det er flere tomter i nærområdet som har mindre areal enn omsøkte fradeling. Søker har 

vist til at uteoppholdsareal, utnyttelsesgrad og parkering vil bli ivaretatt. Forslaget til 

plassering av boliger på eiendommene vil ikke medføre at det blir nevneverdig mindre luft og 

lys på eiendommene da utnyttelse på eiendommen er vist overholdt. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav om minimum 700 m² eneboligtomt 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 det opprettes tomter som er mindre enn kravet i 

kommuneplanen fra 2019, og at det vil kunne bli tett mellom bebyggelse og naboeiendommer. 

Det er imidlertid vist til at krav til utnyttelsesgrad og uteoppholdsareal etter kommuneplanen 

blir overholdt. Det er veiareal på flere sider av begge tomtene, noe som bidrar til luft og lys 

mellom naboeiendommer. Det er flere mindre eiendommer i området, som er fradelt lenge før 

kommuneplanen i 2019, og fradeling som vist i søknaden vil dermed ikke bryte med 

områdestrukturen. Det vil også være en fordel å opprette en funksjonell tomt i sentrumsnære 

områder. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
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- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for dispensasjon er oppfylt, og kan da gi dispensasjon. I 

vurderingen av om kommunen kan gi dispensasjon i dette tilfellet, legger rådmannen vekt på 

vurderingene gjort ved søknad om fradeling i Eikliveien 5, saksnr. 19/1775, behandlet politisk 

ved møte i HMA 09.12.2019 og 09.03.2020. HMA godkjente her søknad om dispensasjon fra 

tomtestørrelse etter kommuneplanen for fradeling av eiendom. Rådmannen mener det er 

likheter mellom disse sakene. Begge ligger utenfor byplanen, men i sentrumsnære områder. 

Rådmannen anbefaler at dispensasjonen fra krav om minimum 700 m² eneboligtomt 

godkjennes. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra krav om minimum 700 m² 

eneboligtomt ved fradeling etter kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 er oppfylt, og anbefaler 

HMA å godkjenne søknaden om dispensasjon. 

 

Utskrift sendes 

Bygg og Anlegg Tekniske Consulent AS, Fossveien 5, 3510 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Søknad om dispensasjon for tomtestørrelse for en tomt 

Situasjonsplaner 

Alternativ A – Tegninger 

Tegning 

 

 

 Ringerike kommune, 09.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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Deres ref.:
2012032-2 L.nr: 21057120

Vår ref.:
JS/Clis 3l7lI07

Dato
12.05.2020 Dokid:

20069540

Qot2a32-3)
Søknad om dispensasjon for

Bekkegata 4, Hønefoss, GNWBNR 317 I fi7I RINGERIKB KOMMUNE
Søknad om dispensasjon for tomtestørrelse for en tomt.

Det vises til tidligere informasjon i sakens anledning.
På vegne av grunneier fremmes søknad om dispensasjon for tomtestørrelse, ref $6.1.2 og $6.1.8 i
Kommuneplanens arealdel 2019-2030.

01 Bakgrunn:
Eiendommen Bekkegata 4, ble overtatt i februar 2020 av ny eier.
Eiendommen er bebygget med en tomamsbolig, opprirurelig fra 1922, som er noe ornbygget
irurvendig tidlig på 7O-tallet. Første etasje er iruredet med en stor leilighet og andre etasje rned to
mindre boenheter, som har vært utleid av forrige eier.
Det er fuIl kjeller under bygget og loftet er delvis innredet. Det en frittstående garasje på
eiendommen. Både boligen og garasjen er i darlig forfatning og planlegges revet for å gi plass til ny
moderne og miljøriktig bebyggelse.

02 Reguleringsforhold:
- Plan -id-605 7, Hønefoss av 18.2.1956
- Kornmuneplanens arealdel2019 -2020 av 31.01.2019
- Tomtearealet er på situasjonskartet beregnet til ca 1322 m2, men eiendomsgrensene er oppgitt

som usikre.
- Det er felles adkomst overBekkegata4 (3171107) til eiendommene 317l108 og3171109.

Vegretten vil nå blir formalisert ved tinglysning på Bekkegata 4.
Veien er i dårlig forfatning og går i oppløsning hver vår. Det er enighet med naboene om at veien
må oppgraderes med nfitbærelag og topplag når byggingenpå Bekkegata4 er ferdig.
Veiarealet over 317/107 blir likt enten det er en eller fire eiendommer som skal benytte veien.
Veiareal skal normalt inngå i tomteareal.

03 Alternative utbyggingsprosjekter som er vurdert:
- Alt A: Utbygging med to eneboliger med sekundærleilighet.
- Alternativet går frem av prosjekttegninger fra Hellvik Hus v/ fungeriksHus as

- Situasjonskartet viser at tomteareal for ny enebolig vestre del, 4C. vil være på 614m2 rnens
tomteareal for 4A, vil være over 700m2.

- Det må derfor søkes om dispensasjon for tomtestørrelse for tomt 4C, som vil være86m2 mindre
enn kravet til eneboligtomt, etter $ 6.1.2 og $6.1 .8, (tomtestørrelse).

- Viktige bestenrmelser for øvrig i Kommuneplanens arealdel vil oppfylles, som angitt under:
- $ 6.1 .4 Samlet utnyttelsen for begge tomtene er 22,9 %BYA. Gesimshøyde ligger pL7 m.
- $ 6.1.5 MUA-kravet til enebolig med sekundærleilighet er 200 +50 m2= 25A m2

Prosjektledelse a Byggeteknikk a Byggeledelse o Takseringsoppdrag o Konfliktløsn
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Bygg og Anlegg Tekniske Consulent as org.nr: 979148615 MVA

Fossveien 5. 3510 HøNEFOSS
Telefon: 32 12 4D A7
E-post: jan.solberg@ba-tec.as

RIF-g rådgiver

Godkjent for ansvarsrett

4ill.,

'HKravet er oppfylt med god margin for begge tomter.
Tomtene er flate og fine og lar seg godt utnyfte til uteopphold og har gode solforhold.

$ 6.1.6 Parkering. Parkeringskravet er oppfylt med to biloppstillingsplasser i garasje og to på
gårdsplass. Det er gode manøvreringsforhold for tilkomst og snuing med bil.
Gode oppstillingsplasser tbr sykkel på hver eiendom.

Alt B: Utbygging med vertikaldelt tomannsbolig.
Altemativet går frem av prosjekttegninger fra Hellvik Hus v/ RingeriksHus as

Alle relevante pamgrafer i arealdelen vil være opprylt.

$ 6.1.2 Tomtestørrelse større enn 900 m2

$ 6.1.4 %BYAvnder 25Tø Mønehøyde under 9 m

$ 6.1 ,5 MUA støme enn 150 m2 per boenhet.

$ 6.1.6 Parkeringskravet oppfult.

04 Vurderinger:
- Begge altemativ gir gode boliger i et sentrumsnært fint boligområde.
- Det er gitt klare politiske signaler om fortetting, befolkningsvekst og bedre utnyttelse av sentrale

boligtomter.
- Det er etterspørsel etter sentmlt beliggende eneboliger med sekundærleilighet.

Dette gir yngre farnilier mulighet til å skaffe seg enebolig ved at sekundærleiligheten ved utleie
kan dekke store deler av rentekostnadene ved boligkjøpet.

- Det har også vært forespørsler om generasjonsboliger og utleieboliger til enslige og studenter.
- Området er i all hovedsak bebygget med eneboliger,
- En rekke tomter i området er fra tidligere utskilt til eneboligtomter med størrelse under 700 m2

( Ref: gnr&nr,3I7/81,317183,317188, 317189 317190,317191,317/94,317/97 og317ll09)

05 Søknad om dispensasjon for tomtestørrelse for en av tomtene:
- Etter vårt skjønn settes verken de overordnede formålene i kommuneplanen for fortetting og

befolkningsvekst av Flønefoss eller $ 19-2 i PBL til side om utbygging etter Alt A blir tillatt,

Fordelene ved å gi dispensasjon, vil etter vårt s$ønn være klart støffe enn ulempene, basert på

en samlet vurdering, hensyntatt blutvikling, eksisterende bomiljø og ønske om fortetting.

Alternativene gir lik utnyttelse av tomtene basert på %BYA.

På bakgrunn av ovenstående mom.enter søkes det med dette om dispensasjon fra $ 6.1.2 og
6.1.8, tomtestørrelse, for en av tomtene som ønskes fradelt på3171107.

vennlig hilsen

J

leder Vedlegg:
D o kument er vedr. n ab ovars lin g
Sit.kart, Revidert snitt.
Øvrige dokumenter innsendt tidligere

Prosjektledelse o Byggeteknikk a Byggeledelse a Takseringsoppdrag a Konfliktløsning



Bekkegata 4 , gnrl bnr 3t7lL07 i Ringerike kommune

Dokumenter vedr. nabovarsling:

Vedlagt følger :

Blankett 51 55, Opplysninger gitt i nabovarslet.

Blankett 51 56, Kvittering for nabovarsel

Alle naboer ble personlig besøkt av undertegnede.

FØlgende naboer samtykket i både deling av tomta og oppføring av boliger på stedet:

317 / L06, 3t7 / LA6, 3L7 I LLl, 3L7 | LAg, 3L7 / LA&.

Eier av 3t7 /9A Geir Olsen kvitterte for mottak og har i egen mail (vedlagt) bekreftet

at han ikke har noe imot tiltakene.

Eier av 3L7187 har kvittert for mottak og meldt per mail 25.05.20 (vedlagtlat hun ikke

har noe imot byggeplanene, men ønsker en annen plassering for avfallsbeholdere.

Eier av 31 7/9I har kvittert for mottak og har muntlig meldt at de ikke noen

bemerkninger til tiltakene.

Eier av 30451 I Ringerike kommune har bekreftet mottak av nabovarselper mail

1 3.05.20. (vedlagt)

05.20

L
n



!F SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUT{E

Dato t43-2020 Målestokk 1:500

Eier

Gnr/bnr/fnr 3l7lL07-0
Adresse
Areal, beregnet
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. 7

Plannavn Hønefoss
Godkjent LBlaUL956
Kommuneplanformål Boligbebyggelse

Tomt= 622,0+87.709m2 MUAttrasse= 41,7m2

ByA hus os sarasje = 151,7 m2 !4!iåtene.np 
- 

?9?,9m?
MUA samlet = 323,7 m2

oÅBYA 
= (151,7ø09)x1O0% = 21t o/o <25o/o

%BYA samlet= (151,7x2)(614+709)x100oÅ = 22,9 % <25o/o

Bekkeqata 4A

o6AYA 
= (151,716141x10QoÅ = 24,7 % <25o/o

Bekkegata 4C
MUAt6rå$e= 4i.7m2
MUA teneng = 302,0 m2
MUA samlet = 343,7 mz

Tomt = 614,0 m2
BYA hus og garasie = 151,7 m2

Revideringsdato

ffi'7,'E

'3t7179

3rJ / rae

L7 / i,o8

{

I
3 I

5tt
$'+ .19

I Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense

. ' ,Trafikkareal Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Tiltakshaver
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rÅ.n c
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Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år

Sign
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q SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIXE KOMMUNE

Dato 1713-2020 Målesrokk 1;500

Eier
Gnrlbnrlfnr 3171t07-A
Adresse
Areal, beregnet
Formål Ingen planinfo funnet
Utnyttelse
Regplan nr. 7

Plannavn Hønefoss

Godkjent tgl02lt956
Kommuneplanformål Boligbebyggelse

Bekkeqåta 4C

MuAterasse= 46m2
MUA teneoq.318 mz

Bekkeoata 4A

%BYA samlet= {(514+622'tl1236lx10ao/o = 24,3 oÅ <25Vo

%BYA = (150/622)xl00o/o = 24j % <250'6

MUAsamlet =352m2

%BYA = (1501614)x100% .244 % <25%
MUA samlet = 384 m2

Hovedtomt= 622m2

BYA hus og garasje = '150 m2

Toml.614m2
BYA hus og garasre = 150 m2

MuAterasse= 46m2
MUA terånc = 338 m2

317 i9

/,4

^

-/

^Y"r, t'n 

{J
Revideringsdato Sig{

Revideringsdato Sign

@tr!

117 i79

2

3tu tt)g

I 7/ r08

{

0 &

3 17i

lvi

t9

I Bygninger Nøyaktig eiendomsgrense

Andre bygg Usikker eiendomsgrense
j Trafikkareal 

- 

Vannledning

Overvannsledning

Spillvannsledning

Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Tiltakhaver
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2945-7   Arkiv: GNR 22/4  

 

 

Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til bolig Gnr/bnr 22/4 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om deling av eiendom avslås, jf. jordlova § 12. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er søkt om dispensasjon for å fradele ca. 1000 m2 til boligformål fra gnr/bnr 22/4. Søker vil 

rive to fritidsboliger som blir erstattet med den nye boligtomten. Viken fylkeskommune har 

uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon på bakgrunn av for dårlig trafikksikkerhet for 

myke trafikanter. Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg negativt til at det gis 

dispensasjon fordi de mener at tiltaket vil være i strid med nasjonale/regionale føringer for areal 

og transport, samt hensyn til barn og unges interesser. 

 

Rådmannen anbefaler at søknaden avslås. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er søkt om dispensasjon for å fradele 1000 m2 boligtomt. To eksisterende fritidsboliger på 

eiendommen skal rives.  

 

Søkers begrunnelse for dispensasjonssøknaden: 

- Det omsøkte arealet ligger i et område med helårsboliger på alle kanter 

- Det er kort avstand til vei, skole, barnehage og balløkke 

- Ny bolig vil ta hensyn til terrenget og tilpasses den omkringliggende 

landskapskarakteren 

- Ny bolig vil få langt lavere energibehov enn eksisterende fritidsbolig 

- Det er muligheter for tilkobling til nytt vann- og avløpsanlegg 

- Fradelingen vil ikke endre nåværende skogdrift. Det meste av skogen er avvirket og det 

er foretatt nyplanting 

- Det er ingen kjente friluftsinteresser 

- Begge fritidsboligene rives og erstattes med én bolig 
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- Det er positivt med en endring fra fritidsbolig til bolig, både for Åsa og for kommunen 

som helhet som ønsker vekst 

- Hytta ble brukt som helårsbolig fra 1942-1966 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanen satt av til landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område).  

 

I kommuneplanbestemmelsene § 10.1 fremgår det for LNF-områdene: «Oppføring av ny bolig- 

eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av slik bebyggelse, samt 

fradeling til slikt formål.» 

 

I retningslinjene til kommuneplanbestemmelsene § 10.1 er det ikke tatt med særlige 

retningslinjer for fradeling. For oppføring av ny boligbebyggelse fremgår det at det er: «en 

forutsetning at samlet areal ikke overstiger 200 m2 BYA, og at utnyttingsgraden til 

boligeiendommen ikke overstiger 15 % BYA.» For bruksendring fra hytte til bolig sier 

retningslinjene at «I husklynger med overvekt av boliger, kan det vurderes å tillates 

bruksendring fra fritidsbolig til bolig. Ved bruksendring skal forhold som adkomst og skoleveg 

vurderes spesielt.» 

 

Juridiske forhold  

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

kommuneplanbestemmelsene § 10.1. 

 

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. 

 

Søknaden må behandles etter jordloven § 12, da det er søkt om deling av eiendom som brukes, 

eller som kan brukes, til jord- og skogbruk. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er 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 

Viken fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Viken har uttalt seg til søknaden.  

 

Viken fylkeskommune sin uttalelse går i hovedsak ut på følgende: 

- En utstrakt bruk av dispensasjoner vil uthule kommuneplanen som styringsverktøy 

- Fylkesvegen forbi dette området er ikke tilrettelagt for gående og syklende 

- En boligetablering vil medføre økt aktivitet langs vegnettet 

- Viken fylkeskommune anbefaler at det ikke gis dispensasjon 

 



- 

Fylkesmannen i Oslo og viken sin uttalelse går i hovedsak ut på følgende: 

- Kommunens utbyggingsmønster må styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at 

arealforbruk og transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel 

og gange styrkes 

- Hvis man ønsker en forsterkning av Hønefoss sentrum, er det viktig at det ikke åpnes 

opp for for mye spredt boligutbygging i kommunen 

- Det er uheldig med fradeling av boligtomter i områder uten gode kollektivforbindelser 

og ved vei der det ikke er opparbeidet gang- og sykkelvei 

- I rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

fremkommer det at arealer som brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, 

trafikkfare og annen helsefare 

- Etablering av en ny bolig i et område med dårlig trafikksikkerhet vil kunne føre til at 

trafikken til og fra boligen blir bilbasert. Dispensasjonen vil ikke bygge opp under 

nasjonale og regionale føringer for areal og transport samt hensyn til barn og unges 

interesser 

 

Alternative løsninger 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 godkjennes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

2. Søknaden om deling av eiendom godkjennes, jf. jordlova § 12. 

 

Alternativ begrunnelse: 

HMA kan velge å legge vekt på at det rives to fritidsboliger og fradeles én boligtomt, noe som 

vil redusere antall bygninger i området. At ny tomt skal deles fra på samme sted som det i dag 

har stått en fritidsbolig, kan også bidra til at den negative virkningen for arealressursene blir 

noe redusert. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken vil kunne ha prinsipiell betydning for andre saker som gjelder 

søknad om dispensasjon fra forbudet mot fradeling av tomter for boligbebyggelse i LNF-

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

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Mål 11 – bærekraftige byer og lokalsamfunn 

Området det søkes om fradeling i ligger ikke i en eksisterende boligklynge, og det er ikke 

mulighet for trygg ferdsel langs fylkesveien for myke trafikanter. Et avslag på søknaden om 

fradeling vil derfor være i tråd med bærekraftsmål 11. 

 

Mål 13 – stoppe klimaendringene 

Over 50 % av direkte klimagassutslipp i Ringerike kommune kommer fra veitrafikken. 

Omsøkte eiendom vil ikke ha tilgang til trafikksikker ferdsel for myke trafikanter, noe som vil 

føre til at transport til og fra boligen i stor grad vil bli bilbasert. Et avslag på søknaden om 

fradeling vil derfor støtte opp under bærekraftsmål 13. 

 

Rådmannens vurdering 

Dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF-områder 

- Vilkår for dispensasjon 
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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. 

 

- Vilkår 1 

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

søkes om 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. I tillegg er det særlig 

presisert i § 1-1 femte ledd at «hensynet til barn og unges oppvekstvilkår» skal tillegges særlig 

vekt.  

 

Hensynet bak forbudet mot fradeling i LNF-områder er å sikre at boligutbygging skjer i 

områder avsatt til bolig, og sikre landbruksarealer og allmennhetens tilgang til natur- og 

friluftsområder. 

 

I dette tilfellet vil fradeling føre til at det blir opprettet en ny boligeiendom midt inne på en 

landbrukseiendom, noe som vil føre til en vesentlig oppbryting av landbrukseiendommen. Selv 

om det ligger andre boliger i området rundt, ligger ikke eiendommen i en etablert boligklynge. 

 

Det er heller ikke trygg gang- og sykkelvei forbi eiendommen, noe som vil gjøre at transport til 

og fra eiendommen i stor grad vil være bilbasert. Dette er særlig negativt for barn og ungdom, 

som ikke kan kjøre bil selv. Nærmeste offentlige skoletilbud er Benterud skole, ca. 9 km fra 

eiendommen. Siden barn ikke har rett på plass på private skoletilbud, må man legge det 

offentlige skoletilbudet til grunn når nærheten til skole vurderes, og eiendommen vil ikke være 

i nærhet til et offentlig skoletilbud. 

 

Rådmannen mener at hensynene i lovens formålsbestemmelse og hensynene bak forbudet mot 

fradeling i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt. Det første vilkåret for å gi dispensasjon er 

dermed ikke oppfylt. 
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- Vilkår 2 

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

være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

Ulempene ved å gi dispensasjon er at det opprettes en ny boligeiendom i et LNF-område. 

