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MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Formannskapssalen 

Møtedato:  12.10.2020  

Tid:   13:00 

 

TEMAMØTE/DAGSORDEN: 

13:00               Oppmøte ÅSA for befaring (Kjører private biler). 

13:00 – 13:25  Befaring på Åsa. 

13:25 – 14:00  Kjøring til fra Åsa til  Ask for befaring. 

14:00 – 14:25  Befaring Ask. 

14:25 -  15:00  Kjøring fra Ask til Rådhuset. 

15:00 – 16:00  Pause.  

16:00 – 17:30  Tema: 

 Trafikksikkerhetstiltak v/Terje Dahlen og Erik Josephson. 

 Trafikksikkerhetsplan V/Hilde B. Fivelsdal. 

17:30 – 17:40  Pause. 

17:40               Saksliste. 

 

 

 

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

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 
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Arkivsaksnr.: 20/4452-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 12.10.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

14/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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14/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

Riksantikvaren  

Høringsinnspill fra Ringerike kommune til Riksantikvarens forslag til revisjon av NB-registerets 

kulturmiljøer (Arkivsak 18/2103-12). 
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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 

69/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

  

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 
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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 

naturtyper. Videre at tiltaket kan føre til uheldig erosjon og avrenning til Sogna. 

Rådmannen viser til uttalelsen i sin helhet.  
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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.  

 

 § 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.  
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 § 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 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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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 

435/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.09.2020 

 

 

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 
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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 
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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. 
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Rådmannens vurdering 

Dispensasjon fra forbudet mot fradeling i LNF-områder 

- 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. 

 

- 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. 
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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. 

 

- 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. 
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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. 
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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.: 14/957-135   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - 

Bergland 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opprettholder vedtaket fattet i delegert sak 

370/20, datert 10.08.2020, da hovedutvalget ikke kan se at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

  

 

Sammendrag 

Det er klaget på pålegg om stans av byggearbeider på eiendom gnr/bnr 163/10 m.fl., heretter 

kalt Bergland hotell. Bakgrunnen for klagen er at klager mener at tillatelsen ikke er bortfalt, og 

at pålegget er uforholdsmessig. Rådmannen mener tillatelsen er bortfalt og at det derfor er 

grunnlag for å pålegge stans. Rådmannen vurderer også at det ikke er uforholdsmessig 

inngripende å pålegge stans og tvangsmulkt. 

 

Rådmannen anbefaler at pålegget og tvangsmulkten opprettholdes, og at klagen sendes til 

Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

26.06.2020 mottok kommunen orientering fra Atelier Grøstad Arkitektur AS om at 

byggearbeidene ville starte opp igjen. Byggesaksavdelingen svarte på dette brevet 29.06.2020, 

og informerte om at tillatelsen var bortfalt da arbeidene hadde vært innstilt i mer enn 2 år og at 

det måtte søkes på nytt før arbeid kunne igangsettes. Det ble også informert om at kommunen 

ville betrakte byggearbeider uten ny tillatelse som ulovlige. Kommunen mottok 01.07.2020 

tilbakemelding fra Atelier Grøstad Arkitektur AS hvor de bestred at byggetillatelsen var 

bortfalt, og mente det ville være vanskelig å få godkjent en ny byggetillatelse før 31.12.2020, 

som er fristen i pålegget om riving datert 13.05.2020. Byggesaksavdelingen sendte nytt brev 

06.07.2020 hvor administrasjonen opprettholdt sin tidligere vurdering av at tillatelsen er 

bortfalt og at byggestart uten ny tillatelse ville være ulovlig. 
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I starten av juli 2020 ble kommunen oppmerksom på at det var satt i gang byggearbeider på 

Bergland hotell.  

 

Det ble sendt varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt 16.07.2020. Begrunnelsen for varselet 

var at det var satt i gang søknadspliktige arbeider uten tillatelse. Det ble samtidig varslet 

løpende ukesmulkt på kr 20 000,-, noe kommunen vurderte ville gi et tilstrekkelig press for å 

oppfylle pålegget om stans. 