Kommuneplanen har blitt til gjennom en omfattende planprosess, og vedtatt av 

kommunestyret, som er kommunens høyeste organ. Det ligger både planfaglige og politiske 

vurderinger til grunn for hvilke områder som er avsatt til boligområder, og det skal særlige 

grunner til for å fravike disse. 

 

En fradeling av tomt til boligformål vil føre til økt aktivitet langs fylkesveien, noe som både 

fylkeskommunen og fylkesmannen har påpekt at er negativt med tanke på manglende 

trafikksikkerhet. 

 

Søker skriver at det er positivt at to fritidsboliger rives og erstattes med én boligtomt, og 

legger til grunn at dette vil føre til mindre transport og belastning på offentlig infrastruktur. 

Rådmannen viser til at en helårsbolig vil generere en mye høyere trafikkmengde enn en 

fritidsbolig, og at man derfor ikke kan legge til grunn at trafikken til eiendommen vil minke 

som følge av endringen.  

 

Videre vil en fradeling føre til en oppdeling av landbrukseiendommen, noe som vil svekke 

eiendommens ressursgrunnlag.  

 

Rådmannen peker også på at både fylkesmannen i Oslo og Viken og Viken fylkeskommune har 

uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon i denne saken. I slike tilfeller følger det av plan- og 

bygningsloven at kommunen ikke bør gi dispensasjon, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd.  

 

Dersom området skal tas i bruk til boligformål, bør det skje ved rullering av kommuneplanen. 

Det gir kommunen bedre mulighet til å vurdere hvilke effekter flere eneboliger vil ha på 

området, blant annet knyttet til trafikk, offentlige tjenestetilbud og påvirkning på 

landbrukseiendommer og dyrka mark. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF-

områder ikke er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon ikke er oppfylt, og at søknaden må avslås. 

 

Behandling etter jordloven 

Ved avgjørelse av om fradeling kan godkjennes eller ikke, skal det ifølge jordloven § 12 legges 

vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det 

innebærer at man må vurdere: 

1. hensynet til vern av arealressursene, 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning 

3. og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Begrepet «arealressurser» omfatter ulike ressurser enten de består av jord, skog, bygninger 

eller retter. Ved å fradele hytta med omkringliggende skogsareal til boligtomt, mister 



- 

landbrukseiendommen deler av sine arealressurser, både i form av skog og bygninger. Dette vil 

medføre en svekkelse av driftsenheten som allerede har begrenset med ressurser.   

 

2. om delinga fører til en driftsmessig god løsning 

Omsøkt fradeling vil resultere i at det blir opprettet en boligeiendom midt inne på en 

landbrukseiendom. Dette vil medføre en betydelig oppstykking av landbrukseiendommen, og 

den driftsmessige løsningen vurderes å være mindre god enn dagens løsning.  

 

3. om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

Delinga kan føre til drifts- og miljømessige ulemper ved at en boligeiendom blir liggende 

omsluttet av produktiv skog. Ulempene kan knytte seg til mulige situasjoner i forbindelse med 

skogsdrift, slik som støy, støv, økt transport o.l.  

 

Samlet vurdering 

Eiendommen ligger i et område som i den jordfaglige arealvurderinga for Ringerike er 

klassifisert som et A-område. Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser, og 

landbruksmessige hensyn veier derfor tungt. Fradelingen vil svekke landbrukseiendommens 

ressursgrunnlag, medføre betydelig oppstykking av landbrukseiendommen og kan gi drifts- 

eller miljømessige ulemper. Rådmannen vurderer med bakgrunn i dette, at fradelingen ikke 

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

 

 

Vedlegg 

Ringerike - Uttalelse dispensasjon fra kommuneplan - gbnr 22_4 - fradeling av eiendom til 

boligformål - LNF-område 

V3 B01 Revider oversiktstegning.pdf 

Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon 

Dispensasjonssøknad gnr-bnr 22-4 Åsa.pdf 

V5 Skisse av bolig.PNG 

V 1 - Kvittering for nabovarsel.pdf 

V 2 - Følgesskriv nabovarsling_22-4,.pdf 

V 4 - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Ringerike kommune - Fylkesvei 2850 

- Gbnr 22_4.pdf 

V3 B01-Oversiktstegning.pdf 
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Ringerike - Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling av 
eiendom fra - gbnr 22/4 - til boligformål  
 
Vi viser til brev 10.07.2020. 
 
Saken gjelder 
Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune for fradeling av 
eiendom til boligformål i område avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF). Den omsøkte 
eiendommen er på 1000 m2. På den eksisterende eiendommen står det to hytter, disse skal rives 
dersom dispensasjonssøknaden blir godkjent.  
 
Lovverk og Fylkesmannens rolle 
Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak bestemmelsen eller hensynene i 
lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene 
ved en dispensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de 
formål og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter.  
 
Fylkesmannen skal påse at dispensasjoner ikke gis i strid med nasjonale og viktige regionale 
interesser innen miljøvern, landbruk, samfunnssikkerhet, folkehelse og barn og unges interesser. 
Vi skal følge opp Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innenfor våre 
ansvarsområder. Dette skjer ved at vi avgir uttalelser i saken før kommunen fatter vedtak. Vi har 
også klagerett på kommunens vedtak. 
 
For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det er Fylkesmannens juridiske avdeling som 
behandler eventuelle klager på kommunens vedtak. Dersom Fylkesmannen i Oslo og Viken klager 
på et kommunalt dispensasjonsvedtak vil det være en annen Fylkesmann som behandler klagen. 
 
Vurdering 
I statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging skisseres et sett med planprinsipper som 
fremmer bruken av klimavennlige transportformer. I hovedsak må kommunens 
utbyggingsmønster styres mot utvikling av kompakte tettsteder, slik at arealforbruk og 
transportbehov reduseres og grunnlaget for kollektivtransport, sykkel og gange styrkes. Dersom 



man ønsker en forsterkning av Hønefoss sentrum er det viktig at det ikke åpnes opp for for mye 
spredt boligutbygging i kommunen.  
 
Den omsøkte eiendommen ligger på Åsa, ca. 9 km fra Hønefoss sentrum. Området er uten 
tilgang til et godt kollektivtilbud. Vi mener det er uheldig med fradeling av boligtomter i områder 
uten gode kollektivforbindelser og ved vei der det ikke er opparbeidet gang- og sykkelvei. I punkt 
5 i Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen fremkommer 
det at arealer som brukes av barn og unge skal være sikret mot støy, trafikkfare og annen 
helsefare. Etablering av en ny bolig i et område med dårlig trafikksikkerhet vil kunne føre til at 
trafikken til og fra boligen blir bilbasert. Vi mener at dispensasjonen som omsøkt ikke bygger opp 
nasjonale og regionale føringer for areal og transport samt hensyn til barn og unges interesser.  
 
Vi legger til grunn at kommunen nøye vurderer søknaden etter reglene i plan- og bygningsloven 
kapittel 19. Vi viser også til dispensasjonsveiledere utarbeidet av Fylkesmannen som ligger på vår 
hjemmeside: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/. Videre gjør vi 
oppmerksom på andre aktuelle overordnede føringer som skal ivaretas i kommunens vurdering 
av dispensasjonen, jf. Fylkesmannens forventningsbrev til kommune for 2020 av 29.01.2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 
14.11.2019.  
 
Konklusjon  
Vi mener tiltaket er i strid med nasjonale/regionale føringer for areal og transport, samt hensyn 
til barn og unges interesser. Vi fraråder derfor kommunen å gi dispensasjon. Vi ber om å bli 
orientert om kommunens videre behandling av saken. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Carl Henrik Jensen  
seniorrådgiver 
 

  
 
Martina Grøttå 
rådgiver 
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Foreløpig svar - Søknad om dispensasjon Gnr/bnr 22/4 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 17.06.2020 har registrert søknaden din. 
 

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: 
 

 Kart 
Det er ikke lagt ved kart som viser hvor boligen det søkes dispensasjon for er tenkt plassert. Vi 
ber om at dette sendes inn. 
 
 

 Videre behandling 
Viken fylkeskommune har uttalt seg negativt til at det gis dispensasjon. Hovedregelen er at 
kommunen ikke bør gi dispensasjon når en direkte berørt myndighet har uttalt seg mot at 
dispensasjon gis, jf. pbl. § 19-2 fjerde ledd. Dersom dere velger å opprettholde søknaden, vil 
den mest sannsynlig bli lagt fram for politisk behandling. Rådmannens innstilling vil trolig være 
negativ. Det tas gebyr også i avslagssaker. 
 

 
 
Når saken er komplett, ligger den an til å ville bli sendt til Fylkesmannen i Oslo og Viken og 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole for uttalelse. 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
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Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 
 

Med hilsen 
 

Hans Otto Larsson for Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Kristine Grønlund 
E-post: kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 47 51 91 16 
                   
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 



Address

DATO 23. april 2020

SIDE 1 / 3

REF LEGR

OPPDRAGSNR A0XXX

SØKN AD OM DISP E N SASJON

VE D RØRE N DE OM SØKT TILTAK PÅ GN R./BN R.
22/4, R IN GE RIKE KOM M UN E .

Det søkes om dispensasjon til å fradele ca. 1000 m² til boligformål der dagens
fritidsbolig står, samt rive begge fritidsboligene . Ettersom eiendommen er
avsatt til LNF - formål må søknaden handles som en dispensasjon, jfr. §10 - 1 i
kommuneplanens arealdel. Vedlagte situasjonskart (V3) viser eksisterende
hyt ter og eksisterende og planlagt areal som søkes fradelt.

Vi mener omsøkte tiltak vil gi mange gevinster for hele området og spesielt i
forhold til visuelle og tekniske kvaliteter. Den omsøkte arealet, med pr i dag, 2
fritidsboliger , ligger i et område med helårsboliger på alle kanter. Det er kort
avstand til vei, skole, barnehage og ball - l økke. Fradeling til boligformål i dette
området vil derfor være en fordel for området som helhet. Samtidig vil det
legges vekt på at ny bolig skal ta hensyn til terrenget og tilpasses den
omkringliggende landskapskarakteren. Se vedlagte skisse , V5 . Den nye boligen
vil også bygges slik at den får et lan gt lavere energibehov enn eksisterende
fritidsbolig .

D et er i dag to fritidsboliger på g nr/bnr 22/4 som gir belastning på området med
tanke på både transport , trafikkforhold og annen aktivitet. Det er tilrettelagt
med infrastruktur i området med nytt vann - og avløpsanlegg, noe som gir gode
tilkoblingsmuligheter og dermed reduserte miljøbelastning mht avløp for
området.

I området er det registrert skog av middels bonitet og den omsøkte fradelingen
vil ikke endre på nåværende skogdrift. Det meste av skogen er avvirket og det er
foretatt nyplanting. En fradeling til boligformål gir ingen negative konsekvenser
for skogsdriften, foruten bedre adkomst. Det er ingen kjente friluftsinteresser.

Ringerike kommune

Vegard Oppen
Åsaveien 674
3512 Hønefoss
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Figur 1 F ritidsboligene er markert . Begge fritidsboligene rives og fjernes. Bolig etableres

ved fritidseiendom i sør.

For å tilfredsstille kravet til tungtveiende grunner legges det til grunn i at begge
fritidsboligene rives og kun erstattes med en bolig. Dette medfører at
konsekvensen e ved en dispensasjon vil være positive . Også i er større perspektiv
vil det være gunstig å endre bruken fra fritidsbebyggelse til boligformål, både for
Åsa og for kommunen som helhet som ønsker tilveks t .

I perioden fra 1942 til 1966 ble også hytta brukt som helårsbolig.

Som konklusjon mener vi at det foreligger tungtveiende grunner for å kunne
innvilge dispensasjon. Ved å fjerne to fritidsbolig er og erstatte disse med en
boligeiendom vil de negative konsekvensene være små . En dispensasjon vil ikke
gi flere bygg enn hva som eksisterer i dag. Videre ligger ønsket tomt i et område
som grenser til annen bebyggelse og annen infrastruktur. En bolig vil passe godt
i områd et der det er flere boliger fra før. Ny bolig vil tilpasses terrenget i større
grad og ta hensyn til nye forskrifter , samt være mer bærekraftig. En
dispensasjon vil helle r ikke gi negative konsekvenser for skogsdriften og
friluftsliv . I denne saken vil fordelene ved å tillate fradeling, riving og ny
bebyggelse, overgå ulempene ved å la to fritidsboliger bli stående, med høyt
energibehov, generering av transport osv .

F ylkeskommunen er varslet vedr endret bruk av avkjørsel til fylkesveie n ,

svaret fra fylkeskommunen ligger vedlagt (V4) . Kommentar til deres vurdering
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av saken: En dispensasjon vil i dette tilfellet innebære at to fritidseiendommer

blir fjernet og erstatt med en bolig. Dette vurderes som et særskilt tilfelle og

vil ikke bidra til uthuling av kommuneplanen. Tiltaket vil i svært begrenset

grad gir økt aktivitet langs vegnettet.

Naboer:

Den 28.4 ble det sendt inn nabovarsel for fradeling av tomt, riving av 2
eksiterende hytter, samt bygging av ny bolig. Innen 2 uker hadde det ikk e
kommet inn kommentarer fra noen av naboene. Se vedlegg 1 for gjenpart
nabovarsel og vedlegg 2, som viser følges skrivet til nabovarselet.

Mvh

Lene Grimsrud

COWI AS

Vedlegg:

1. Gjenpart nabovarsel

2. Følges skriv til nabovarsel

3. Situasjonskart

4. S var fra fylkeskommunen vedr endret bruk av avkjørsel , 22.03.2020

5. Skisse - ny bolig



















ADRESSE COWI AS

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

TLF +47 02694

WWW cowi.no

DATO 28.04.2020

SIDE 1 / 1

REF legr

OPPDRAGSNR A131597

Dispensasjons søknad vedrørende hytte - G nr/ B nr :
22/4 .

Vegard Oppen h ar to hytter på sin eiendom 22/4. disse to hyttene planlegger

han å rive og erstatte med et bolighus , på samme sted som den ene hytta

ligger, se vedlagte kart . Derfor søker han om d ispensasjon for omgjøring av

hytte r til enebolig i LN F område. Det nye huset vil bli til passet terreng og

omgivelser.

Nabovarslet gjelder:

› Dispensasjon - F radeling av tomt

› Dispensasjon - Riving av 2 eks isterende hytte r

› Dispensasjoner fra bygging av bolig i LN F .

Eventuell merknader eller spørsmål til dette nabovarslet bes sendes COWI AS ved

undertegnede pr. E - post til : l egr @cowi.com . eller pr. brev til postadressen i overskriften

til dette brevet.

Vi gjør oppmerksom på at merk nader må foreligge innen 2 uker etter innsendt

dato.

Med vennlig hilsen

COWI AS

L ene Grimsrud

Tlf: 4 6426120

Vann & Miljø Hønefos s

Til n aboe r berørte av d ispen s asjons søknad fra G nr/ B nr : 22/4

NO 979 364 857 MVA



INFRA Samferdselsplanlegging og forvaltning  
Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent

 

ANNETTE BJØRNBACH NIELSEN Vår ref.: 125201/2020 - 2020/91521 
ASKVEIEN 72 Deres ref.:  
3510 HØNEFOSS Dato: 22.03.2020 
  

 

Gnr.22 bnr.4 fv.2850 Åsaveien i Ringerike kommune – Bruksendring fra 
hytte til helårsbolig 
 

Det vises til oversendelse datert 12.2.20. 

Ordningen med sams vegadministrasjon (felles) for riks- og fylkesvegene opphørte 31.12.19. 
Fra 01.01.20 ble fv.2850 Åsaveien overført til Viken fylkeskommune. 

Saken: 

Grunneier ønsker en bruksendring fra hytte til helårsbolig for gnr. 22 bnr. 4 i Ringerike 
kommune. Eiendommen ligger langs fv. 2850 Åsaveien. Vegen har en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 
ca. 850 kjt/døgn. 

Planstatus: 

Eiendommen er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 2019-2030 vist som LNRF- område  
(Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 
basert på gårdens ressursgrunnlag.) En bruksendring fra hytte til helårsbolig vil derfor kreve 
en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 

Vår vurdering av saken: 

Ved en søknad om dispensasjon vil alle forhold som berører fylkeskommunens 
ansvarsområde bli vurdert. For Viken som vegeier vil ikke bare avkjørselsforholdene bli 
avgjørende, men også trafikksikkerheten langs vegen ved å legge til rette for boliger i et 
område som ikke er regulert til dette. En dispensasjon etter plan- og bygningsloven gir vegeier 
en utstrakt mulighet til å vurdere alle forhold ved dispensasjonen. 

Kommuneplanens arealdel er et viktig styringsverktøy og er et viktig redskap i å ivareta 
trafikksikkerheten langs vegnettet. Ved utstrakt bruk av dispensasjoner vil dette 
styringsverktøyet bli uthulet. Fylkesvegen forbi dette området er ikke tilrettelagt for gående 
og syklende og en boligetablering vil medføre økt aktivitet langs vegnettet. 

Samferdselsplanlegging og forvaltning i Viken fylkeskommune vil ved en eventuell søknad om 
dispensasjon anbefale Ringerike kommune at det ikke gis dispensasjon fra gjeldende 
kommuneplans arealdel. 
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Vennlig hilsen 

 

Inger Marie Holst 

Seksjonsleder 

 

Kopi: Ringerike kommune 

Rune Seim 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4208-29  Arkiv: GNR 47/87  

 

Sak: 58/20 

 

Saksprotokoll - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje Gnr/bnr 47/87 - 

Skogveien 7 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

  
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4208-27   Arkiv: GNR 47/87  

 

 

Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 

7 
 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje 

etter reguleringsplanen § 5 bokstav d godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

1. Søknaden om dispensasjon fra krav om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense etter pbl. § 29-4 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om endring av gitt tillatelse for garasje godkjennes. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder søknad om endring av gitt tillatelse for garasje. Garasjen har fått 1,5 m² større 

bebygd areal (BYA) og mønehøyden har økt med ca. 0,84 meter fra opprinnelig tillatelse. Det 

er søkt om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje etter 

reguleringsplanen og søkt om dispensasjon fra krav om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense. Det har kommet nabomerknader til søknaden fra hjemmelshavere til Tungaveien 

8 og Blomsterveien 18. 

 

Rådmannen anbefaler at endringssøknaden og søknaden om dispensasjoner godkjennes. 

 

Innledning/bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av garasje på eiendom gnr/bnr 47/87 i delegasjonssak nr. 

442/18, datert 01.10.2018. I tillatelsen ble det gitt dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt 

grunnflate på 40 m² for garasje etter reguleringsplanen. Garasjen hadde et areal på 49,5 m², og 

mønehøyden var ca. 4 meter. Garasjen er godkjent plassert 1,3 meter fra nabogrensa mot 

Blomsterveien 18 og 1,5 meter fra nabogrensa mot Tungaveien 8. Det var ikke 

nabomerknader til søknaden. 

 

23.09.2019 sendte byggesaksavdelingen et brev til søker og hjemmelshaver om at vi var gjort 

kjent med at garasjen var blitt høyere og større enn tillatelsen, og at det var gjort 

fasadeendringer.  



- 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 31.01.2020 søknad om endring av gitt tillatelse, samt søknad om 

dispensasjon fra kravet etter reguleringsplanen om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for 

garasje. Ifølge søknaden har garasjen blitt 51 m² BYA, og mønehøyden har blitt 4,85 meter. 

Søker forklarer i søknaden at garasjen har blitt større på grunn av at grunnmuren ble støpt med 

mål i henhold til utvendige garasjemål, og at utlekting/panel har medført mindre endring i 

arealet. I begrunnelsen for dispensasjonssøknaden skriver søker at avviket fra opprinnelig 

godkjenning er marginalt og uten praktisk betydning for naboene. Søker viser også til at det 

ikke blir vinduer på fasade mot naboer, og at brannteknisk rådgiver har uttalt at det ikke blir 

noen endring av risiko ved økning av arealet. Videre skriver søker at endringssøknaden ikke 

har konsekvenser for naboers solforhold og utsikt. 