 

Kommunen mottok 05.08.2020 tilbakemelding på varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt 

fra Atelier Grøstad Arkitektur AS. Tilbakemeldingen gikk i hovedsak på at de bestred at 

tillatelsen var bortfalt, og det ble redegjort for situasjonen prosjektet har vært i, blant annet 

med stopp i forsikringsutbetalingene. Atelier Grøstad Arkitektur AS mente det ville være 

urimelig å stille krav om ny søknad, og at HMA sitt vedtak av 13.05.2020 ikke innebærer krav 

om ny godkjenning. 

 

Det ble 10.08.2020 gitt pålegg om stans og tvangsmulkt med løpende ukesmulkt på kr 

20 000,-. Begrunnelsen for pålegget var at det var satt i gang søknadspliktige arbeider uten 

gyldig tillatelse da tidligere tillatelse anses bortfalt. Kommunen vurderte det som nødvendig å 

stoppe arbeidene i påvente av ny søknad, slik at det ikke ble utført omfattende arbeider uten at 

disse ble vurdert opp mot dagens tekniske krav og kommuneplanen. 

 

Etter dette har det vært korrespondanse mellom Atelier Grøstad Arkitektur AS og kommunen, 

hovedsakelig knyttet til gyldigheten av den tidligere tillatelsen. Kommunen har mottatt brev fra 

Atelier Grøstad Arkitektur AS 12.08.2020, 14.08.2020 og 25.08.2020. Brevene ble besvart av 

kommunen 13.08.2020 og 20.08.2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 30.08.2020 klage på pålegg om stans og tvangsmulkt datert 10.08.2020. 

 

Vedtaket som er påklaget: 

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. 

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

1. Kommunen har unnlatt å sende informasjon til ansvarlig søker og kun forholdt seg til 

hjemmelshaver. Dette har fått konsekvenser for informasjonsflyten, og er en 

saksbehandlingsfeil. 

2. Rivingsvedtaket av 13.05.2020 er tolket feil. Det er ikke nødvendig å søke om ny 

tillatelse, og dette er et vilkår kommunen har innfortolket i ettertid. Dersom det skulle 

være nødvendig å søke om ny tillatelse, er tidsfristen urealistisk da det tok flere år å 
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behandle søknaden forrige gang og det vil være opp til kommunen hvor raskt saken vil 

bli behandlet. 

3. Det er manglende utredning av faktiske forhold, og kommunen har ikke oppfylt 

utredningsplikten etter forvaltningsloven. Kommunen har lagt til grunn at 

byggearbeidene har vært innstilt uten å kontakte relevante aktører på byggeplassen. Det 

har pågått innvendige arbeider i perioden etter at forsikringsfinansieringen falt bort. 

Kommunen har ikke skilt mellom midlertidig stans av arbeidene og framdrift med 

redusert bemanning i etterfølgende periode. 

4. Vedtaket er urimelig og uforholdsmessig. Pålegg om riving og pålegg om stans står i 

klar motstrid til hverandre. Pålegg om riving er et svært inngripende vedtak. 

Kommunen har ikke utredet tilstanden på den østlige delen av bygget tilstrekkelig før 

pålegg om riving. Kommunen kan ikke pålegge riving før bygget utgjør fare eller 

vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virke sterkt skjemmende. Formålet med 

pbl. § 31-5 er å sikre framdrift og ferdigstillelse av byggeprosjekter, og slik må også 

rivingsvedtaket forstås. Stansingsvedtaket fører til det motsatte. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. Klagen er sendt inn av Atelier Grøstad Arkitektur AS på vegne av 

hjemmelshaver, Befa AS. Befa AS er som hjemmelshaver part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen har kommet innenfor klagefristen. 

 

Det stilles krav om forhåndsvarsel av pålegg og tvangsmulkt etter pbl. § 32-2. Den ansvarlige 

skal ha minst 3 uker på å uttale seg. Pålegg om stans er gitt med hjemmel i pbl. § 32-3 hvor det 

fremgår at kommunen kan pålegge den ansvarlige å stanse arbeid, og det skal settes en frist for 

stansing. Vedtak om tvangsmulkt er gitt med hjemmel i pbl. § 32-5. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse ved politisk vedtak 05.05.2014. Rammetillatelsen ble klaget på, og 

stadfestet av Fylkesmannen 31.03.2015. 

 

27.06.2014 ble det gitt første igangsettingstillatelse ved delegert vedtak. Andre 

igangsettingstillatelse, for resterende arbeider, ble gitt 15.10.2014. Denne 

igangsettingstillatelsen ble klaget på, og igangsettingstillatelsen ble stadfestet av Fylkesmannen 

11.11.2015. 

 

Det er gitt pålegg om riving dersom gjenoppbygging ikke settes i gang ved politisk vedtak 

datert 13.05.2020. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 
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Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opphever vedtaket fattet i delegert sak 

370/20, datert 10.08.2020. 

 

Begrunnelse: HMA vurderer at tillatelsen fortsatt er gyldig fordi det har vært tilstrekkelig 

byggeaktivitet i hele perioden. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å pålegge stans av 

arbeidene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha betydning ved bruk av ulike virkemidler ved 

ulovlighetsoppfølging i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Unnlatt informasjon til ansvarlig søker 

Innledningsvis vil rådmannen presisere at anførselen om at brev ikke er sendt til ansvarlig søker 

knytter seg til pålegg om riving og tidligere korrespondanse. Klagen som nå skal behandles 

gjelder pålegg om stans og tvangsmulkt. Pålegget om riving og pålegget om stans er to 

uavhengige vedtak, som ikke har direkte tilknytning til hverandre. Bakgrunnen for pålegget om 

riving er at kommunen ønsker at det skal bli ryddet opp på eiendommen. Pålegg om stans er 

gitt med bakgrunn i at det ikke foreligger gyldig byggetillatelse. Byggetillatelsen bortfalt ikke 

som en konsekvens av pålegg om riving, men fordi arbeidene har vært innstilt i mer enn 2 år. 

Det betyr at selv om det ikke hadde vært gitt pålegg om riving, ville kommunen uansett ha hatt 

grunnlag for å pålegge stans. 

 

Pålegg om riving og pålegg om stans er rettet til hjemmelshaver. Etter pbl. § 32-3 kan 

kommunen pålegge «den ansvarlige» å stanse arbeidene. Det er hjemmelshaver som er 

ansvarlig for bebyggelsen på eiendommen, og som har den nødvendige råderetten over 

eiendommen til å sikre at et slikt pålegg blir oppfylt. Ansvarlig søker har også mottatt kopi av 

forhåndsvarsel og pålegg om stans, og dermed hatt mulighet til å komme med korrigerende 

opplysninger som er relevant for kommunens saksbehandling på vegne av hjemmelshaver.  

 

Klager viser til eierskifter i hjemmelshaver sitt selskap som begrunnelse for at kommunen ikke 

skulle forholdt seg til hjemmelshaver i forbindelse med pålegg om riving og bortfall av 

tillatelse. Rådmannen viser til at kommunen hele tiden har forholdt seg til hjemmelshaver som 

er registrert i matrikkelen, og rådmannen kan ikke se at utskiftninger på eiersiden i Befa AS er 

relevant for kommunens saksbehandling. Hjemmelshaver har selv mulighet til å diskutere saken 

med Atelier Grøstad Arkitektur AS, dersom hjemmelshaver ønsker dette.  

 

Rådmannen viser til at kommunen i byggesaker skal forholde seg til ansvarlig søker, men 

pålegg om riving og pålegg om stans er ikke en del av byggesaken, og gjelder forhold 

hjemmelshaver er nærmest til å stå ansvarlig for. Ansvarlig søker vil ikke ha de nødvendige 

rettigheter til å oppfylle påleggene.  
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Rådmannen mener derfor det er riktig saksbehandling at påleggene er rettet til hjemmelshaver 

som den ansvarlige. 

 

2. Rivingsvedtaket av 13.05.2020 er tolket feil 

Rådmannen påpeker at klagen gjelder pålegg om stans, og ikke pålegg om riving, da vedtaket 

om riving ikke er påklaget.  