 

07.02.2020 ble det sendt et foreløpig svar hvor byggesaksavdelingen ba om 

tilleggsdokumentasjon i saken. Det ble da opplyst om at det er krav om minst 4 meter avstand 

fra garasjen til nabogrensa, og at de enten kunne søke om dispensasjon fra dette kravet eller 

innhente avstandserklæring fra naboene. Garasjen er plassert 1,75 meter fra Tungaveien 8 og 

1,41 meter fra Blomsterveien 18. 

 

Kommunen mottok 19.05.2020 tilleggsdokumentasjon i saken. Det ble da søkt om 

dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4. Dispensasjonen er 

begrunnet med at det utføres nødvendige branntekniske tiltak slik at det ikke senere blir 

begrensninger på naboenes eiendom. Videre at endringen i areal og mønehøyde er marginal og 

uten praktiske konsekvenser for naboene. Søker viser til at det ikke er vinduer på fasadene 

mot naboene, og at det ikke vil påvirke naboenes solforhold eller utsikt. 

 

Byggesaksavdelingen ba 27.05.2020 om ytterligere tilleggsdokumentasjon, og mottok dette 

28.05.2020. 

 

Nabomerknader 

Det har kommet inn nabomerknader i saken fra to naboer, hjemmelshavere til Tungaveien 8 

og Blomsterveien 18. Kommunen har mottatt nabomerknader fra disse hjemmelshaverne flere 

ganger, både før og etter at kommunen mottok endringssøknaden, og nedenfor vil 

hovedpunktene i merknadene bli gjengitt. I tillegg har kommunen mottatt merknad fra HELP 

ved advokat Kathrine Hagen Finrud, på vegne av hjemmelshavere i Tungaveien 8.  

 

Nabomerknad fra hjemmelshavere til Tungaveien 8, Elisabeth Hamar og Frank Schjølberg, 

går i hovedsak ut på følgende: 

- Tiltaket er i strid med krav etter plan- og bygningsloven og gjeldende reguleringsplan, 

samt privatrettslige regler 

- Garasjen reduserer utsikt, solforhold og kaster skygge over uteplass for Tungaveien 8, 

og naboene har sendt inn bilder av dette 

- Det er stor forskjell på 4 og 5 meter høy garasje, terrenget er hevet og garasjen er mye 

bredere 

- Det er nok plass på omsøkte eiendom til å plassere garasjen 4 meter unna nabogrensa 

- Naboloven tilsier at det er forbudt å sette i gang noe som er unødvendig 

- Garasjen har vindu og dør mot Tungaveien 8 

 



- 

Nabomerknad fra HELP ved advokat Kahrine Hagen Finrud, på vegne av hjemmelshavere til 

Tungaveien 8, går i hovedsak ut på følgende: 

- Tar opp mange av de sammen momentene som hjemmelshavere til Tungaveien 8 

- Mener at vilkårene for dispensasjon fra pbl. § 29-4 ikke er oppfylt 

- Det er uklart hva som ble opprinnelig søkt om til kommunen, da hjemmelshavere i 

Tungaveien 8 ikke fikk utdelt nabovarsel 

- Det opprinnelige vedtaket er ikke gyldig grunnet manglende nabovarsling 

- Hele tiltaket bør søkes om på nytt, ikke bare endringene  

 

Nabomerknad fra hjemmelshavere til Blomsterveien 18, Edith og Jon Opperud, går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Møne på 5 meter helt inntil tomtegrensa mot Blomsterveien 18 går utover solforhold 

og utsikt 

- Garasjen er plassert 0,8 meter fra nabogrensa, ikke 1,41 meter slik søknaden opplyser 

- Tiltaket gir begrensninger på naboenes eiendom i form av utsikt inn i ruvende garasje 

ved en eventuell senere bebyggelse 

 

Ansvarlig søker har kommentert merknadene slik: 

- Sol- og utsiktsforhold er ikke forringet, men mindre endring av solforhold og utsikt er 

forhold som vil være påregenlige i boligfelt/tettbebygde strøk. Søker har lagt ved 

bilder som viser dette.  

- Garasjen er 11 cm lenger enn det som er godkjent, og er derfor ikke ruvende 

- Berntsen Plan & Oppmåling AS har kontrollmålt grenser, og når hjemmelshaver i 

Blomsterveien 18 hevder at avstanden fra garasjen til grensa er 80 cm, betyr det at 

hekken hans er på tiltakshavers eiendom 

- Terrenget er ikke hevet, kun justert ca. 10 cm i forhold til støping av såle/gulv på 

grunn i garasjen 

- Avstanden til nabogrensa er større enn det som er godkjent for garasjen 

- Vinduer på en vegg er godkjent i opprinnelig tillatelse 

- Tegning vedlagt nabovarsel til opprinnelig søknad viser areal på 49,5 m², og ikke 40 

m² 

- Dør og vindu på gavlveggen mot Tungaveien 8 er vist på tegninger som er nabovarslet 

ved endringssøknaden. Vindu kan fjernes og dør kan erstattes med luke hvis dette 

avhjelper naboen. Dør er satt inn for å gjøre det enklere å lagre ting på loftet, og det 

skal ikke bygges trapp 

- Det vil gjennomføres nødvendige branntekniske tiltak på garasjen slik at det ikke blir 

begrensninger på naboeiendommene ved eventuelt senere tiltak 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 67-04 Tolpinrud, vedtatt 06.10.1971 som gjelder for eiendommen. 

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje 

etter reguleringsplanen og fra kravet om minst 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-

4. 

 



- 

Dersom endringen ikke hadde vært gjennomført, kunne garasjen blitt plassert 1 meter fra 

nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. Kommunen kunne også 

godkjent plassering av garasjen i nabogrense etter pbl. § 29-4 tredje ledd. 

 

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

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

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

samlet vurdering, jf. pbl. § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt tillatelse 01.10.2018 til oppføring av garasje og dispensasjon fra kravet om 

maksimalt tillatt grunnflate på 40 m2, delegasjonssaksnummer 442/18. 

 

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 for befaring. 

 

Konsekvens alternativ 1: 

Saksbehandlingsfristen på 12 uker går ut 14.09.2020. 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 07.09.2020, vil 

kommunen få 100 % av saksbehandlingsgebyret. 

 

Alternativ 2 

1. Søknaden om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for 

garasje etter reguleringsplanen § 5 bokstav d avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 

19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kravet om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense etter pbl. § 29-4 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om endring av gitt tillatelse for garasje avslås. 

4. Rådmannen skal varsle pålegg om retting av garasjen, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-3. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2: 

HMA vurderer at vilkårene for dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 

m² for garasje etter reguleringsplanen og fra kravet om minst 4 meter avstand til nabogrense 

etter pbl. § 29-4 ikke er oppfylt. Garasjen blir 11 m² større enn det som er tillatt etter 



- 

reguleringsplanen. Det vil bli tettere bebyggelse mot naboeiendommen, og ikke tilstrekkelig 

med luft og lys på eiendommene. HMA vurderer at dispensasjonene må avslås. 

 

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 nabogrensa etter pbl. 

§ 29-4. 

 

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 legges hovedsakelig vekt på offentlige hensyn, og ikke personlige eller økonomiske 

forhold. Utgangspunktet er at tiltak skal gjennomføres i tråd med plan- og 

bygningslovgivningen og kommunale planer, og det skal gode grunner til for å få 

dispensasjon. 

 

Dispensasjon fra krav om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje, jf. 

reguleringsplanen § 5 bokstav d 

- 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. 

 

Hensynene bak bestemmelsen om at garasjer ikke tillates oppført med grunnflate på over 40 

m² er at tomta ikke skal bli nedbygd, og sikre tilstrekkelig luft, lys og uteoppholdsareal på 

eiendommen, samt at bygningene ikke skal få et for dominerende preg. Det er gitt tillatelse og 

dispensasjon til oppføring av garasje på 49,5 m² BYA. Endringssøknaden omhandler en 

økning på 1,5 m² BYA, slik at garasjen blir 51 m² BYA. Det vil være tilstrekkelig 

uteoppholdsarealer, luft og lys igjen på eiendommen da garasjen er plassert i nordøstre hjørne 

på tomta. Det er snakk om en liten økning sammenlignet med hva som er godkjent, og 

endringen vil ikke medføre at garasjen blir dominerende på eiendommen.  

 

Rådmannen mener at hensynet bak kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje 

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 garasjen blir enda større ved økningen på 1,5 m² BYA enn 

det som er tillatt etter reguleringsplanen. Det er imidlertid snakk om en liten økning 

sammenlignet med det som allerede er godkjent. Garasjen går fra et areal på 49,5 m² til 51 m². 
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Det vil fortsatt være tilstrekkelig med uteoppholdsarealer på eiendommen. Reguleringsplanen 

er av eldre dato, og det er flere garasjer i området som er større enn 40 m². Det vil dermed 

ikke bryte med områdestrukturen. 

 

Rådmannen vurderer at fordelene ved å gi dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt 

grunnflate på 40 m² for garasje er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

krav om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for garasje godkjennes. 

 

Dispensasjon fra krav om minst 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 minst 4 meter avstand fra tiltak er først og fremst fastsatt av 

branntekniske hensyn. I tillegg skal avstandskravet sikre tilstrekkelig med lys, rom og utsikt 

mellom eiendommene, og ivareta hensynet til naboene. Søker har vist til at det er oppført 

nødvendig brannskille, slik at det ikke skal være noen begrensninger ved eventuell senere 

bebyggelse på naboeiendommene. Garasjen har blitt 1,5 m² større enn godkjent, og er større 

enn 50 m². I tillegg har mønehøyden økt fra 4 meter til 4,85 meter. Det er da krav om minst 4 

meter avstand til nabogrensa. Dersom endringen ikke hadde vært gjennomført, kunne garasjen 

blitt plassert 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. 

Kommunen kunne også godkjent plassering av garasjen i nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd. Garasjen skal plasseres i en avstand på 1,41 meter fra nabogrensa mot Blomsterveien 18 

og 1,75 meter fra Tungaveien 8. Det er snakk om en liten økning i areal og mønehøyde 

sammenlignet med det som er godkjent, og det vil være tilstrekkelig med lys, rom og utsikt 

mellom eiendommene. I tillegg er garasjen plassert lenger unna nabogrensa enn det som 

opprinnelige ble godkjent, noe som tilsier en forbedring for naboene med tanke på avstand. 

 

Rådmannen mener at hensynet bak krav 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 garasjen. Endringssøknaden medfører at garasjen får 1,5 m² større bebygd areal 

og får 0,85 meter høyere møne. Den vil imildertid være plassert lenger unna enn det som er 

godkjent. Totalt sett vil dette bli en forbedring for naboene, da det blir noe mer luft og lys 

mellom eiendommene. Rådmannen vurderer at økningen i areal ikke vil være merkbart, og at 

høydeendringen får redusert virkning ved at garasjen er plassert lenger unna nabogrensa. 
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Søker har vist til at det utføres nødvendig branntekniske tiltak slik at det ikke blir 

begrensninger på naboenes eiendommer. 

 

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

nabogrensa er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 

 

- Konklusjon 

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

kravet om 4 meter avstand til nabogrense etter pbl. § 29-4 godkjennes. 

 

Nabomerknader 

Rådmannen bemerker at kommunen ikke tar stilling til privatrettslige spørsmål etter 

naboloven, men kun behandler saken etter plan- og bygningsloven. 

 

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

nabogrense, hvor hensynet til naboer er vurdert. 

 

Rådmannen forstår det slik at naboene i hovedsak synes det er problematisk med garasjens 

høyde og plassering. Opprinnelige garasje ble omfattet av unntaksreglene for søknadsplikt 

etter byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a. Den var under 50 m², med møne- og 

gesimshøyde på under 4 og 3 meter, og kunne dermed plasseres inntil minst 1 meter fra 

nabogrensa. Kommunen kunne også godkjent plassering i nabogrensa, jf. pbl. § 29-4 tredje 

ledd. En endring av arealet på 1,5 m² BYA og 0,85 meter mønehøyde har medført at garasjen 

ikke omfattes av disse reglene, og dermed som utgangspunkt skal plasseres 4 meter fra 

nabogrensa. Rådmannen viser til vurderingen av dispensasjon fra kravet om 4 meter avstand 

til nabogrensa etter plan- og bygningsloven § 29-4. Rådmannen mener omsøkte endring vil gi 

en forbedring for naboene da garasjen er plassert lenger unna nabogrensa til tross for en 

økning i mønehøyden på 0,85 meter. Det vil ikke bli målbart areal i loftsetasjen på garasjen, 

og rådmannen vurderer at garasjen ikke er av betydelig størrelse. 

 

Videre mener rådmannen at det er påregnelig at bebyggelse i områder regulert til bolig kan gi 

endring av solforhold og utsikt for naboeiendommer. Det vises også til at søker har skrevet at 

det vil bli gjort nødvendige branntekniske tiltak på garasjen slik at den ikke medfører 

begrensninger på senere tiltak på naboeiendommene. 

 

Det er sendt inn dokumentasjon fra Berntsen Plan & Oppmåling AS som viser innmåling av 

garasjen. Rådmannen har ikke grunnlag til å betvile at denne innmålingen er korrekt. 

 

Det er vist et lite vindu og en dør i loftsetasjen på fasaden mot Tungaveien 8. Vinduet er vist 

på tegninger til opprinnelig tillatelse og dermed godkjent. Søker har vist til at døra er satt inn 

med tanke på å gjøre det enklere å lagre ting i loftsetasjen på garasjen, og at det ikke vil bli 

satt opp trapp i tilknytning til døra. Rådmannen kan ikke se at det er problematisk for nabo å 

ha en dør på fasade mot naboeiendommen. 

 

Advokat Finrud har skrevet at det uklart hva som ble nabovarslet og godkjent i opprinnelig 

søknad. Rådmannen viser til at søker har opplyst at dispensasjon for størrelse på garasjen er 

nabovarslet i skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel». I tillegg har søker opplyst at arealet 

på garasjen fremgikk av opprinnelige tegninger, som også er nabovarslet. Rådmannen legger 
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derfor til grunn at nabovarsling er gjennomført riktig, og at det ikke nødvendig å drøfte om det 

opprinnelige vedtaket er gyldig.  

 

Rådmannen vurderer at endringene på garasjen er små i forhold til det som er opprinnelig 

godkjent, og mener at nabomerknadene ikke skal tas til følge. 

 

Oppsummering 

Rådmannen mener at vilkårene for å gi dispensasjon fra kravet om 40 m² grunnflate for 

garasje og kravet om 4 meter avstand til nabogrense er oppfylt, og at nabomerknadene ikke 

skal tas til følge. Rådmannen anbefaler HMA å godkjenne søknaden om dispensasjoner. 

 

Utskrift sendes 

Frydenlund og Høyer AS, Postboks 3070, 3501 HØNEFOSS 

Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Frank Schjølberg, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 

Elisabeth Kari Hamar, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 

Jon Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 

Edith Synnøve Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 

HELP v/advokat Kathrine Hagen Finrud, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Brev 220620 

Informasjon om videre behandling – garasje 
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 Ringerike kommune, 09.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandlere: Elisabeth Skaret Lund 
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Elisabeth Skaret Lund fdoc/2018/1836/007 22.06.2020
j

Skogveien 7, 351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Vedr. endring av gitt tillatelse.

Det vises til tidligere korrespondanse og sist Dere s brev datert 10.6.20 fra Ringerike kommune vedr.
informasjon om videre behandling av tiltaket, samt vedlagt ytterligere anmerkning fra F. Schjølberg.

Kommentarer til anmerkning fra Schjølberg datert 3. juni:

Tegning.
Det er korrekt at det er et lite vindu i bod /gavlv egg. Dette er vist på tegningene fra arkitekt som f ulgte
byggesøknad og nabovarslene til byggesøknad, jfr. v edlegg 1.

Tiltakshaver kan fjerne vindu fra gavlvegg samt ers tatte dør med luke til loft dersom det avhjelper
situasjonen for nabo. Dør i stedet for luke var kun tenkt for lettere å kunne sjaue opp og lagre
materialer mm. mellom takstolene på loft over garas je.

Det hevdes at tiltaket reduserer utsiktsforhold, so lforhold og kaster skygge for uteplass.
Tiltakshaver mener dette er feil.
Vedlagt 2 tidligere oversendte foto som viser skygg e med lav vårsol. Dette berører ikke uteplass /
terrasse for Tungaveien 8, vedlegg 2. Dette bekreft er også Schjølbergs bilde fra mars 2020.
At det vedlegges bilde som viser skygge inn på plen en midt på vinteren hvor solen så vidt står over
horisonten synes tiltakshaver er uten betydning for saken.
Det er eksisterende bolighus som kaster og alltid h ar kastet betydelig skygge inn på Schjølbergs
eiendom.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil: 909 20 166
E-post: pjs@frydhoyer.no
Vedlegg
Kopi: Pål Bergerud

Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 1 23 Sentrum
3502 Hønefoss
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Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 
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Frydenlund og Høyer AS       
Postboks 3070 
 
3501 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-25 29187/20 GNR 47/87  10.06.2020 

 

 
Informasjon om videre behandling - Garasje 

Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 
 
Vi bekrefter at vi 28.05.2020 mottok etterspurte tilleggsdokumentasjon i saken. 
 
Vi mottok 03.06.2020 ytterligere kommentar til nabomerknad fra Frank Schjølberg. 
Merknaden følger vedlagt. Vi ber om søkers tilbakemelding på denne merknaden, jf. 
plan- og bygningsloven § 21-2 fjerde ledd.  
 
Når vi har mottatt etterspurte tilleggsdokumentasjon, vil saken bli lagt fram til politisk 
behandling for hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. Vi vil forsøke å legge fram 
saken til neste møte i HMA som er 17.08.2020. 
 
Naboer med merknad er satt på kopi av dette brevet slik at de er orientert om videre 
saksgang.  
 

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: 
Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Frank Schjølberg, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 
Elisabeth Kari Hamar, Tungaveien 8, 3510 HØNEFOSS 
Jon Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 
Edith Synnøve Opperud, Blomsterveien 18, 3510 HØNEFOSS 
HELP, Postboks 1870 Vika, 0124 OSLO 
 
Vedlegg: 
Nabomerknad 
Bilder fra Tungaveien 8 mot Skogveien 7 



Vedlagte bilder bekrefter at Tungaveien 8 får redusert, utsikt, solforhold og kaster skygge for 

uteplass. Bilder viser at det er stor forskjell på 4 og 5 meter mønehøyde og bredde på garasjen, samt 

hvor langt den plasseres fra nabogrense. 

Frydenlund og Høyer skriver at det ikke er vinduer mot naboer. Bilder viser at garasjen har vindu og 

dør mot Tungaveien. 

Dato 12 januar 2020. Bilde fra Tungaveien 8 mot Skogveien 7 

 

 

Dato 12 januar 2020. Bilde fra Skogveien 7 mot Tungaveien 8 

 

Dato 17 mars 2020. Fra Tungaveien 8 mot Skogveien 7 

 







 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Frydenlund og Høyer AS       
Postboks 3070 
 
3501 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-21 25232/20 GNR 47/87  27.05.2020 

 

 
Tilleggsdokumentasjon, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 
 
Vi ber om at dere sender inn følgende tilleggsdokumentasjon: 

1. Søknadsskjema som er underskrevet av tiltakshaver, jf. plan- og 
bygningsloven § 21-2 første ledd. 
 

2. Tall for avstand til nabogrense er ikke de samme i søknadstekst og på 
situasjonsplan. Vi ber om at dere sender inn en oppdatert situasjonsplan som 
viser korrekte avstander til nabogrensene. 

 

Dokumentasjonen vi har spurt etter må sendes inn innen 18.06.2020. 
 

Med hilsen 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 
Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Kopi: 
Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
 



Fryden l u n d og H øyer a. s.in
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Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 1 23 Sentrum
3502 Hønefoss

Deres rel.: Elisabeth Skaret Lund Vår ret. fdoc/201 8/1 836/006 Hønefoss, 12.05.2020

Skogveien 7, 351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Vedr. endring av gitt tillatelse.
Dispensasjonssøknad.

Rådgivende ingeniører MBIF

BYGGFTEKNIKK. BYGGELEOELSE _ PROSJEKTLEDELSE - TAKSERING

Postboks 3070
3501 Høneloss

Kontoradresse: Osloveien 1 0
Telelon 32 10 98 70
Telefaks 32 10 98 71

E-post: tirmapost @ f rydhoyer.no

Foretaksnr, 919 765 569 MVA

Dokid:
20066228
(1 9t4208-20)
Vedrørende ending av giil lillatelse -
dispensasjonssøknad

Det vises tiltidligere korrespondanse og sist Deres brev datert 6.2.20 fra Ringerike kommune vedr
endring av gitt tillatelse, saksnr. 1914208-10.

I henhold til deres brev ettersendes følgende:

1. Bruksareal, u-grad.
I henhold til gitt tillatelse vises til plantegning 1. etasje med beregning av u-grad. Vedlegg 1.
U-grad = 1 7,2 o/o.

Endres areal i garasje i gitt tillatelse (49,4 m2) til garasje som bygget med areal 51 m2 blir ny u-grad
17,3 o/o.

2. Søknadskjema.
Søknaden om endring av gitt tillatelse ble signert av ansvarlig søker. I henhold til søknadsskjema skal
tiltakshaver kun signere når det ikke er noen ansvarlig søker. Ønsker man fullmakt på at ansvarlig
søker signerer kan dette ettersendes.

3. Plantegning.
Plantegning av garasje med snitt og fasader vedlegges, vedlegg E1

4. Avstand
Garasjen var planlagt på 49,4 m2 med mønehøyde 4 m og avstand 1,3m og 1 ,5m fra nabogrenser iht.
forskriftskrav. Dette iht. gitt byggetillatelse, jfr. vedlegg D1.
På grunn av ulike omstendigheter ble areal 51 m2 med mønehøyde stØrre enn 4m, ca.4,B5m pga. feil
tekst på tegning vedr. takvinkel.
Avstand til nabogrenser nå, etter kontrolloppmåling er 1,75m og 1,41m, jfr. vedlegg Dl Ny.
På grunn av manglende aksept og retur av avstandserklæringer fra 2 naboer er det da krav fra
kommunen om dispensasjonssøknad.
Det søkes dispensasjon fra plan- og bygningslovens $29-4 vedr. avstand fra nabogrense til garasje.
Søknaden gjelder dispensasjon fra plassering nærmere nabogrense enn 4m etter 929-4.
Dispensasjonssøknaden vedlegges, vedlegg B1. Den er nabovarslet, jfr. vedlegg 4.

5. Det er kommet anmerkninger til tiltaket fra 2 naboer.

Kommentar til brev fra Opperud datert 20. mars:

Til info opplyses at det ikke fremgår at tidligere signert avstandserklæring er trukket, vedlegg Q3.
Vår vurdering er at sol- og utsiktsforhold ikke er forringet.
Når det hevdes at utsikten blir en ruvende garasjevegg i tomtegrense opplyses at bygd garasje er 11
cm lengere enn i gitt tillatelse.

Samarbeidende selskaper i A.L. Høysr-Gruppen:

A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telelon 23 27 B0 00

A.L. Høyer Skien a.s
Postboks 2774
3702 Skien
Teløfon 35 58 83 00

A.L. Høyer Sandness.jøen a.s
Postboks 246
8801 Sandnessiøen
TelelanTS 04 3272

A.L. Høyer Askim a.s
Postboks 343
1802 Askim
Telelon 69 81 75 45i l ti #



Frydenlund og Høyer a,s

Berntsen Plan & Oppmåling AS har kontrollmålt grensene. Når Opperud hevder at avstanden fra hans
grense / hekk til garasje er B0 cm betyr bare det at hans hekk er 60 - 70 cm inn på Bergeruds
eiendom.

Kommentarer til brev fra Schjølberg datert 17. mars:

Det hevdes at tiltaket reduserer utsiktsforhold, solforhold og kaster skygge for uteplass.
Tiltakshaver mener dette er feil.
Vedlagt 2 foto som viser skygge med lav vårsol. Det er ikke i nærheten av åberøre uteplass for
Tungaveien 8. Vedlegg 5.
Mindre endring av solforhold og utsikt er forhold som vil være påregnelige i boligfelt / tettbebygde
strøk samt at nabolag må finne seg i at det kommer ny bebyggelse.
Det hevdes at terrenget er hevet og garasjen er mye bredere. Terrenget er ikke hevet, garasjen er 11
cm bredere enn i gitt tillatelse. Avstand til tomtegrense er 1,7m ( i gitt tillatelse 1,5m).

Det er også mottatt bev vedr. tiltaket fra Help Forsikring på vegne av Schølberg.

Kommentarer:
-Tegning i nabovarsel til opprinnelig byggesøknad viser garasje på BTA 49,4 m2, ikke 40 m2 som
hevdet.
-Garasjen skulle ikke ligge 1m fra grense, men 1,5m iht. gitt tillatelse. Avstand nå er 1,75m, altså
større en omsøkt og godkjent.
-Vinduer på en vegg er iht. godkjent byggesøknad.
-Terrenget er ikke endret i forhold til opprinnelig søknad.
-Det hevdes at maks. mønehøyde er 3m for bygg mindre enn 50 m2 og 1 m fra grense, dette er feil,
jfr. SAK10.
-l opprinnelig søknad er det nabovarslet garasje med bod på BTA 49,4 m2 og det er gitt byggetillatelse
for denne. lngen naboer er noen gang forelagt en tegning som viser garasje på 40 m2 slik det hevdes.
Hvor de har det fra er ukjent. Alle naboer mottok nabovarsel og ingen hadde anmerkninger til
opprinnelig søknad / gitt byggetillatelse.

Tiltakshaver har forsøkt dialog med naboer, men det synes som situasjonen er noe fastlåst.
Det er vår vurdering at tiltaket ikke skaper urimelig eller unødig skade eller ulempe for naboer.

Blomsterveien 16, gnr. 47170, har fått ny eier Holstad / Johansen. Bekreftelse på nabovarsling og
samtykke til tiltaket, jfr. vedlegg 4-1.

Vi imøteser Deres behandling.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

7'/7 S6^Å,0

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil: 909 20 166
E-post: pis@frydhover.no

vedlegg

kopi: Pål Bergerud
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Frydenlund og Høyer a.s
Rådgivende ingeniører MRIF

BYGGFTEKNIKK - BYGGELEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - TAKSERING

Postboks 3070
3501 Hønetoss

Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kontoradresse: Osloveien 1 0
Telelon 32 10 98 70
Telelaks 32'10 98 71

E-post: lirmapost @ f rydhoyer. no

Foretaksnr, 919 765 569 MVA

Deres ref.: Elisabeth Skaret Lund var ret. fdocl201Bl1836/005 Hønefoss, 09.03.2020

Skogveien 7, 3510 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87
Vedr. endring av gitt tillatelse.
Dispensasjonssøknad.

Det vises til tidligere korrespondanse og sist Deres brev datert 6.2.20 fra Ringerike kommune vedr
endring av gitt tillatelse. Saksnr. 1914208-10.

Garasjen var planlagt på 50 m2 med møneh øyde 4 m og avstand 1m fra nabogrense iht.
forskriftskrav. På grunn av ulike omstendigheter ble areal 51 m2 med mønehøyde større enn 4m.
På grunn av manglende aksept og retur av avstandserklæringer fra nabo er det da krav fra kommunen
om dispensasjonssøknad.
Det søkes dispensasjon fra plan- og bygningslovens $29-4 vedr. avstand fra nabogrense til garasje.
Søknaden gjelder dispensasjon fra plassering nærmere nabogrense enn 4m etter $29-4.
Dispensasjonssøknaden må nabovarsles, derfor dette nye nabovarsel. Søknaden legger til grunn slik
det også fremgår av avstandserklæringer at garasjen utføres med nødvendige branntekniske tiltak
(830) slik at det ikke senere blir begrensninger i muligheten for naboer og utnytte egen eiendom fullt
ut innenfor de krav plan- og bygningsloven setter.
Det vedlegges tegning av garasje <som bygget> og innmåling i kontrollmåling av plassering utført av
Berntsen plan & oppmåling.
Dispensasjonssøknad gjelder også fra bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan 67-04 S 5-d vedr.
garasje.
Vi mener dispensasjonen bør godkjennes da awiket i forhold til areal 50m2 I mønehøyde 4m er
marginalt og uten praktisk konsekvens for naboer. Det presiseres at dette ikke vil legge begrensinger
på utnyttelse av egen eiendom for naboer. Det er ikke vinduer på fasader mot naboer og iflg. vår
branntekniske rådgiver ingen endring i risiko om arealet er 50 eller 51 m2.
Vi kan heller ikke se at tiltakets avvik har konsekvenser for naboers solforhold og utsikt. Hensynet bak
bestemmelsene det dispenseres fra blir ikke etter vår vurdering vesentlig tilsidesatt.

Vi imøteser Deres behandling

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

-ø/7
S6^Ån

Mobil:
E-post:
vedlegg

909 20 1 66
pis@frvdhover.no

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

A.L. Høyer Skien a.s
Postboks 2774
3702 Skien
Telefon 35 58 83 00

Samarbeidende selskaper i A.L. Høyer-Gruppen:

Iil!
A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telefon 23 27 80 00

A.L. Høyer Sandnessjøen a.s
Postboks 246
8801 Sandness,jøen
Telefon 75 043272

A.L. Høyer Askim a.s
Postboks 343
1802 Askim
Tetelon 69 81 75 45

{t#"e
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Vedlegg nr

c-1

Opplysninger gitt i nabovarsel s

(Gjenpart av nabovarsel)
Pbt s 21-3

Beskriv nærmere hva nabovarslet gielder
Nabovarsel av dispensasjonssøknad, jfr. vedlegg.

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretaldtiltakshaver

Pål Bergerud

Konlaktperson, navn

Pål Bergerud

E-post

paalbergerud@hotmail.com

Telelon Mobil

984 34 300

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikke-obligatorisk)

Merknader sendes til
Eventuelle merknader skal være mottatt innen 2 uker etter at dette varsel er sendt.
Ansvarlig søker/tiltakshaver skal sammen med søknad sende innkomne merknader oq redegjørelor ev. endringer.
Navn

Pål Bergerud

Posladresse

Skogveien 7

Postnr.

351 0

I Poststed

Hønefoss

E-post

paalbergerud@hotmail.com

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. tra - til
IKKE

relpJanl

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1 t-t
Situasjonsplan D 1 l-t
Tegninger snitt, fasade E 1 n
Andre vedlegg o t-x

o(os -co@ Ic\to s
;(oN g

E H åE

ffi
ffi

Tiltak på eiendommen:
Gnr. lBnr.

87

I Festenr. I Sekslonsnr

47

Eiendommens adresse

Skogveien 7

Postnr I Poststed

HØNEFOSS351 0

Eier/fester

Pål Bergerud

Kommune

RINGERIKE

Det varsles herved om

X *uornn

] Påbygs/tilbygs

Anlegg

Skilt/reklame

Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Antennesystem

Riving

Bruksendring

Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

-l Midlertidig bygning, konstruks.jon eller anlegg Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

X ;lålfåi},?:ingsloven [l Kommunare vedtekrer [X Areatptaner Vegloven

Arealdisponering
Sett kryss lor gjeldende plan_l

Arealdel av kommunepla" K Reguleringsplan l-l Bebyggelsesplan

Navn på plan

67-04 Tolpinrud

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel lremgår av kvittering for nabovarsel.

Sted

Hønefoss

Dato

09.03.2020
underskrift

G,entas med blokkbokstaver

PER J STENBRO
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Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending,-overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering,
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatinabovarselet. Ved persontig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslet er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gielder

Eiendom/
byggested

Gnr.

47

lBnr.
o1

I Festenr. I set<sjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Skogveien 7

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _ Sign

ffi

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

47
lBnr.

70

lFesten!" I sekslonsnr. Eiers/festers navn

Astrid S. Holstad og Per A. Johansen
Dato sendt e-post

Adresse

Blomsterveien 16

Adresse

Blomsterveien 16

Kvittering vedlegges

Postnr.

35'10

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr.

3510

I Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr.

t,
kvittering for

: h
kviltering for Dato

mottatt varsel samtykke til tiltaket -?'r
m Eier/fesier av na dom

Gnr.

47
lBnr.

B4

I Festenr. I sexsjonsnr: Eiers/feslers navn

Liv Skogmo
Dato sendt e-post

Adresse

Skogveien 8
Adresse

Skogveien 8
Kviitering vedlegges

Postnr

351 0

Postsled

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr.

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr, lBnr.

52

I Festenr. Seksjonsnr.

47
Eiers/festers navn

Jon Opperud og Edith Opperud
Dato sendt e-post

Adresse

Blomsterveien 1B

Adresse

Blomsterveien '18
Kvittering vedlegges

Postnr.

3510

I Postsled

HØNEFOSS
Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Eier/fester av
Gnr.

47
Bnr

oo
Festenr. Seksionsnr.

Elisabeth K. Hamark

Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse

B Tungaveien B

Adresse Kvittering vedlegges

Postnr.

3510
Postsled

HØNEFOSS
Postnr

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr

forPersonlig

mottatt varsel

Dato Sign Personlig

samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr,

47
I Bnr.

110
I Festenr. I sekslonsnr. Eiers/festers navn

(åre Brenna
Dato sendt e-post

Adresse

Tungaveien 10
Adresse

Tungaveien 1 0
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS 4., f\

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

f l mottatt varset

Dato Personlig kvittering for

til tiltaket

Dato

W; F s"eet-
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Kvittefing fof nabovafsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kviftering eller sendes på e-post mot kvittering
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslel er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr.

6t

I Festenr. I Seksionsnr

47

Bygningsnr. I Bolignr I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Skogveien 7

Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

ffi
ffi

boereiendom Eier/fester av endom
Feslenr. Seksionsnr.Gnr.

47
Bnr.

111

Eiers/festers navn

Gunnar Bakken

Dato sendt e-post

Adresse
o

Adresse

9

Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0

Poststed

HØNEFOSS

Postnr

351 0

Postsled

HØNEFOSS

Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr lBnr. I Festenr I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for__l 
mottattvarsel

Dalo Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr I Festenr. I Seksjonsnr Eiers/testers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr. I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering lor

-l mottatt varsel

Dato Sign Personlig kvittering for I
I

lsamtykke til tiltaket I

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr. lBnr. I Feslenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr I Poststed Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for I Dato
I

I mottatt varsel I

Sign. Personlig kvittering lor

-l samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gien boereiendom Eier/fester av nabo-/gienboereiendom
Gnr I Bnr. I Festenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

Postnr. I Poststed Postnr I Poststed Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: 6 Sign.
-9.Æ_
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Regplan nr.
Plannavn
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Komnuneplanformål

Pål Bergerud
47/87-0
Skogveien 7, 3510 HøNEFOSS
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SNITT FASADE SYD

FASADE NERD

001 GARASJE sonn bygget
Fnydentund og HØyen os
09, 1e, 19

FASADE ØST FASADE VEST
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Ringerike kommune
Byggesakskontoret
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Deres referanse: Elisabeth Skaret Lund
Vår referanse: 133638 /KHF Oslo, 6 . april 2020

SUPPLERENDE MERKNADER TIL SØKNAD OM DISPENSASJON –
SKOGVEIEN 7

Undertegnede representerer Frank Schølberg , med adresse Tungaveien 8, 3510
Hønefoss . Min klient har tidligere sendt inn merknader til nabovarslet
dispensasjonssøknad samt supplerende merknader til søknad om dispensasjon for
eiendom 47/87, Ri ngerike kommune.

Jeg vil i det følgende komme med ytterligere merknader til søknaden.

1. Sakens historikk
Tiltakshaver tok kontakt med min klient første gang tilbake i 2018. Han ble da forevist
planer om

- Riving av carport (som var en del av huset)
- Nytt inngang/vindfang (som var en del av huset)
- Ny garasje . T egning som ble vist var på 40 kvm med høyde på 4 meter.

Den skulle ligge en meter fra grensen.
Det var fasadeend r ingen e på boligen som utløste søknadsplikt ikke
oppføringen av garasjen i seg selv .

Min klient samtykket til tiltaket. Han fikk imidlertid tid ikke utdelt nabovarsel. Det er uklart
for denne siden hva som ble omsøkt kommunen.

Under byggearbeidene oppdaget min klient at garasjen ble bygget større, høyere og
nærmere grensen enn det som var blitt varslet . Tiltakshaver ble varslet om dette og
han svarte at dette ville bli tatt opp med entreprenør.

Min klient kontaktet så kommunen og varslet at garasjen avvek fra det som min klient
hadde blitt varslet om.

Høsten 2019 tok ansvarlig søker kontakt med m in klient og ba om avstandserklæring
pga branntekniske tiltak. Erklæringen ble ikke ble signert.

- Ansvarlig søker ba om å få signert på en ny avstandserklæring, Nye tegninger
viste da garasje på over 50 kvm og med mønehøyde ca 5 meter.

- Garasjen var på dette tidspunktet satt opp.
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- Henvendelsen viser at oppført garasje avviker fra det som har blitt forevist min
klient tidligere i d et det er behov for avstandserklæring.

Brev fra Frydenlund og Høyer datert 11.12.2019
- Ansvarlig søker bekrefter at garasjen har avvikende mønehøyde og areal i

forhold til opplysninger i byggesøknad / opprinnelig tillatelse.
- Det er uklart for denne siden h va som har blitt omsøkt første gang hos

kommunen.

Brev fra Frydenlund og Høyer datert 09.03.2020
- I dette brevet bekrefter ansvarlig søker at garasjen var planlagt på 50 kvm med

mønehøyde 4 m og avstand 1 m fra nabogrensen.
- Oppført garasje er ikke omsøkt eller nabovarslet.
- I det som ble forevist min klient var størrelsen på garasjen på 40 kvm

Garasjen ble ferdigstilt med betydelige avvik fra de opprinnelige planene. T iltakets
plassering var for nærme grensen og størrelse n var overskredet. Det samme var
mø nehøyden som var oppført med 5 meter. I tillegg var det satt i dør og vindu i den ene
endeveggen som ikke var omsøkt. Det var dessuten fylt på med masse slik at garasjen
kom høyere i terrenget en det som lå til grunn i den opprinnelige søknaden. På
bakgrunn av dette krevde kommunen endringssøknad for arealutvidelsen samt
dispensa sjonssøknad i forhold til mønehøyde og avstandskrav til grensen.

Min klient har selv kommet med merknader i saken. Dette brevet vil komme som
supplerende merknader til det som min klient allerede har sendt inn.

2. Dispensasjonssøknad
Det er PBL § 19 - 2 som stiller opp de alminnelige vilkårene for at kommunen kan gi
dispensasjon. Selv der vilkårene er oppfylt vil ikke kommunen ha plikt til å gi
dispensasjon. Dispensasjon kan a) ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må b) fordelene ved dispensasjonen være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering.

Ansvarlig søker må redegjøre for at nevnte vilkår er oppfylt for at dispensasjon kan gis
både i forhold til dispensasjon fra størrelse, høyde og avsta nd. Begrunnelsen må ligge
som en del av nabovars e le t . Jeg kan ikke se at ansvarlig søker har redegjort for dette i
sin søknad. Denne siden mener uansett at dispensasjonsvilkårene uansett ikke er
oppfylt.