 

Klager mener at pålegg om riving viser at byggetillatelsen ikke er bortfalt. Rådmannen viser til 

vedtaket i HMA 13.05.2020, pålegg om riving, hvor ordlyden i vedtaket punkt 3 a er 

«Gjenoppbygging/nyoppbygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang». Det er redegjort 

for i sammendraget og under rådmannens vurdering i saksframlegget at gjenoppbygging vil 

være avhengig av ny dispensasjon og byggetillatelse, og at tidligere tillatelse er bortfalt. På 

bakgrunn av dette må vedtaket i punkt 3 a forstås som at ulovlige byggearbeider ikke er 

tilstrekkelig for å avbryte fristen i pålegget. Rådmannen mener også at dette er den naturlige 

forståelsen av ordlyden i vedtaket isolert sett. Det er derfor ikke noe innbyrdes motstrid 

mellom pålegg om riving og pålegg om stans. 

 

Klager mener også at det vil være umulig å oppfylle fristen 31.12.2020 satt i pålegg om riving 

dersom det må søkes om ny byggetillatelse før arbeidene kan gjenopptas. Rådmannen viser til 

at fra pålegget ble gitt 13.05.2020 er det ca. 33 uker til fristen. Siden søknaden er avhengig av 

dispensasjon er det 12 uker saksbehandlingsfrist for kommunen fra komplett søknad. Dersom 

søker velger å dele opp søknaden i to trinn, er det i tillegg 3 uker saksbehandlingsfrist på 

søknad om igangsettingstillatelse. Kommunen overholder normalt disse fristene. Dersom det er 

kommunen sin saksbehandling som forsinker prosessen, vil det være naturlig at kommunen gir 

utsatt frist på pålegg om riving. Dette har vært kommunisert til klager. Rådmannen legger til 

grunn at det er fullt mulig å få behandlet søknaden innenfor fristen i pålegget. 

 

Rådmannen mener at tillatelsen er bortfalt og at rivingsvedtaket ikke er tolket feil. 

 

3. Det er manglende utredning av faktiske forhold  

Kommunen har utredningsplikt etter fvl. § 17, saken skal være så godt opplyst som mulig før 

det fattes vedtak. Rådmannen viser til at kommunen har vært på flere befaringer siden 2014 og 

tatt bilder ved flere anledninger (se vedlegg). Dokumentasjonen viser ingen synlig framdrift 

siden 2016. Klager har vist til at de har jobbet med å bygge bad i en periode hver høst. 

Rådmannen mener at dette ikke er nok til å sikre reell framdrift med tanke på ferdigstillelse. 

Det å bygge hotell er et omfattende prosjekt, men det må kunne forventes en viss framdrift i 

prosjektet og av profesjonelle aktører.  

 

Rådmannen mener det er naturlig å sammenligne med andre store byggeprosjekter for å 

vurdere hvilken framdrift som kan forventes. Tilsvarende og større prosjekter har normalt en 

byggetid på under 2 år. Første igangsettingstillatelse ble gitt i juni 2014. Da arbeidene ble 

gjenopptatt på eiendommen i juli 2020, hadde det altså gått 6 år fra igangsettingstillatelse ble 

gitt. På tidspunktet da arbeidene ble gjenopptatt var byggearbeidene kommet så kort at det 

ikke var tett bygg (se vedlegg med bilde fra Google street view i 2019). Det var ingen synlige 

endringer på bygget fra Google-bildet og fram til arbeidene ble gjenopptatt i juli 2020. 

Rådmannen mener at det ikke er mulig eller avgjørende å fastsette nøyaktig dato for når 

tillatelsen bortfalt. Det avgjørende for vurderingen er at det er et stort misforhold mellom tiden 

som har gått og det faktiske arbeidet som har blitt utført.  
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Rådmannen mener derfor at det er sannsynlighetsovervekt for at arbeidene har vært innstilt i 

mer enn to år, og at tillatelsen dermed er bortfalt. 