2.1 Dispensasjon fra avstandskravene
Snever adgang til dispensasjon
Utgangspunktet i loven er at større bygge - og anleggstiltak skal minst plasseres 4 meter
fra grensen etter pbl . § 29 - 4.Utgangspunktet er ikke en skjønnsmessig vurdering. I SAK
10 § 4 - 1 litra a) har man unntatt frittstående bygninger fra søknadsplikten. Kravet er at
bygningen er mindre, under 50 kvadratmeter, med mønehøyde under 3 meter og minste
avstand til grensen på en meter. Unntaket er fundamentert i at dette antas å være et
mindre tiltak. Bestemmelsen er relevant i forh old til § 29 - 4. H ovedreg e len om minst 4
meter avstand følger av bestemmelsens 2. ledd. I 3. ledd er det oppstilt to muligheter
for unntak. Litra a) er ikke relevant i det det ikke foreligger nabosamtykke. Litra b) er
etter min mening heller ikke aktuell i det tiltaket ikke er å betrakte som "et mindre tiltak".



3 / 4

Grunnen til det er at SAK 10 § 4 - 1 litra a) definerer hva mindre tiltak er i relasjon til
søknadsplikten og tilsvarende betraktninger må gjøres i forhold til avstandskravet i § 29 -
4. Uansett vil det ikke kunne være mindre tiltak i det høydekravet i reguleringsplanen er
avveket. Det er etter min mening liten adgang for kommunen til å gi dispensasjon fra §
29 - 4 2. ledd ettersom lovgiver har regulert inn unntaksbestemmelsen i 3. ledd.

Hensyn bak bestem melsen
Hensynet bak bestemmelsen i §29 - 4 2.ledd er åpenbart brannsikkerhet. I tillegg er det
andre hensyn som bestemmelsen fanger opp, men som ikke vurderes av ansvarlig
søker. Avstandskravene skal sikre gode boforhold i forhold til lys, luft og sollys. De t skal
videre hindre innsyn og unødvendig fortetting.

I denne saken kommer garasjen rett opp i min klients primære uteareal. Han får
forringet den fineste delen av sitt uteareal vesentlig i form av mindre sollys og tapt
utsikt. Nevnte hensyn vil bli vesen tlig tilsidesatt dersom tiltaket tillates som omsøkt.

Uansett vil ikke fordelene ved dispensasjon fra avstandskravet være klart større enn
ulempene ved en samlet vurdering. Den største fordelen ved å tillate tiltaket er at
tiltakshaver slipper å gjøre kos tbare endringer. Dette er ikke hensyn som er relevante i
vurderingen. Tiltakshaver har mulighet til å sette opp garasjen på andre deler av
eiendommen der den ikke vil være til sjenanse for naboene og der det ikke vil være
behov for å dispensere fra avstand skravet

2.2 D ispensasjon fra høydekrav
Tiltaket avviker fra regulert høydekrav med 1 meter.
Det er nødvendig med dispensasjon etter § 19 - 2 også her.

Jeg kan ikke se at vilkårene for å gi dispensasjon er tilstede overhodet.
Høydekravet er satt av hensyn til naboene og deres bokvalitet. Jeg kan ikke se annet
enn att tiltaket vesentlig tilsidesetter naboenes bokvalitet i denne saken. Særlig fordi
avviket i forhold til høyde kommer sammen avvik i forhold til avstand. Jeg kan hel ler
ikke se at vilkåret om at det er klart flere fordeler enn ulemper er oppfylt.

2.3 Tiltakets størrelse
Det er krevet endringssøknad fordi tiltaket har overskredet godkjent størrelse på 50
kvadratmeter. Mine klienter har ikke problemer med garasjens st ørrelse isolert, men
kombinert med at det i tillegg er bygget for høyt og for nærme føles tiltaket som
inngripende og sjenerende. I tillegg er det satt krav i reguleringsplanen om at regulert
størrelse på garasje skal være 40 kvm. Overskridelsen til over 5 1 kvm synes da å være
vesentlig særlig sett i sammenheng med avviket i forhold til høyde og avstand. I tillegg
er det grunn til å se på va som ble nabovarslet første gang. Det er etter denne siden
uklart om det er tillatt oppført en garasje på 50 kvm. Det er i så fall ikke nabovarslet i det
naboene ble forelagt tegninger på 40 kvm.

4. Oppsummert
Ansvarlig søker begrunne r i liten grad dispensas j onsbehovet . Reelt synes begrunnelsen
å være at det allerede er oppført . Jeg kan ikke se at det er relevant. Videre virker det
som om det er uklart om det første vedtaket er gyldig fordi det er uklart om naboene har
blitt forevist det som har blitt omsøkt. I så fall vil ikke tiltaket være nabovarslet. I så fall
bør hele tiltaket og ikke bare endringene søkes om på nytt .
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Det er etter denne sidens syn nødvendig for kommunen å vurdere søknaden samlet.
Kombinasjonen om at det søkes om dispensasjon både i forhold til avstand , størrelse
og høyde vil medføre at tiltaket får for store negative konsekvenser på naboene. Videre
kan jeg ikke se at det er krevet endringssøknad i forhold til terrengendringen som er
utført der garasjen er plassert. Jeg kan heller ikke se at det er tatt høyde for at det er
vindu og dør på garasjens ene vegg. Jeg ber om at kommune følger opp på d isse
punktet ene .

Denne siden fastholder at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon i saken.

Jeg ber om å bli holdt underrettet om sakens utvikling.

Med vennlig hil sen

Kathrine Hagen Finrud
Advokat MNA

Kopi: klient





Frank Schjølberg

Elisabeth Hamar

Tungaveien 8

3s10 HøNEFOSS

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS Hønefoss,17.03.20

Deres ref: Elisabeth Skaret Lund

NABOMERKNAD TIL SøKNAD FRA SKOGVEIEN 7 GNR. 47 BNR 87 FRA TUNGAVEIEN 8

Det vises til dispensasjonssøknad mottatt L6.O3.2O2O fra Frydenlund og ljøyer a.s

Vi mener tiltaket er i strid med krav som følger av plan- og bygningsloven og gjeldende
reguleringsplan, samt det er i strid med privatrettslige regler.

Denne nabomerknaden reduserer, utsikt, solforhold og kaster skygge for uteplass for tungaveien 8
som kan regnes som en overskridelse av denne grensen, samt andre faktorer.
Er stor forskjell på mønehøvde på 4 og 5 meter, samt terrenget er hevet og mye bredere garasje.

Er unødvendig å bygge så stor garasje nærmere nabogrensen enn 4 meter. Skogveien 7 har areal som
tilsier at de ikke trenger dispensasjon fra avstandskravet.
Awikene ble konfrontert med Bergerud under byggeprosessen i 2019, vi antok at han tok dette
videre med sitt byggefirma slik at det ble i tråd med byggesØknad nr 1 og loven.

Tiltaket kunne vært unngått hvis garasjen ble bygget etter opprinnelig søknad og tegning. Nye
søknader og nye tegninger datert desember 2019 bekrefter dette.
Hovedregelen i Naboloven er at det er forbudt å sette i gang noe som er unødvendig.

Konklusjon

Vi kan ikke se at det foreligger noen grunn eller forhold som taler positivt for at Bergerud skal få
dispensasjon etter plan- og bygningsloven og Reguleringsplan for Skogveien 7.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Hamar
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Foreløpig svar - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 30.01.2020 har registrert søknaden din. 
 

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. Opplysninger om bruksareal (BRA) på garasjen og utnyttingsgrad på eiendommen hvor 
garasjen er medregnet. 
 

2. Søknadsskjema som er underskrevet av tiltakshaver. 
 

3. Plantegning av garasjen. 
 

4. Det er krav om 4 meter avstand fra garasjen og til nabogrensene, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 29-4. Garasjen er plassert nærmere enn 4 meter til eiendom 
gnr/bnr 47/88, 47/70 og 47/52. 
 
Slik vi forstår det, er avstandserklæringene fra eiendom gnr/bnr 47/70 og 47/52 gitt i 
samsvar med situasjonskart datert 22.08.2018. Dere har sendt inn nytt situasjonskart til 
søknaden med avstand til nabogrenser som er datert 06.12.2019. Vi ber derfor om at 
dere innhenter nye avstandserklæringer fra eiendommene hvor korrekt situasjonskart er 
lagt til grunn. 
 
Dersom dere ikke får innhentet avstandserklæringer mot eiendommene gnr/bnr 47/88, 
47/70 og 47/52, kan dere søke om dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 
4 meter 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 
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dispensasjon med begrunnelse sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli 
gitt. Se vedlagte veileder for dispensasjonssøknad. 
 

5. Dokumentasjon på nabovarsling av eiendom gnr/bnr 47/52, Jon og Edith Synnøve 
Opperud. 
 

6. Vi minner om at det ikke er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for garasjen, og 
det er da ikke lovlig å bruke den. 

 
 
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.  
 

Dokumentasjonen vi har spurt etter må sendes inn innen 15.03.2020. 
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
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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: 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
 
 
Vedlegg: 
Veileder for dispensasjonssøknad 
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Bådgivende ingeniører MRIF

BYGGFTEKNIKK * BYGGELEDELSE _ PROSJEKTLEDELSE - TAKSERING

Poslboks 3070
3501 Høneloss

Dokid:
2001 2478
(1 et4208-8)

Kontoradresse: Osloveien 1 0
Telelon 32 10 98 70
Telefaks 32 10 98 71

E-post: lirmaposl @ frydhoyer.no

Foretaksnr, 919 765 569 MVA

Søknad om endring av gitt tiliatelse o
dispensasion

Deres ref.: Elisabeth Skaret Lund var ret. fdocl201 B/1 836/00 4 Åønetoss, 27 .01 .2020

Skogveien 7, 351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87
Søknad om endring av gitt tillatelse.
Dispensasjonssøknad.

Det vises tiltidligere korrespondanse og sist Deres brev datert 2.1 2.19 fra Ringerike kommune.
Saksnr. 1914208-4.
Det vises også til Deres brev 14.1 .20 vedlagt brev / merknader til nabovarsel fra Frank Schjølberg og
Jon Opperud.

Dispensasjonssøknad fra bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan 67-04 $ 5-d følger vedlagt og
søknaden er nabovarslet.
Søknad om endring av gitt tillatelse er vedlagt.

1. Det vedlegges ny tegning av garasjen slik den er bygget. BYA er 50,9 m2, i tillatelse 49,4 m2. Areal
på loft er ikke måleverdig iht. arealstandard NS 3940 og skal ikke medtas.

2. Det vedlegges ny situasjonsplan med innmåling av garasje utført av Berntsen Plan & Oppmåling
AS. Avstand til nabogrenser er kontrollmålt og er stØrre enn i gitt tillatelse / tidligere nabovarslet, nå
henholdsvis 1,41 m og 1,75m.

Det er sendt nabovarsling vedlagt avstandserklæring til eier av 47 I 88 (Tungaveien B), men
avstandserklæringen er ikke returnert signert. I stedet er det sendt merknader til tiltaket til kommunen
daterl28.1 2.1 9.

Vi har følgende kommentarer til dette:

-BYA 51 m2 og høyde over 4m. Det søkes om endring av gitt tillatelse og dispensasjonssøknad.
(vi innser at byggesøknadstegningene, som også fulgte første nabovarsel, fra arkitekt kunne vært
bedre målsatt, men måler man på tegning ser en atmønehøyde var ca. 4,6m ).

-lfølge oversendt avstandserklæring til nabo viltiltakshaver gjøre ev. nødv. branntekniske tiltak på
foreliggende prosjekt slik at det ikke senere blir begrensninger på ev. tiltak som ønskes utført på
naboeiendom ut over det som følger av plan- og bygningsloven.

i

-l bystrøk / tettbebyggelse vil alltid utsiktsforhold kunne endre seg i forbindelse med ny

avvik iomsøkte tiltak.

-Terrenget er ikke hevet, justert ca. 10 cm i forhold til støping av såle / gulv på grunn i garasje.

-Garasjen har fått mindre endringer av mål som medførte arealøkningen på 1,5 m2, og 1m2 ut over
BYA 50. Dette skyldes at grunnmur ble støpt med mål iht. utv. garasjemål på byggesøknadens

Såmarbeidende selskaper i A.L. Høyor-Gruppen:

A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telelon 23 27 80 00

A.L. Høyer Skien a.s
Po$tbok$ 2774
3702 Skien
Telefon 35 59 83 00

A.L. Høyer Sandnessjøen a.s
Postboks 246
8801 Sandnessjøen
TeletonT5 04 3272

Vi

A.L. Høyer Askim a.s
Postboks 343
1802 Askim
Tetelon 69 81 75 45l l i l



Frydenlund og Høyer a.s

arkitekttegning, og at utlekting / panel medførte mindre endring I økning av bruttomålog dermed
arealøkningen i BYA.
Bruksareal er mindre enn 50 m2. Medregnes inntrukket garasjeport er BYA 50 m2. Vår vurdering er at
awiket er så lite og marginalt at forskriftskrav vurderes ut i fra 50 m2 og ikke forskriftskrav for garasjer
fra 50 til 400 m2.

-Dør i bakkant til loft er satt inn for enklere å lagre ting på loft. Det skal ikke bygges trapp

-Avstand tilgrense mot4T|BB er 1,75m iht. oppmålingsfirmaet, ikke 1,36m som hevdet.

-Avstand tilgrense mot Blomsterveien 1B er 1,41m, ikke 0,75m som hevdet.

-Bod innerst i garasjen var med iopprinnelig søknad og igitt tillatelse.

-Ny plantegning av garasjen slik den er bygget er utarbeidet etter krav fra kommunen og fulgte siste
nabovarsel.

-Konfrontasjon på awik ble gitt tidlig sommer 2019, flere måneder etter at garasjen var ferdigstilt.

Fra eier av blomsterveien 18 er det sendt brev til kommunen datert 10.1 .20.

Vi har følgende kommentarer til dette:

-Tegninger og dokumentasjon ble fremvist ved nabovarsling nr. 1 og varslet ble signert godkjent.

-Ved oppfordring om å få signert avstandserklæring i november 19 ble Opperud spurt om de hadde
innvendinger på bygget slik det står i dag. De hadde kun et spørsmål om det ville gi noen
begrensninger på å sette opp en lekestue i deres nord-vestre hjørne - hvilket ble avkreftet.
Avstandserklæring ble signert.

-Ved 2 anledninger 15.1.20 har tiltakshaver gått i dialog og spurt om denne nye endring av mening fra
Blomsterveien '18, de henviste kun til brevet til kommunen og ønsket ingen videre dialog.

I forhold til plan- og bygningslovens S 21-2 er det ikke enkelt å imøtekomme spesielle krav /
merknader fra nabo når prosjektet er ferdigstilt. Vår vurdering er at avvik er så små og marginale at
ovennevnte beskrivelse redegjør for konsekvensene og at man må se bort fra nabomerknader om ikke
å godkjenne prosjektet slik det er i dag.

Vi imøteser Deres behandling

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

-v'/7
W^Åd

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil:
E-post:

909 20 1 66
pis@frvdhover.no



Kommunens saksnr.

Søknad om endring av gitt tillatelse
etter plan- og bygningsloven (pbl) g 20-2

Berører endringen av tiltaket eksisterende eller
fremtidige arbeidsplasser slik at det må
innhentes nytt samtykke fra Arbeidstilsynet? [-l. ru X ru"i

Hvis "ja" må slikt vedtak innhentes før igangsettingstillatelse kan gis.
Byggblankett 5177 med vedlegg.

Beskrivelse av av tiltak areal, plassering, formå|, bruk)

Søknaden gjelder endring av gitt tillatelse for tilbygg og garasje.
Endringssøknaden gjelder kun avvik på garasje i forhold til gitt tillatelse.

Det vises til vedlagte dokumentasjon

Vedlegg

Nye vedlegg og tidligere vedlegg som endres Gruppe Nr. {ra - til
lkke

relevant

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner, byggblankett 5175 A 1 -2 ft
Dispensasjonssøknad (begrunnelse/vedtak) (pbl kap 1 9) B 1 2 t-t
Nabovarsling (gjenparVnabomerknader/kommentarer til nabomerknader) c 'l 6 ft
Situasjonsplan, avkjøringsplan D 1 - ft
Tegninger E 1 ft
Redegjørelser/karl F ft
Erklæring om ansvarsrett G t-t
Gjennomføringsplan G TI
Boligspesif ikasjon i matrikkelen H t-t
Uttalelser fra annen offentlig myndighet ft
Rekvisisjon av oppmålingsforretning J n
Andre vedlegg o 1 4 t-t

rM
ffi

Søknaden gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr

87

I Festenr. I Seksjonsnr

47
Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Skogveien 7
Postnr.

35't 0

I Poststed

HØNEFOSS

Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl g 20-1) Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker etter pbl S 20-4)
Foretak
FRYDENLUND OG HØYER AS

Navn

Kontaktoerson
Per J<ihan Stenbro

lMobiltelefon
909201 66

I Teleton
321069870

I Telefon I MobllteletonKontaKperson

/\ /)
E-oost
pj's@frydhoyer

tno
E-post

tundercwin/fu

J "JffirL{hn27.01.2020

Dato I UnderskriftDato

Gjentas
PER tmed blokkbokstaver

J STENBRO
Gjentas med blokkbokstaver
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Vedlegg nr.

A- 4

Opplysninger om tiltakets ytre rammer

?: , , : yf, 1 ffi, ", ffil1 T7; i"" ( Q prde, , €rr{ri n q f o * tl )
Beskrivelseavhvordantiltaketoppfyllerbyggesaksb"stemmelsene, J
planbestemmelsene og planvedtak etter plan- og bygningsloven (pbl) innenfor angitte områder

rm
ffi m

Opplysningene gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr

47
I Bnr.

87
I Feslenr. I Seksjonsnr Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Skogveien 7

Postnr

351 0

I Poststed

HøNEFOSS

Forhåndskonferanse

Pbt s 21-1 Forhåndskonferanse er avholdt og referat foreligger X " I Nei

fravik fraTEK

Vedlegg nr
Pbl Kap. l9

Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: (begrunnelse lor dispensasion gis

Kommunale
lorskrifter til

eget ark)

Arealplaner VeglovenPlan- med forskrifter

Vedlegg nr

Det søkes om fravik fra TEK for eksisterende
Redegjørelse i eget vedlegg

s31
Pbl s 31-2

Grad av
utnytting

Dokid:
2001 2482
(1 et4208-8)
Opplysninger om liltakels ylre ramme
og bygningsspesifikasjon

i-

lger
si
en

relser

Arealdisponering
Sett kryss for gjeldende plan
-l Arealdel av kommuneplan ffi Reguleringsplan l-l aebyggelsesplan

Navn på plan

Tolpinrud

Reguleringslormå i arealdel av kommuneplan/reguleringsplan/bebyggelsesplan - beskriv

BoligerPlanstatus
mv.

a. Grad av utnytting iht. gleldende plan

%-BYA

o/o m" m"

aktuell kolonne iht.

BYA

angitt i gjeldende plan.

BRA"/"-BRA lo/"-TU

20,00 o/o

m"

+ m'

om'

b. Byggeområde/grunneiendom*'

c. Ev. areal som trekkes fra iht. beregn.regler

d. Ev. areal som legges til iht. beregn.regler

e. Beregnel tomteareal (b - c) eller (b + d) om' om2

m' m'

m" m"
Tomtearealet

BTAArealbenevnelser BYA BRA

om'

BRA

m" om'
l. Beregnet maks. byggeareal iht. plan

(il. a. oq e.) om2

BYA

m'

g. Areal eksisterende bebyggelse

h. Areal som skal rives

i. Areal ny bebyggelse

j. Parkeringsareal på teneng

k. Areal byggesak

Beregnet grad av utnytting (1. e. og k.)'--

m'

m"

+ m'

+ m'

om2

m"

m"

+ 51,00 m'

+ m'

51 m2

m"

m'

+ m'

+ m'

om2

m'

m"

+ m"

+ m'

om2

51 m' 0m'

om2

m'

m'

+ m'

Antall etasjer
Antall bruksenheter bolig
1

Boliger
m"

Annet
m'

Boliger
m'

Annet
m'

Annet

m'

m'

m"

m"

om'51 m'

Boliger

m"j. Parkeringsareal på teneng

m. Areal matrikkelen = k - l- j

Vedlzu nr.

Vedlegg nr.

veiless nr.

" Skal beregning av utnyttingsgrad skje etter annen regel, beskriv nærmere

*' Dersom areal i rad b ikke er fremkommet av målebrev, beskriv nærmere
t'*

Vis ev. underlag for beregningen av grad av utnytting ivedlegg
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4z
Bygningsopplysninger som føres i matrikkelen

Næringsgruppekode Oppgi kode for hvilken næring brukeren av bygningen tilhører. Bygninger som brukes til flere formål skal kodes etter den næringen
som opptarstørst del avarealet. Unntak: Næringsgruppekode "X" skal kun brukes når bygget bare harareal til boligformå|.

Næringsgrupper - gyldige koder

A Jordbruk, skogbruk og fiske
B Bergverksdrift og utvinning
C lndustri
D Elektrisitets-, gass-, damp- og

varmtvannsforsyning
E Vannforsyning, avløps- og

renovasjonsvi rksomhel
F Bygge- og anleggsvirksomhet
G Varehandel, reparasjon av motorvogner

H Transport og lagring
I Overnattings- og serveringsvirksomhet
J lnformasjon og kommunikasjon
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet
L Omsetning og drift av fast eiendom
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting
N Forretningsmessig tjenesteyting
O Offentlig administrasjon og forsvar,

trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

P Undervisning
Q Helse- og sosialtjenester
R Kulturell virksomhet, underholdning og

fritidsaktiviteter
S Annen tjenesteyting
T Lønnet arbeid i private husholdninger
U lnternasjonale organisasjoner og organer
X Bolig
Y Annet som ikke er næring.

Plassering av tiltaket

Vedlegg nr.

o-Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

[ir.r"iJaKan høyspent kraftlinje være i konflikt med tiltaket?

Vedlegg nr
o-

Kan vann og avløpssledninger være i konflikt med tiltaket? f] ru

Hvis ja, må avklaring med berørt rettighetshaver være dokumentert

ffi N"i

Krav til bygg (pbl S 28-1

Skal i område med fare for:

Vedlegg nr.

F-

Flom

(rEK17 $ 7-2)

Fl (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/20 år)

F2 (middels konsekvens og sannsynlighel lavere enn 11200 år)

F3 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

Nei

Skal byggverket plasseres i llomutsatt område?

T--- ,^ Hvis ja, angi
Ll'o sikkerhetsklasse:

Vedlegg nr.

E

Skred

(TEK17 S 7'3)

51 (liten konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/100 å0

52 (middels konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/1000 år)

53 (stor konsekvens og sannsynlighet lavere enn 1/5000 å4

Nei

Skal byggverket plåsseres i skredutsatl

Ja Hvis ja, angi
sikkerhetsklasse:

Vedlegg nr.

F-

Andre natur-
og miljølorhold

28-1 E r" Dersom ja, beskriv kompenserende tiltak i vedleggNei

Adkomst

vegloven

ss 40-43
pbl $ 27-4

Gir tiltaket ny/endret
adkomst?

NeiJa

Tomta har adkomsl til lølgende veg som er opparbeidet og åpen lor alminnelig lerdsel:

Biksveg/fylkesveg

Kommunal veg

Privat veg

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er avkjøringstillatelse gitt?

Er vegrelt sikret ved tinglyst erklaering?

Nei

Nei

Nei

Xru
Ja

Ja

Vedlegg nr.

o-

Vann-
forsyning
pbl $ 27-1

Annen prival vannforsyning, innlagt vann

Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann

Beskriv

Dersom vanntilførsel forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn,
Ja Nei

Privat vannverk

ved ti

Tilknytning i lorhold til tomta

Offentlig vannverk

Vedlegg nr.

o-

Avløp
pbl $ 27-2

Dersom avløpsanlegg forutsetter tilknytning til annen privat ledning eller krysser annens grunn
foreligger rettighet ved tinglyst erklæring?

Skal det installeres vannklosett? Ja

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

Foreligger utslippstillatelse?

Tilknytning iforhold til tomla

Olfentlig avløpsanlegg l-l privatavløpsanlegg

Avløpssystem TerrengTakvan

Løfteinnretninger
Er det i bygningen lølteinnretninger
som omfattes av TEK?:

Ja [X ruei

Søkes det om slik innretning inslallert?: I Hvis ja, sett X

Ja |Xrrrei

Heis

Løtteplattform

Trappeheis

Rulletrapp eller rullende fortau
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Frydenlund og Høyer a.s
Rådgivende ingeniører MBIF

BYGGETEKNIKK. BYGGELEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - TAKSERING

Postboks 3070
3501 Høneloss

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Kontoradresse: Osloveien 10

Telelon 32 10 98 70
Telelaks 32 10 98 71

E-post: f irmapost @ frydhoyer.no

Foretaksnr. 919 765 569 MVA

Fa

Deres ref.: Elisabeth Skaret Lund vår ret. fdoc/2018118361004 Hønefoss, 11.12.2019

Skogveien 7, 3510 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Dispensasjonssøknad.

Det vises til Deres brev datert 2.12.19 fra Ringerike kommune. Saksnr. 1914208-4.

Det vises til nyoppført garasje med bod som har avvikende mønemål og areal i forhold til opplysninger
i byggesøknad / opprinnelig tillatelse.
Det søkes derfor dispensasjon fra bestemmelsene i gjeldende reguleringsplan 67-04 $5 - bokstav d.

Det vises også til vårt brev 4.11. 19

Vi imøteser Deres behandling.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

7'/7 Sffi^Å,o

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil:
E-post:

909 20 1 66
pis@frvdhover.no

oo
N

I
I
I

Samarbeidende selskaper i A.L. Høyer'Gruppen:

iqåe
A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telelon 23 27 80 00

A.L. Høyer Skien a.s
Postboks 2774
3702 Skien
Telefon 35 58 83 00

A.L. Høyer Sandnessjøen a.s
Postboks 246
8801 Sandnessjøen
Tele{on 75 043272

A.L. Høyer Askim a.s
Postboks 343
1802 Askim
Telelon 69 81 75 45ltil

r



C1
Vedlegg nr.

c-1

Opplysninger gitt i nabovarsel
(Gienpart av nabovarsel)
Pbr s 21-3

."9-
@@ I\fo gj

iJNN E

åRå!
ffi

Tiltak på eiendommen:
Gnr. lBnr.

87

I Festenr. I Seksjonsnr.

47

Eiendommens adresse

Skogveien 7

Postnr.

35't 0

I Poststed

HØNEFOSS
Eier/lester

Pål Bergerud

Kommune

RINGERIKE

Det varsles herved om

X *uounn

-l Påbyss/titnysg

Anlegg

Skilt/reklame

Endring av fasade

lnnhegning mot veg

Antennesystem

Riving

Bruksendring
Oppretting/endring av matrikkelenhet
(eiendomsdeling) eller bortfeste

_l 
N/iOtertiOig bygning, konstruksjon eller anlegg Annet

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19

l Plan- og bygningsloven
med forskrifter l-l Komunule vedtekter |X Arealplaner l-l vegtoven

Arealdisponering
Sett kryss tor gieldende plan

-l Rrealdel av kommunepla" X Reguleringsplan l-l Bebyggelsesplan

Navn på plan

67-04 Tolpinrud

Beskriv nærmere hva nabovarslet gielder

Nabovarsel 2. Opptørlgarasje har awikende mål i forhold til gitt tillatelse.
-Mønehøyde over 4m.
-BYA 51 m2, i tillatelse 49,4 m2. (Takhøyde loft mellom takstoler er lav / ikke måleverdig iht. NS3940 og areal skal ikke medtas
Det søkes om dispensasjon fra reguleringsplan 67-04 $5 bokstav d.
Kommunen ønsker ny søknad om endring av gitt tillatelse og nye nabovarsler, derfor dette varsel.
Avstand til naboer er kontrollmålt og større enn i gitt tillatelse / tidl.nabovarslet.

Spørsmål vedrørende nabovarsel rettes til
Foretaldtiltakshåver

Pål Bergerud

Kontaktperson, navn

Pål Bergerud

E-post

paalbergerud@hotmail.com

Telefon Mobil

984 34 300

Søknaden kan ses på hjemmeside:
(ikkeobligatorisk)

Merknader sendes til
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 redegiøre for ev. endringer.
Navn

Pål Bergerud

Postadresse

Skogveien 7

Poslnr.

3510

I Poststed

Hønefoss

E-post

paalbergerud@hotmail.com

Følgende vedlegg er sendt med nabovarselet

Beskrivelse av vedlegg Gruppe Nr. fra - til
ll(l(e

relevanl

Dispensasjonssøknad/vedtak B 1

Tegninger snitt, lasade E

1

'l

Andre vedlegg o

Underskrift

Tilsvarende opplysninger med vedlegg er sendt i nabovarsel til berørte naboer og gjenboere.
Mottagere av nabovarsel fremgår av kvittering for nabovarsel. a
Sted

Hønefoss
lDato

16.12,2019
Underskrirransvartissøketerfrfntak"^!\WOrtyil

Gjentas med blokkbokstaver

PER J STENBRO
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Side I

2

-av

2

C t
Vedlegg

c 2

Kvittering for nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kviftering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha mottatinabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gielde som bekreftelse på at varslel er mottatt. Det kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

Denne del klistres oå
RA 0385 836S sNO

ffi
ffi m

Tiltaker gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr.

47

I Bnr.

87

I Festenr. I Seksjonsnr. Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKE
Adresse

Skogveien 7

Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Eier/fester av dom
Bnr.

o6
Festenr Seksjonsnr.Gnr

47
Eiers/festers navn

Kari Hamar
Dato sendt e-post

Adresse

o

Adresse Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Postnr

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr.

mottatt varsel

kvittering for Dato Sign. Personlig kvittering for

samtykke til tiltaket

Dato

Na m Eier/fester av
Gnr,

47
Festenr. Seksjonsnr.Bnr.

110
Eiers/festers navn

Brenna
Dato sendt e-post

10

Adresse

Tu 10

Adresse Kvittering vedlegges

Postnr

35'10

Poststed

HØNEFOSS
Poststed

HØNEFOSS

Postnr

351 0

Poststedets reg.nr.

Personlig kvitlering tor

mottatt varsel

Dato

samtykke til tiltaket

lor Dato

Eier/fester av boereiendom
Gnr. Festenr. SeksjonsnrBnr.

't11
Eiers/festers navn

Gunnar Bakken
Dato sendt e-post

Adresse

I
Adresse

o
Kvittering vedlegges

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Postnr

3510
Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr

Personlig kvittering for

mottait varsel

Dalo Sign. kvjltering for

til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjen boereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

3064
lBnr.

1

I Festenr. I Sekslonsnr Eiers/festers navn

Ringerike kommune
Dato sendt e-post

Adresse Adresse

Postboks 123 sentrum
Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr.

3502
I Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kvitlering for_l
mottattvarsel

Dato Sign. Personlig kvitlering for I Dato
I

I samtykke til tiltaket I

S Denne del klistres på kvitterinC
RA 0385 8370 3NO

Nabo-/gjen boereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
I Bnr I Festenr. I Sekslonsnr.Gnr, Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse

Poststed Postsied

Adresse

Postnr.

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

DatoPersonlig kvittering for

-l moftattvarsel

Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

i

2Samlet antall sendinger: Sign

4
L]aio;

l 7. t
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C3
Vedlegg

c 2

Side l- av

1 2

Kvittering for nabovafs€l sendes kommunen sammen med søknaden

Nabovarsel kan enten sendes som rekommandert sending, overleveres personlig mot kvittering eller sendes på e-post mot kvittering.
Med kvittering for mottatt e-post menes en e-post fra nabo/gjenboer som bekrefter å ha moftatt nabovarselet. Ved personlig
overlevering vil signatur gjelde som bekreftelse på at varslel er mottatt. Del kan også signeres på at man gir samtykke til tiltaket.

Følgende naboer har mottatt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhørende vedlegg:

ffi
ffi m

Tiltaket gjelder

Eiendom/
byggested

Gnr. I Bnr.

87

I Festenr. I Seksjonsnr.

47

Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKE

Adresse

Skogveien 7

Poslnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr.

47
I Bnr

B4

I Feslenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Liv Skogmo

Dato sendt e-post

Adresse

Skoqveien B

Adresse

Skogveien B

Kvittering vedlegges

Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Poststedets reg.nr

Personlig kvittering tor

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvitlering lor

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. I Bnr

52
I Festenr. I Seksjonsnr,

47
Eiers/festers navn

Jon Opperud

Dato sendt e-post

Adresså

Blomsterveien 1B

Adresse

Blomsterveien 1B

Kvittering vedlegges

Postnr

351 0
I Poststed

HØNEFOSS

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottatt varsel

Dato Sign. Personlig kvittering for

-l
samtVkke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr. lBnr.

52

I Festenr I Seksionsnr

47
Eiers/festers navn

ldith Synnøve Opperud

Dato sendt e-post

Adresse

Blomsterveien '18

Adresse

Blomsterveien 18

Kvittering vedlegges

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Poststedets reg.nr

Personlig kviltering for I Dato
I

I mottatt varsel I

Sign. Personlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/qienboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
Gnr I Bnr

70
I Festenr. I Sekslonsnr,

47
Eiers/festers navn

Bergljot Engen

Dato sendt e-post

Adresse

Blomsterveien 16

Adresse

Blomsterveien 16
Kvittering vedlegges

Postnr

3510
I Poststed

HØNEFOSS

Postnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l mottait varsel

Dato Sign. Personlig kvitlering for

ll samtykke til tiltaket

Dato Sign.

Nabo-/gjenboereiendom Eier/fester av nabo-/gjenboereiendom
I Feslenr I SekslonsnrGnr.

47
lBnr.
oo

Eiers/lesters navn
:rank Schjølberg

Dato sendt e-posl

351 0

Adresse

HØNEFOSS

Adresse

HØNEFOSS

PoststedPostnr.

3510

Kvittering vedlegges

Poststedets reg.nr.

Personlig kvittering for

-l motatt varsel

Dato Sign DatoPersonlig kvittering for

I samtykke til tiltaket

sit Denne del klistres
RA 0385

Det er per dags dato innlevert rekommandert ' ; :.'r-)

sending til ovennevnte adressater,

4Samlet antall sendinger: Sign

l E . i z, t
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C, (
Vedlegg

c 2

Side I - av

2

Kvittering for nabovafs€l sendes kommunen sammen med søknaden

Følgende naboer har mottalt eller fått rek. sending av vedlagte nabovarset med tilhørende vedlegg:

Tiltaket
Gnr. Bnr

ot

Festenr. Seksjonsnr

rEiendom/
byggested

7

Adresse

Skogveien 7

Bygningsnr Bolignr. Kommune

RINGERIKE

Poslnr.

351 0

I Postsled

HØNEFOSS

G nr. Bnr.

8847
Feslenn Seksjonsnr. Eiers/feslers navn

Elisabeth Kari Hamar
Dato sendt e-post

n8
Adresse

Tu

Adresse

Postnr.

351 0

Postsled

HØNEFOSS HØNEFOSS

PostsledPoslnr.

35'10

Postsledets reg.nr.

Dato Sign. Dato Si9n.

Festenr. SeksjonsnrGnr.

47
Bnr
'110

Eiers/feslers navn

Brenna
Dato sendt e-post

10

Adresse

10

Adresse

Postnr.

351 0

Postsled

HØNEFOSS
Postnr.

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Poslstedets reg.nr

Dato

4,a
Sign.

Gnr, Feslenr. Sekslonsnr.

7

Bnr.

111

Eiers/festers nåvn

Gunnar Bakken
Dalo sendt e-post

Adresse
o

Adresse
o

HøNEFOSS

Poslnr.

351 0

Postnr.

0 HØNEFOSS

Postsled Poslstedets reg.nr

Feslenr.Bnr.

1

Gnr.

3064
Eiers/festers nåvn

ke kommune
Dato sendt e-post

Adresse Adresse

Postboks 1 23 senlrum
Postnr.

351 0

Poststed

HØNEFOSS
Postnr,

3502
Poststed

HØNEFOSS
Postsledets reg.nr.

Dalo Sign. Dato Sign.

lanr.Gnr. I Feslenr. I sekslonsnr Eiers/festers navn Dato sendt e-post

Adresse Adresse Kvittering vedlegges

-

F^. ++"+*"-ffi

Peisonlig kvittering for I Dato

-l mottatt varsel I

Sign. Personlig kvitlering for I Dato

I samtykke til tiltaker I

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommandert
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: Sign,

Blankett 5156 Bokmål @ Utgitl av Direkloratet for byggkvalitet 01.07.201S



C9
Vedlegg

c 2

Slde

1

l-av
2

Kvittering fof nabovats€l sendes kornmunen sammen med søknaden

Følgende naboer har mottait eller fått rek, sending av vedlagle nabovarsel med tilhørende vedl egg:

ffi

Gnr

47

I Feslonr. I Seks.ionsnr.iBnr.

87

Bygningsnr. I Bolignr. I Kommune

RINGERIKEEiendom/
:byggested

Skogveien 7

Adresse Poslnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS

Gnr.

47

I Bnr

84

I Festenr. I Seks.lonsnr Eiers/feslers navn

Liv Skogmo
Dato sendt e-post

Adresse

Skogveien B

Adresse

Skogveien B

Kvlttering vedlegges

Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr

351 0

I Poslsled

HØNEFOSS
Postsledets reg.nr.

Dato Sign, for Dato SiSn. 1 1 -
\N*F'in- r CNNT samtykke \\v

'av om
Gnr

47

lBnr.

52
I Feslenr I sekslonsnr. Eiers/festers navn

Jon Opperud
Dato sendt e-post

Adressa

Blomsterveien 18

Adresse

Blomsterveien 18
Kvittering ve'dlegges

Poslnr.

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr. I Poststed

HØNEFOSS351 0

Poslstedels reg.nr.

Personlig kvittering for I Dato
I

lmottatt varsel I

Sign Personlig kvillering for I Dato

I samtykke lil tiltaket I

Sign.

I Festenr. I sekslonsnr,Gnr

47
lBnr.
60

Eiers/lesters navn
:rank Schjølberg

Dato sendt e-posl

351 0 HØNEFOSS

Adresse

d

351 0

Adresse

Tu 8

HØNEFOSS

Kvittering vedlegggs

@
Personlig kvitlering for I Dalo

I mottatt varsel
I

Sign. Personlig kvitlering for
I

Dato

I samtykke til tiltaket I

Sign.

Eier/
Gnr.

47

I Bnr

52

I Feslenr. I Seksjonsnr. Eiers/festers navn

Edith Synnøve Opperud
Dato sendt e-post

Adresso

Blomsterveien 18

Adresse

Blomsterveien 18
Kvitteiing vediegges

Postnr.

35'10

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr.

351 0

I Poststed

HøNEFOSS
Poststedets reg.nr.

Personlig kviltering lor
-l m9ttatl varsel

Dato Sign. Perdrinlig kvitteiing lor

I samtykke liltiltaket

Dato Sign,

Gnr

47
lBnr.

70
I Festenr. I Sekslonsnr. Eiers/festers navn

Bergljot Engen

Dato sendt e-post

Adresse

Blomsterveien 16

Adresse

Blomsterveien 16
Postnr

351 0

I Poststed

HØNEFOSS
Postnr

351 0
I Postst€d

HØNEFOSS
Poststedets reg.nt

Persorilig kvjttering for I
Dato

I mottattvarsel I

Sign. Personlig kvitlering for I Oato_l
samtykke til tiltaket I

Sign.

Det er per dags dato innlevert rekommanderl
sending til ovennevnte adressater.

Samlet antall sendinger: _ Sign

Blankett 5156 Bokmål @ Utgitl av Direktoratettor byggkvatitet 01.07,2015



1119t2020 E-post - Pål Bergerud - Outlook

f{*: {s}ornstsrvei*n '1 6, avstandserklærilrS r}lot Sl<ogveien 7

Bella Engen <bella.engen@gmail.com>
ma. 13.01.2020 i5;57

Til: Pål Bergerud <paalbergerud@hotmail.com>

I {er På1.