 

Klager har også vist til at de har ryddet søppel, lenset kjeller for vann, hatt problemer med 

innbrudd og jobbet med finansering. Rådmannen mener dette er forhold som ikke skal legges 

vekt på ved vurderingen av om tillatelsen er bortfalt, da det dreier seg om vedlikeholdsarbeider 

og økonomiske forhold knyttet til prosjektet. Kommunen må se på om det har skjedd fysiske 

byggearbeider med sikte på ferdigstillelse. Rådmannen mener at det vil være en omgåelse av 

regelverket i plan- og byningsloven dersom denne tillatelsen ikke kan anses bortfalt. 

 

Rådmannen mener at saken er godt nok opplyst til å kunne konstatere at tillatelsen er bortfalt 

og for å fatte pålegg om stans. Rådmannen konkluderer med at kommunen har oppfylt 

utredningsplikten. 

 

4. Vedtaket er urimelig og uforholdsmessig 

Rådmannen presiserer igjen at klagen som nå skal behandles, gjelder pålegg om stans, og ikke 

pålegg om riving. Pålegg om riving og pålegg om stans er to uavhengige vedtak. 

 

Rådmannen finner at pålegg om stans ikke er urimelig tyngende eller uforholdsmessig. 

 

Rådmannen ser at et pålegg om stans vil ha økonomiske konsekvenser for utbygger og 

prosjektet, og det vil kunne påvirke arbeidsplasser på byggeprosjektet. Rådmannen har ikke 

særlige opplysninger om de konkrete økonomiske konsekvensene et pålegg om stans vil ha for 

hjemmelshaver, men finner uansett at hensynet til å stanse de ulovlige byggearbeidene må veie 

tyngre. En gyldig byggetillatelse er et viktig virkemiddel for å sikre at tiltaket oppfyller de 

gjeldende kvalitetskravene til bygg etter teknisk forskrift. 

 

Rådmannen viser til at det bygges uten gyldig tillatelse. Det går klart frem av plan- og 

bygningsloven § 21-9 at dersom byggearbeidene er innstilt i mer enn 2 år, anses 

byggetillatelsen som bortfalt. Det er ikke krav til at denne tidsperioden må være 

sammenhengende, jf. departementets tolkningsuttalelse datert 19.12.2018. Rådmannen viser til 

sin vurdering ovenfor under punkt 3 når det gjelder bortfall av tillatelse.  

 

Rådmannen forutsetter at pbl. § 21-9 og reglene om bortfall av tillatelse er kjent for 

hjemmelshaver. Videre har kommunen orientert hjemmelshaver om at kommunen anser 

tillatelsen som bortfalt i flere brev. De ansvarlige har derfor hatt mulighet til å unngå en 

situasjon hvor arbeidene pålegges stanset ved å skaffe seg en gyldig byggetillatelse. 

Saksbehandlingsfristene for behandling av rammetillatelse og igangsettingstillatelse er totalt 15 

uker, og kommunen overholder normalt disse fristene. Da arbeidene ble pålagt stanset, hadde 

det gått ca. 13 uker fra pålegget om riving. De ansvarlige hadde også mulighet til å sende inn 

en ny søknad i perioden før pålegget om riving ble gitt. Kommunen orienterte allerede i 

forhåndsvarsel til pålegget om riving, 31.01.2020, at nye byggearbeider var avhengig av ny 

tillatelse. Hjemmelshaver, ansvarlig søker eller andre involvert i prosjektet har heller ikke 

kontaktet kommunen for å diskutere ny søknadsbehandling i denne perioden.  

 

Ny byggetillatelse er avhengig av dispensasjon fra forbud mot byggetiltak i LNF-områder, og 

ny dispensasjon fra byggegrense mot vei fra Viken fylkeskommune. Dette viser at det er et 

reelt behov for å pålegge stans i påvente av omprosjektering av tiltaket etter dagens tekniske 

krav og ny søknadsprosess. I tillegg har de ansvarlige vært orientert om behovet for ny søknad 
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i forhåndsvarsel om pålegg om riving datert 31.01.2020 og saksframlegg om pålegg om riving 

datert 13.05.2020. Behovet for søknad er igjen presisert i korrespondanse med Atelier Grøstad 

Arkitektur AS 29.06.2020 og 06.07.2020. Rådmannen mener derfor at de ansvarlige har hatt 

tilstrekkelig tid til å sende inn en søknad, og dermed unngå å havne i en situasjon hvor de blir 

pålagt å stanse arbeidene. 