0*dt nyitår tii deg ag dir':e også

$etle sei Sreit ut fra mi* side.

cb

tu1vh,

5SilA

rnån. 'i3. jan. 2*2al kl. 'I1 :*0 skrev lål Serg*ruC *paalbgfgerud@lrotmail.com>
' Hei Bella,

Godt nyttår til deg og din !

Så det var aktivitet bort hos dere igår; men fikk ikke til å komme bortfØr du dro.

Saken er nå at garasjen, som aldri slutter å gi, har nå vi blitt bedt om av kommunen om å innhente
nytt nabovarsel på denne døre i baksiden av garasjen oppunder møne og det at hØyden er blitt
84cm høyere enn hva første nabovarsel bra godkjent på.

Med andre ord det samme som tidligere avstandserklæring, men kommunen endret rett fØr vi
sendte inn disse og ber nå om nytt nabovarsel.

Har scannet inn og lagt ved kopi - vi ønsker at du leser igjennom og har du spørsmål ta kontakt. Ser
det greit ut, så gi din signatur / godkjenning via epost, så legger vi kopi av denne ved avar til
kommunen.

Mvh, Pål Bergerud

Fra: Bella Engen <bella.engen@gmail.com>

Sendt: mandag 4. november 2019 08:10

Til: På I Bergerud <paalbe€erud@ hgmAI.com>

Emne: Re: Blomsterveien L6, avstandserklæring mot Skogveien 7

Ok, Dette høres greit ut fra min side

Mvh

Sella

Hei,

l(lagen går på err luk* i gavlen scrn er erståttet med en dør av praktiske årsaker - enklerc å

hclde telt såmt sette sake r opp på loftet.
lløyden på garasjen, ansvarlig søker har oppgitt ca 4 m til k*rnmunen som de har gitt aksept
på, lvlen ved sjekk nå er den på :tr,6m ca.

Og slsle punkt at det er påtenkt trapp til døren på loftet, hvilket det ikke er.

https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATEyNTk3LWJjYmMIZWIJAN2QtMDACLTAT ,cgBGAAADFTauyQTUUkGFonmONQMTKQCA... 'tls
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Utskrift
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Side I av 1

4

SITUASJONSPLAN
FOR RINGERIKE KOMMUNE

Dato 8/1-2020 Målestokk 1:250

Eier

Gnr/bnr/fnr
Adresse
Areal, beregnet
Formål

Utnyttelse
Regplan nr.
Plannavn

Godkjent
Kommuneplanformål

u(g rf s-
fre*oLD

0/0-0

UTerya51

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I
I
I
I
I

47/7OI
I
I
I

471s2

Andre bygg ------ Usikker eiendomsgrense
,'', ::. i: :,,,,, Trafikkarear 

= 
g#ro**r
Felles avløpsledning

Situasjonsplanen kan ikke være eldre enn 1 år.

Revideringsdato Sign

EB -å$o F
tss$ å
åPd åoi(=iD

https :/lkart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content
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,A.vs f a n ds enXelæriul g
Ilrt. PIan og bygningslov'ens29-4 arvrctledd.

Unclertegnecle eier/fester av gff 47
on gil tned clette sanrtyldce

(Eibrs navn)

til at clet på eiendomrnen eff 32-t *. 3Z- kanflu

i en rninsteavstancl

tneter'fla felles gr:ellse i sarnsval nlecl situasjonskart clatert Z?.f. /8,

bn 62 ftr'-,
I rbL

oppføies/

av 3

I(t'yss av for ett av ahelnativene neclenfor:

Jeg el: innefol'stått med at gjennonføring av byggetiltak soln påtarht
hatt medføre begrensnitrger i rnulighetenc fof å oppføre bebyggelse på min
eicndom.

elrtet utføres rnecl nøclvcnclige

blir begrensnirrger i mulighetene

fl r-'[?
sted dato

t>\

l
i
t,

/j

:
t

z<1: r- I
(z-' tll^,$zL,

siguattrr

Forklaringor: Som hoveclrcgel skal bygrriuger ha i at stancl tuiltst 8 meter med lrinclre det

tak osv,).

Minche bygningel som garasjer; utltrs, mindrc enu 50 r

avstand nrinst 2 nretel til bygning 1lå annen bruksenhet .

(bnrksareal og/ollel bebygd areal) nrå ha

Se lov- og forslrriftsbestenunelsel på balsiden,

- Q'5o)@ {
. NRå
6-F; #oa(=i



av
Frydenlund og Høyer a.s

Hamar / Schølberg

vårret. fdocl201B/1836/005 Hønetoss, 17.12.2019

Skogveien 7, 3510 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Ny garasje.

Det viser til vedlagte nytt nabovarsel som forklarer hvorfor dette sendes på nytt.
Kommunen ønsker ny søknad, nabovarsling og avstandserklæringer fra 3 naboer, deriblant deres
eiendom 47188 pga. avvik fra gitt tillatelse
Signert avstandserklæring ønskes sendt til vårt kontor. Vedlegger litt info fra forskrifter.
Det er vår vurdering at tiltaket ikke medfører begrensninger for senere tiltak på deres eiendom.
(se også vedlagte uttalelse fra brannrådgiver T. Bratvold ).

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Flådgivende ingeniører MHIF
BYGGFIEKNIKK - BYGGELEDELSE - PROSJEKTLEDELSE - TAKSERING

Podlboks 3070
b50:l Høneloss

Kontbradresse: Osloveien 10
Telelon 32 10 98 70
Telelaks 32 10 98 71

E-post lirmapost @ f rydhoye-r.no

Feretaksnr: 919 765 569 MVA

Deres ref.:

7'/"f SF*n
Siviling. MRIF Per J. Stenbro

Daglig leder

Mobil:
E-post:

909 20 166
pis@frvdhover.no

T (f)
o)\f
N

p

I

I

Samarbeidende selskaper i A,L, Høyer-Gruppen:

# A.L. Hoyor a.o
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Teleton 23 27 80 00

A.L. Hoyor Skion 0.6
Postboks 2774
3702 Sklen
Telefon 35 58 83 00

A.L. Hoyer 6andneisjøån å.9
Postboks 246
6801 Sandnessjøen
Telefon 75 043272

A.L. I loycr Askim a.s
Postboks 343
1802 Askim
Teleton 69 81 75 45

l-l-CCGEC-

Iil!

N



64 Garasjen under trn'

641 Frittliggende
Skillekonstru
brannmotstån
nabobygning"

nm
under 50 ms har ikke brannkrav mot bygnringer på egen eiendom {egen bruksenhet}.
ellorn, garasjen og hygning på naboeiendomrnen {annen bruksenhet} nnå ha

å mins{ El 30 for de delene av garasjen hvor avstanden er mindre enn 2,0 m til
ffg. 64"1. Siden garasjen rnå stå minst 1 ,0 m fra nabogrensa, er dette kun aktuelt der

nabobygni r i grensa eller rnindre enn 'N,0 m fra grensa.

Dersom garasj nrngen I n 0 der rom for vang opphold som boli g tromt ksntor, ate ler, hobbyrom,neh
arbeidsrom ell tren ngsrom f m

D

a d sse ski les ra garasi ede en n'ta d gasstette konstru nerksjof

o4t

EI

N

N

Fig. 641

Erannkrav til I

bygning

er

ende garasje



ru r?
Avstanden på minimunt 3,0 tneter vil bidra til å begrense og forsinke brannspredningen slik at
personer nær brannen rekker å rømrne, og bidra til å lette slokkeinnsatsen.

Preaksepterte ytelser

1 . Avstanden mellom lave byggverk kan være mirrdre errn 8,0 meter når byggverkene er skilt med

branncellebegrensende bygningsdeleller bygningsdeler i hvert av byggverkene som tilsammen
gir samme brannmotstand. Vinduer kan utføres i sarnsvar rned I 11-8 Tabell 3

2. Byggverk i risikoklasse 1 med bruttoarealtilog med 50 m2 og liten etler middels brannenergi, kan
plasseres nærmere byggverk i annen bruksenhet uten at det treffes særlige branntekniske tiltak.
Er avstanden mindre enn 2,0 meter mellom lryggverk i ulike bruksenheter, må disse være skilt

tned branncellebegrensende bygnlngsdel eller bygnlngsdeler I hvert av byggverkene som til
sammen gir samme brannmotstand.

3. Små campinghytter med ett rom som hardirekte utgangtildet fri, og som nyttes til utlele som

overnattingssted uten betJening, kan ha mlndre avstand enn 8,0 meter uten

branncellebegrensende bygningsdeler dersont samlet bruttoareal for en gruppe av hytter er
maksimalt 75 m2. Avstanden mellom hver slik gruppe må være minimum 8,0 meter hvis

gruppene lkke er skilt med branttcellebegrensende bygnlngsdeler. Tilsvarende rnå det være

avstarrd 8,0 rneter eller branncellebegrensende bygningsdeler mot andre byggverk.

4, Campingenheter som består av campingvogn, bobil eller telt og lignende rned tilhØrende fortelt,
terrasser, levegger mv., lttå skilles rned avstand minimum 3,0 meter. Brennbare konstruksjoner

som har høyde nter enn 0,5 m over terreng nredregnes som del av campingenheten. Bil som ikke

er beregnet for overnattirtg kan plasseres I mellomrommet mellom camplngenhetene.



Per J. Stenbro

Fra:

Tit:
Sendt:

Emne:

Tore Bratvold < tb@ roarjorgensen.no >

27. november 20L9 L0:55

Per i. Stenbro

Garasjer mvjfr møte 27LLl9

Hei Per

Skogveien: så lenge avstanden er over Lm til nabogrense og nabo legger sin bygning l-m fra sin grense er dette tillatt
med frittstående bygninger.
Dvs nabo vil ikke få branntekniske vanskeligheter ved å sette opp et lysthys, lekehus osv.

64 Garasjer under 50 m2

641 Fritttiggende garåsjeunder 50 mz har ikke brannkrav mst bygninger på egen eie
Skillekonstruksjon nrellorn garasjen og bygning på naboeiendommen {annen brr
brannrnotstand på rninst El 30 for de delene av garasjen hvor åvstanden er rnin(
nabobygning" Sefig. 641 . Siden gara$jffi må stå minst 1 ,0 m fra nahogrensa, er
nabobygningen står igrensa eller mindre enn "1,CI m fra grenså.

Dersom garasjebygningen inneholder rom for varig opphold sorn boligrom, kont
arbeidsrom eller treningsrom, må disse skilles fra garasjedelen m€d gasstette k

{ o

Et30

nse

Naboens bygning

Fig.641
Brannkrav til liten, frittliggende garasje

1



Doles ref.:

Hamar / Schølberg

vårrei. fdocl201 Bl1 836/005 Hønetoss, 1 7.1 2.201 9

Skogveien 7, 351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Ny garasje.

Det viser til vedlagte nytt nabovarsel som forklarer hvorfor dette sendes på nytt.
Kommunen ønsker ny søknad, nabovarsling og avstandserklæringer fra 3 naboer, deriblant deres
eiendom 47lBB pga. avvik fra gitt tillatelse
Signert avstandserklæring ønskes sendt til vårt kontor. Vedlegger litt info fra forskrifter.
Det er vår vurdering at tiltaket ikke medfører begrensninger for senere tiltak på deres eiendom.
(se også vedlagte uttalelse fra brannrådgiver T. Bratvold ).

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Rådgivende ingeniører MRIF

BYGGEIEKNIKK - BYGGELEDELSE - PROSJEKTLEDELSE-TAKSERING

Podlboks 3070
G$0f Høneloss

Koniorådresse: Osloveien 1 0
Telelon 32 10 98 70
Telelaks 32 10 98 7'l
E post: lirmapost @ frydhoyer.no

Fqrelaksnr. sl9 765 569 MVA

Frydenl un d og H øyer a. s

Dokid;
2001 2499
(1 et4208-8)

f;"{f;fin'u'jon
u"ot ,uno" n,

7,
7

5fr^/, 0

Siviling. MRI F Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil:
E-post:

909 20 1 66
pis@frvdhover.no I

Samårbeldende selskaper i A.L. Høyer-Gruppen:

l l i ! # A.L. Høyer a.s
Hammersborg Torg 3
0179 Oslo
Telelon 23 27 80 00

A.L. Høyer Skien a.5
Poslboks 2774
3702 9klen
Telefon 35 58 83 00

A.L. Hoyer SandneSsJøån a.s
PQ$tboks 246
d801 Sandnessjøen
Telefon 75 A43272

A.L. Høyer Askim a.s
Postboks 343
1802 Asklm
Telelon 69 81 76 45



64 Ganasjer under m*

641 Frittfiggende
$killeko nm
brannmotstand
nabobygning.

arbeidsrom ell

Er 30

Nabo bygning

Fig. 641

Erannkrav til liten,

under 50 m? har ikke brannkrav mot bygningen på egen eiendom (egen bruksenhet).
ellorn garasjen CIE hygning på naboeiendomrnen {annen bruksenhet} må ha

å rninst Et 30 for de delene av garasjen hvor avstanden er mindre enn 2,0 m tit
fig, 64"1. siden garasjen må stå minst'1 ,0 m fra nabogren,$a, erdette kun aktuelt der.

nabobygningen r i grensa eller mindre enn '1,0 m fra grensa"

Dersom garasj ningen inneholder rorn for varig opphold sonl boligrorn, kontor, atelier, hobbyrom,
ningsnom, må disse skilles fra garasiedelen med gasstette konstruksjoner.

q
ende garasje



ftrr r? _

Avstanden på minirnuttt 3,0 tneter vil bldra til å begrense og forsinke brannsprednlngen slik at
personer nær hrannen rekker å rømtne, og bidra tll å lette slokkelnnsatsen.

Preaksepterte ytelser

1 . Avstanden tnellom lave byggverk kan være nrirrdre enn 8,0 meter når byggverkene er skilt rned
branncellebegrensende bygningsdel eller bygnlngsdeler I hvert av byggverkene som til satnnren
gir samme brannmotstand. Vlnduer kan utfØres i sanrsvar rned S t1 -8 Tabell 3 .

2. Byggverk i risikoklasse 1 nred bruttoarealtilog med 50 m2 og liten eller middels brannenergi, kan
plasseres nænllere byggverk iannen bruksenhet uten at det treffes særllge branntekniske tiltak.
Er avstanden mindre entt 2,0 meter mellorn byggverk I ulike bruksenheter, må disse være skilt
med branncellebegrensende bygnlngsdel eller bygnlngsdeler I hvert av byggverkene som tll
sammen gir samrne brannmotstand.

3. Srnå camplnghytter med ett rorn som har direkte utgang til det fri, og som nyttes til utlele som

overnattingssted uten betJening, kan ha rnlndre avstand enn &0 rneter uten

branncellebegrensende bygningsdeler dersonr samlet bruttoareal for en gruppe av hytter er
tnakslmalt 75 m2. Avstanden nrellom hver sllk gruppe rnå være minlmum 8,0 meter hvis
gruppene lkke er skllt nred branncellebegrensende bygnlngsdeler. Tilsvarende må det være
avstarrd 8,0 nreter eller branncellebegrensende bygnlngsdeler mot andre byggverk.

4, Cantpingenheter som består av camplngvogn, bobll eller telt og lignende rned tilhørende fortelt,
terrasser, levegger ntv., tttå skilles rned avstand mlnimum 3,0 meter. Brennbare konstruksjoner

sonr har høyde nter enn 0,5 m over terreng rnedregnes sonr del av campingenheten. Bll som lkke

er beregnet for overrtattittg kan plasseres I mellomrommet mellom camplngenhetene.



Per J. Stenbro

Fra:

Sendt:
Tit:
Emne:

Tore Bratvold <tb@roarjorgensen.no>

27. november 2OL9 L0:55

Per J. Stenbro

Garasjer mvjfr møte 27ILL9

Hei Per

Skogveien: så lenge avstanden er over Lm til nabogrense og nabo legger sin bygning l-m fra sin grense er dette tillatt
med frittstående bygninger.

Dvs nabo vil ikke få branntekniske vanskeligheter ved å sette opp et lysthys, lekehus osv.

64 Garasjer uilder 50 m2

641 Frittliggende garasjeunder 50 m2 har ikke brannkrav mCIt bygninger på egen eie
Skillekonstruksjon mellom garasjen og bygning på naboeiendCImrnen {ann*n brr
brannmotstand på minst El 30 for de delene av garasjen hvor avstanden er min(
nabobygning. Se fig. 641 " Siden garasjen må stå minst 1 ,0 m fra nabogrensa, er
nabobygningen står i grensa eller mindre enn '1,{J m fra grenså.

Dersorn garasjebygningen inneholder rom for varig opphnld som boligrom, kont
arheidsrom eller treningsrom, må disse skilles fra garasjedelen rned gasstette k

4o

Er 30

Nabogrense

Naboens bygning

Fig.641
Brannkrav til liten, frittliggende garasie
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Dokid:
20005368
(19/4208-6)
Meknader til søknad



Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltni ng

Postboks 123 Sentrum

3s02 HøNEFOSS

Frank Schjølberg

Elisabeth Hamar

Tungaveien 8

3510 HøNEFOSS

Dokid:
20005351
(19t4208-5)
Merknader til søknad

Hønefoss, 28,72.19

MERKNADER TIL SøKNAD FRA SKOGVEIEN 7 GNR. 47 BNR 87 FRA TUNGAVEIEN 8

Vi har mottatt nabovarsel nr 2 f ra Bergerud i Skogveien 7 ang oppføring av ny garasje og bod

Vi har tidligere signert på nabovarsel nr 1 basert på understående dokumentasjon

Bergerud forklarte at garasjen skulle være under 50 kvadratmeter {uten dør i bakkant), med

maksimal mønehøyde på 4,O meter og over minsteavstand på 1,0 meter fra nabogrensen og uten

dispensasjoner som vedlegg. Vi ønsket garasjen så langt unna nabogrensen som mulig pga våre

utsikt/solforhold og uteplass, dette skulle de ta med byggefirmaet, Situasjonskart med plassering av

garasjen skulle de også ta med byggefirmaet. Tegning av garasjen som ble framvist er som beskrevet.

Kopi av dokumentasjon skulle bli overlevert når de hadde fått kopiert.

Avvik:

Manglende eller feilaktige opplysninger fra Skogveien 7:

. Dokumentasjon på søknad har ikke blitt overlevert i ettertid fra Bergerud til Tungaveien 8.

r Garasjen har fått en mønehøyde på ca 5 meter. (Skulle være under 4 meter)
r Terrenget har blitt hevet
o Garasjen har fått en annen bredde.
o Garasjen har fått en dør i bakkant (mot vår hage), som det må bygges trapp til/bruke stige for

å komme inn i2 etasje.
o Areal på garasjen overskrider 50 kvadratmeter. {Andre regler for bygging)
. Avstand til nabogrensen vår har blitt ca 1,36 meter. (Skogveien 7 har areal som tilsier at de

ikke trenger dispensasjon fra avstandskravet)
o Avstand til nabo i Blomsterveien 18 er ca 0,75m
r Avvikene ble konfrontert med Bergerud under byggeprosessen, vi antok at han tok dette

videre med sitt byggefirma slik at det ble itråd med byggesØknad nr L og loven.
r I høst ønsket Pål Bergerud at vi skulle signere på en ny avstandserklæring pga branntekniske

tiltak. Vi valgte å ikke signere før vi fikk mer informasjon om hva dette innebar. Dette skulle

Bergerud sjekke opp med kommunen og komme tilbake til oss med. Vi hørte ikke noe mer

før vifikk et rekommandert brev.

lngen endringer i nabovarsel nr.l. er gitt tilTungaveien 8 før Rekommandert brev fra Frydenlund og

Høyer A.S ble sendt oss L8. desember. Her blir vi bedt om å signere på en ny avstandserklæring, med

nye tegninger, samt beskrivelse av montering/bygging av en slags bod inne i garasjen.

I vedlegget fra Frydenlund og Høyer AS kommer det fram nye plantegninger (datert 06.12.19) og

tegninger av dagens oppførte garasje (datert 09.12.19), Disse har vi aldri sett noe til tidligere.



Hvis planlovgivningen skal ivaretas ser vi ingen grunn eller hensyn som taler for dispensasjon for
nabovarsel nr. 2 fra Skogveien 7 med støtte fra Frydenlund og Høyer AS. Det er videre grunn til å vise

tilbakeholdenhet med å dispensere tilfordel for Bergerud på Tungaveien 8 sin bekostning når det
gjelder forhold som det klart er tatt stilling til i loven.

Konklusjon

Vi kan ikke se at det foreligger noen grunn eller forhold som taler positivt for at Bergerud skal få

dispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel 19 og Reguleringsplan for Skogveien 7 sitt
nabovarsel nr 2.

Med vennlig hilsen

S do i. *."-tnao Ll,.tfa o s-r
Frank Schjølberg Elisabeth Hamar



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

Frydenlund og Høyer AS      Ofl § 24 
Postboks 3070 
 
3501 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-4 54762/19 GNR 47/87  02.12.2019 

 
 

Dokumentasjon, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 
 
Viser til innsendte dokumentasjon mottatt 05.11.2019. 
 
Dere må sende inn søknad om endring av gitt tillatelse for at vi skal kunne behandle 
saken.  
 
Med søknaden må det sendes inn følgende: 

1. Dokumentasjon på gjennomført nabovarsling og opplysninger gitt i nabovarsel 
2. Reviderte tegninger med opplysninger om møne- og gesimshøyde 
3. Revidert situasjonsplan hvor avstand til nabogrenser er tegnet inn 
4. Opplysninger om areal på garasjen, herunder målverdig areal på loftet. 

Dersom garasjen får endret areal fra opprinnelig tillatelse, vil dere måtte søke 
om ny dispensasjon fra reguleringsplan 67-05 § 5 bokstav d. 

5. Avstandserklæring fra hjemmelshaver til eiendom gnr/bnr 47/88 
 
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.  
 

Dokumentasjonen vi har spurt etter må sendes inn innen 02.02.2020. 
 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

 



 

 

2 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 
Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

 











Elisabeth Skaret Lund fdoc/2018/1836/003 04.11.2019
j

Skogveien 7, 351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Vedr. tiltak. Svarbrev til Ringerike kommune.

Det vises til Deres brev datert 23.9.10 fra Ringeri ke kommune. Saksnr. 18/3350.

1. Tegninger vedlagt byggesøknad viser adkomstluke til loft over garasje på sydvestre fasade over
garasjeport. Tiltakshaver har av utseendemessige år saker droppet denne luke og erstattet denne
med adkomst til loft fra bakside, dvs. nordøstre f asade. Jfr. Bilde B1 og B2. Luke er erstattet med e n
enkel dør for lettere å sjaue opp det som skal lagr es på loftet.
Loft over garasje er et uisolert kaldt loft. Dette er ikke rom for varig opphold.
Det er ikke og skal heller ikke etableres utvendig trapp til loftet.

Fasadeendring luke / dør anser vi som en mindre ves entlig fasadeendring slik at ev. nabovarsling av
dette ikke er nødvendig. Dør kan selvsagt kles med panel som vegg dersom det er et krav at denne
ikke skal være synlig.

2. Mønehøyde garasje. Her har det beklageligvis skj edd en feil ved at det er blitt valgt prefabrikerte
takstoler med takvinkel 30 gr. som angitt på arkite kttegning for å få samme takvinkel som på bolig.
Mønehøyde er over 4m, ca. 4,8m.
Som angitt i Deres brev 23.9.19 og iht. til telefon samtale 29.10 har vi valgt løsningen med å innhente
avstandserklæringer fra berørte naboer i stedet for søknad om dispensasjon. Disse følger vedlagt.
Vi håper med dette å ha gitt en tilfredsstillende t ilbakemelding og redegjørelse.

Vi imøteser Deres behandling.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

Siviling. MRIF Per J. Stenbro
Daglig leder

Mobil: 909 20 166
E-post: pjs@frydhoyer.no
vedlegg

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 1 23 Sentrum
3502 Hønefoss



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»      Offl. § 24 
«f3» 
«f4» 
«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-1 42401/19 GNR 47/87  23.09.2019 

 
Vedrørende tiltak, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

Vi viser til vedtak, datert 01.10.2018, om riving av carport, oppføring av ny garasje og 
inngang/vindfang og ny avkjøring, saksnr. 18/3350. 
 
Vi blitt gjort kjent med at ny garasje kan ha møne på over 4 meter og at det kan ha 
blitt plassert en trapp og dør i andre etasje på den nordøstre siden på garasjen. I 
vedtak, datert 01.10.2018, ble det presisert at møne på garasjen blir ca. 4 meter og 
gesims ca. 2,5 meter. På innsendte tegningsgrunnlag til søknaden kan vi ikke se at 
det er trapp på baksiden av garasjen eller dør opp til andre etasje. 
 
Dersom mønehøyden på garasje er over 4 meter, er det krav om 4 meter avstand til 
nabogrense. Det vil da være nødvendig med avstandserklæring fra nabo eller søknad 
om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense etter plan- og 
bygningsloven § 29-4. Fasadeendring, som å plassere en dør, kan være 
søknadspliktig, og en eventuell trapp vil medføre at bygget blir liggende nærmere 
nabogrense enn hva som er godkjent. Det er heller ikke tillatt med rom til varig 
opphold i garasje. 
 
Vi ber om en skriftlig redegjørelse for høyde på garasjen og trapp og dør på nordøst 

på garasjen snarest mulig og senest innen 27.10.2019. 
 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Vedlegg: 
Vedtak, datert 01.10.2018 
Tegninger, datert 23.08.2018 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Frydenlund og Høyer AS          
Postboks 3070 
 
3501 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 442/18 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/3350-10 35068/18 GNR 47/87  01.10.2018 

 

 

Vedtak - Ettrinns (§ 20-1) - Riving av carport - ny garasje - ny inngang/vindfang 

– ny avkjøring 

Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

Det vises til søknad mottatt 31.08.2018, og tilleggsdokumentasjon mottatt 
21.09.2018.  
 
Søknaden er innsendt som en ett-trinnssøknad og gjelder: riving av carport, ny 
garasje og inngang, samt endret avkjøring. 
 
Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 BTA (bruttoareal) ny garasje 49,5 m² 

 BRA (bruksareal) ny garasje 43,9 m² 

 BTA ny inngang 6 m² 

 BRA ny inngang 4,3 m² 

 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 67-04 Tolpinrud 
stadfestet 06.10.1971. 
Eiendommen er regulert til formål: bolig 
Maks utnyttingsgrad: 20 % av tomtens nettoareal. 
Høydebegrensning for 1 etasjes bebyggelse: Møne høyde: 6 m. Gesimshøyde: 3,5 
m. 
 
Garasjer tillates bare oppført i 1 etasje og med grunnflate ikke over 40 m², jf. 
reguleringsplan nr. 67-04 § 5 bokstav d. 
 

Tiltaket: 
Det er søkt om riving av carport, og oppføring av inngang/vindfang og garasje, samt 
dispensasjon for å bygge større garasje enn 40 m². Ansvarlig søker har per telefon 
01.10.2018 opplyst at møne på garasjen blir ca. 4 m og gesims ca. 2,5 m. 
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Det er også søkt om endret avkjøringstillatelse. Dagens avkjøringstillatelse skal 
fjernes, og ny avkjøring skal opprettes øst på eiendommen. 

 

Dispensasjon – garasje med større grunnflate enn 40 m²: 
For å gi dispensasjon er det to vilkår som må være oppfylt, jfr. pbl. § 19-2. For det 
første må hensynene bak bestemmelsen det søkes om dispensasjon fra eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke bli «vesentlig tilsidesatt». For det 
andre må «fordelene ved å gi en dispensasjon være klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering». 
 
Det er søkt om å oppføre en garasje med bod på 49,5 m². Dispensasjonssøknaden 
er begrunnet med at det er ønskelig å samle bygningsmassen, slik at man unngår å 
bygge en frittstående bod. 
 
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. 
 
Bygningsmyndigheten vurderer at hensynene bak formålsbestemmelsen ikke blir 
nevneverdig berørt av tiltaket. Lovens formålsbestemmelse vurderes derfor ikke å bli 
«vesentlig tilsidesatt». 
 
Hensynene bak bestemmelsen om at garasjer ikke tillates oppført med grunnflate på 
over 40 m² er at ikke tomta skal bli nedbygd, og sikre tilstrekkelig luft, lys og 
uteoppholdsareal på eiendommen, samt at bygningene ikke skal få et for 
dominerende preg. Omsøkte tiltak er noe større enn hva som er tillatt etter 
reguleringsplanen. Garasjen vil bli plassert helt i det ene hjørne på tomta, og det vil 
dermed være mye uteoppholdsarealer, luft og lys igjen på eiendommen. Bygningen 
vil heller ikke få et for dominerende preg på eiendommen. Økningen på 9,5 m² kan 
ikke anses å vesentlig tilsidesette hensynene bak bestemmelsen. 
 
Bygningsmyndigheten vurderer at hensynene bak bestemmelsen om at garasjer ikke 
tillates oppført med grunnflate på over 40 m² etter reguleringsplanen § 5 bokstav d 
ikke blir «vesentlig tilsidesatt». 
 
Vilkår 2 – Fordelene ved å gi dispensasjon må være «klart større enn ulempene etter 
en samlet vurdering». 
 
Fordelene ved en dispensasjon skal hovedsakelig knyttes til de offentlige hensyn 
som planen skal ivareta, og de formål og hensyn som plan- og bygningsloven 
fastsetter, jfr. Ot.prp. nr.56 (1984-85) s.101. Personlige og økonomiske forhold vil 
normalt ikke være tungtveiende i dispensasjonssøknader, jfr. Ot.prp. nr.56 (1984-85) 
s.101 og Sivilombudsmannens årsmelding 1994 s.270 (Somb-1994-74). 
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Ulempene med dispensasjonen vil være at det oppføres en garasje som er større 
enn det som er tillatt etter reguleringsplanen, og at en større del av tomta bygges ned 
enn hva som hadde vært tilfelle hvis man hadde bygd garasje på 40 m² eller mindre.  
 
Garasjen er plassert i et hjørne på eiendommen, slik at det etter kommunens 
vurdering fortsatt sikres gode uteoppholdsarealer. Søker opplyser at de ønsker å 
bygge garasje med bod, og bygningsmassen blir dermed samlet ved at det gis 
tillatelse til å bygge omsøkte garasje. Dette gir en bedre struktur på eiendommen, og 
uteoppholdsarealer vil bli ivaretatt på en bedre måte. Reguleringsplanen er av eldre 
dato, og det er tillatt oppføring av større garasjer på andre eiendommer i området. 
Søker har opplyst at utnyttelsesgrad er 17,2 %, noe som er innenfor maksimalt tillatt 
utnyttelse på 20 %.  
 
Bygningsmyndigheten vurderer at fordelene med en dispensasjon fra maksimalt tillatt 
størrelse på garasje på 40 m² «klart større enn ulempene etter en samlet vurdering». 

Plan- og bygningsmyndighetene finner på dette grunnlag at vilkårene for 
dispensasjon i pbl § 19-2 er oppfylt. 
 

Avkjøringstillatelse 
Det er søkt om endret avkjøringstillatelse, jf. veglova § 40. Eksisterende avkjøring 
skal fjernes og arealet skal beplantes. Ny avkjøring bli lagt øst på eiendommen. 
 
Kommunens avdeling vei, park og idrett har uttalt at det er uproblematisk å flytte 
avkjøringen, men at krav til siktlinjer må ivaretas. Dette da de totale avkjøringsforhold 
ser ut til å forbli uendret. 
 
Søknad om endret avkjøring godkjennes slik som fremvist på situasjonsplan datert 
22.08.2018. Frisikt må ivaretas. 

 

Nabovarsling: 
Naboer forutsettes å være varslet i samsvar med bestemmelsene i plan- og 
bygningsloven § 21-3. Det er ikke opplyst å være noen merknader i saken. 
 

Ansvarsforhold: 
Fagområder i tiltaket som er ansvarsbelagt er vist i gjennomføringsplan datert 
30.08.2018. (vedlegg G-1).  

Erklæring om ansvarsrett for ansvarlige foretak må sendes kommunen før arbeidene 
de skal være ansvarlige for utføres. Vi anbefaler at erklæringene sendes via ansvarlig 
søker. 

Ved innsending av erklæringer om ansvarsrett skal revidert gjennomføringsplan 
vedlegges. 
 

Vedtak: 
I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 
Ringerike kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknad om dispensasjon fra 
maksimalt tillatt størrelse på garasje på 40 m² etter reguleringsplan § 5 bokstav d, 
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2. 
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Søknaden godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 20-3 på følgende 
betingelser: 

 
1. Følgende tegninger er lagt til grunn for tillatelsen: 

 

Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:1000 22.08.2018  

- Plan  1:100 23.08.2018  

- Snitt  1:100 23.08.2018    

- Fasader  1:100 23.08.2018    

 

 

2. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i 
oppholdsrom ikke blir større enn 200 Bq/m3 med mindre det er gjennomført 
radonundersøkelser av byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er 
nødvendig. 
 

3. Permanent avkjøring skal være opparbeidet før byggestart. Under/i 

avkjøring må 200 mm avløpsrør e.l. benyttes. 
 

Når punkt 3 er oppfylt og plassering foretatt, kan arbeidene igangsettes. 

 

Gebyr: 
Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gjeldende 
betalingsreglement. Det beskriver hvordan gebyret beregnes, og er tilgjengelig på 
våre nettsider.  

Beregning gebyr     

Beskrivelse Pris Antall Beløp 

Saksbehandling  8000,- 1  Kr  8000,- 

Dispensasjon  6000,-  1 Kr  6000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 14000,- 

Giro (til tiltakshaver, Pål Bergerud) ettersendes.  
 
Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 
private eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra 
byggverk til kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt 
(vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning.  
 
Det er ikke sendt inn egen søknad om ansvarsrett for plassering av bygget. Vi 
forutsetter derved at plassering inngår i ansvarlig søker, Frydenlund og Høyer AS, sitt 
ansvarsområde. Den ansvarlige må sørge for at byggets plassering blir som vist på 
innsendte situasjonskart.  
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Når arbeidene anses ferdige, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til 
kommunen, jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og byggesaksforskriftens § 8-1, og 
revidert gjennomføringsplan skal fremlegges. Gjenstår noe av arbeidene skal dette 
angis. Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn f.eks. i forbindelse med tidspunkt 
for ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 
 
Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse 
foreligger. 
Dersom byggearbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller 
innstilles i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 
 
Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. 
Dersom innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder 
bestemmelsene foran planene. 
 
Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver jf. plan- og bygningslovens kapittel 23 og SAK10 kapittel 12.  
 
Klageadgang: 
Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 
kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klagegang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no eller ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder for byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 
Kopi til: 
Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Tollef Uppstad Buttingsrud 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
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Frydenl un d og H øyer a. s

Ringerike kommune
Miljø- og arealforvaltning
Postboks 1 23 Sentrum
3502 Hønefoss

Ràdglvende ingeniorer MRIF

BVGGETEKNIKK - BYGGELEDELSE - PROSJEKÍLEDELSE - TAI(SEff ING

Poslboks 3070
3501 Honefoss

Konloradresee: Oslovoien l0
Telefon 32 10 98 70

Telefaks 32 l0 98 71

E-posl: f irmapost@lrydhoyer.no

For€taksnr. 019 765 589 MVA

De/es r€f,: Elisabeth S. Lund V* rcl fdocl201 8/1 836/002 Hø¡aoes, 21 .09.201 8

Skogveien 7,351 0 Hønefoss. Gnr. 47 bnr. 87.
Søknad om tillatelse til tiltak.

Det vises til Deres brev datert 21 .9.1 8, foreløpig svar vedr. byggesøknad på ovennevnte eiendom.

Vi kan gi følgende tilbakemelding:

1 . I følgebrev til søknad datert 31 .8. (vedlegg 1 ) er arealer oppgitt, Vi har oppgitt BTA-areal da dette
legges til grunn ved beregning av u-grad iht. gjeldende reguleringsplan.

Arealene er slik det også fremgår av arkitekttegning S1 .1 . (vedlegg 2):

Ny garasje med bod
BTA 49,5 m2
BRA 43,9 m2

Ny inngang / vindfang
BTA 6 m2
BRA 4,3 m2

2. Det skal settes inn nye kjellervinduer, men vi kan bekrefte at ingen kjellerarealer skal omgjøres til
oppholdsarealer.

3. Det søkes om endret avkjøring. Eksisterende avkjøring blir fjernet og areal beplantet.
Dette fremgår også av tegning (vedlegg 2) og opplysninger gitt i nabovarsel ( vedlegg 3).

4. Nabo 471 70 Bergl¡ot (Bjella) Engen er nabovarslet og har ingen anmerkninger til dette. Fremgår av
vedlegg C4 i søknad (vedlegg 4).
Vi beklager at tiltakshaver ikke har nabovarslet Ringerike kommune 306411 . Nabovarsel vedlegges
(vedlegg 5).

5. Det er i følgebrev til byggesøknad (vedlegg 1 ) angitt at det søkes dispensasjon fra
reguleringsbestemmelse vedr. størrelse på garasje.
Gjeldende reguleringsplan for området angir i reguleringsbestemmelsene at det er tillatt å bygge
garasje på maks.40 m2 BTA.
Det søkes dispensasjon fra denne bestemmelse. Det er valgt å bygge garasje og bod sammen, totalt
49,5 m2 BTA. Dette begrunnes med at det er ønskelig å samle bygningsmassen slik at man unngår å

bygge en frittstående bod.
Dette fremgår også i nabovarsel at det søkes dispensasjon vedr. areal ny garasje, samtidig fremgår
størrelse på arkitekttegninger. Det er ikke mottatt innvendinger mot dette fra naboer.

Samarboldsnde selsk¿ps¡ I A. L Høyor'Gruppen:

Dokid:
1 8087375
(1 8/3350-5)
Tilbakemelding

A.L. Hoyer a.s
Hammersbotg Torg 3
0179 Oslo
Telefon 23 27 80 00

A,L. Hoyer Skien a.s
Poslboks 2774
3702 Sklen
Telelon 35 58 83 00

A.L. Hoyer Sandnessloen a.s
Postboks 240
880t Sandnessloen
T€lefofl 75 04 32 72

A,L. Hoyer Aôklm a.s
Postboks 343
1802 Aoklm
Telelon 69 81 7î 45

I

tilti



Frydenhnd og Høyer n.s

Vi har i tidligere byggesaker angitt díspensasjonssøknader i følgebrev til søknad og fått aksept for
dette uten å måtte bruke kommunenes skjema for dispensasjonssøknad.

Vi håper med dette å ha gitt nødvendig tilbakemelding på deres brev og at oversendte dokumenter er
tilstrekkelig til at søknaden kan ferdigbehandles,

Vi imøteser Deres behandling av søknaden.

Med hilsen
Frydenlund og Høyer a.s

""rl
S6^h

Sivíling. MRIF Per J. Stenbro
Daglþ leder

Mobil:
E.post:
Vedlegg
Kopl:
Pàl Bergerud
Phlllp Me[ers

909 20 166



Camilla Lødøen Myroldhaug

Fra:

Sendt:
TiI:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Per J. Stenbro < pjs@frydhoyer.no>

fredag 21. september 2018 14:53

postmottak; Elisabeth Skaret Lund
'Philip Meijers (philip@byggmesterme'ljers.no)'; paalbergerud@hotmail.com
Skogveien 7, gnr. 47 bnr,87 Søknad om tillatelse til tiltak.
47 87 Skogveien 7 Svarbrev.pdf

Til byggesak, Ringerike kommune.

Det vises til byggesøknad datert 31.08.L8 og Deres foreløpige svar i brev datert 21.09.18.

Vedlagt vår tilbakemelding på Deres brev.

Mvh

Per J. Stenbro
Sivilingeniør - Byggeteknikk

Frydenlund og Høyer a.s
Mobil: 90920166
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