 

Tidligere byggetillatelse var godkjent etter TEK10 (teknisk forskrift 2010), og det ville i dag 

vært krav om at ny byggetillatelse skal følge TEK17 (teknisk forskrift 2017). Jo lenger 

byggearbeidene kommer, jo dyrere og vanskeligere kan det bli å omprosjektere til TEK17. Det 

er derfor viktig at kommunen stopper arbeidene før byggeprosessen kommer så langt at en 

omprosjektering og ombygging til TEK17-standard blir vanskelig å gjennomføre.  

 

Rådmannen presiserer igjen at det ikke er motstrid mellom pålegget om riving og pålegget om 

stans, se rådmannens vurdering punkt 2. For å oppfylle pålegget om riving, må bygging settes i 

gang etter godkjent byggetillatelse. Pålegget om stans er gitt fordi byggearbeidene er satt i 

gang uten godkjent byggetillatelse. 

 

Videre vil også rådmannen bemerke at kommunen ikke kan gi midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest på bygningen når den er bygget etter en ugyldig tillatelse. Det vil ikke være lovlig å 

ta bygningen i bruk uten nødvendig tillatelse, noe som viser at det ikke vil ha noen hensikt å la 

byggearbeidene fortsette før en gyldig byggetillatelse foreligger. 

 

Rådmannen finner etter en samlet vurdering at pålegg om stans ikke er urimelig tyngende eller 

uforholdsmessig. Det er her snakk om et stort byggeprosjekt, som bygges uten gyldig tillatelse. 

Dette er et alvorlig brudd på plan- og bygningsloven. Rådmannen legger også vekt på at de 

ansvarlige har blitt informert om behovet og muligheten til å søke om ny tillatelse, og dermed 

har hatt mulighet til å unngå en situasjon hvor arbeidene pålegges stanset. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at kommunen har begått saksbehandlingsfeil eller at det har kommet 

fram nye opplysninger som tilsier at pålegget bør oppheves. Rådmannen anbefaler HMA å ikke 

ta klagen til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtak. 

 

Utskrift sendes 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

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

Oversiktskart 

Klage på stansningsvedtak.pdf, datert 31.08.2020 

Vedlegg 1 Brev, om bortfalt tillatelse.pdf, datert 20.08.2020 

Vedlegg 2, dep uttalelse byggesaksforskrift.pdf 

Vedlegg 3, 24.08.2020 ansv søker, saksbeh.feil mm.pdf 

Vedlegg 4, 24.04.2020, saksframlegg.pdf 

Vedlegg 5, 26.06.2020 ansv søker, framdrift.pdf 

Vedlegg 6, 08.01.2018 Bekrefter sikring.pdf 

Vedlegg 7, 15.07.2020 info om framdrift.pdf 

Vedlegg 8, 06.07.2020 komm, bortfall av tillatelse.pdf 

Vedlegg 9, 19.12.2018 dep, tolkningsuttalelse.pdf 

Vedlegg 10, 12.08.2020 ansv. søker, etterspør dok.pdf 

Vedlegg 11, 30.08.2020 Bekreftelse, B.R.A. Rør.pdf 

Meldingstekst.html, datert 14.08.2020 

Svar - Pålegg om stans, datert 13.08.2020 

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann, datert 10.08.2020 

Bilder 

Saksprotokoll - Pålegg om riving 

Svar - Gjenoppbygging etter brann – framdrift, datert 29.06.2020 

Bergland Hotel - Framdrift- svar til kommunen.pdf, datert 05.08.2020 

Varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt - Gjenoppbygging etter brann, datert 16.07.2020 

Meldingstekst.html, datert 01.07.2020 

Melding om politisk vedtak - Gjenoppbygging etter brann, datert 15.05.2020 

Forhåndsvarsel, datert 23.01.2020 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 

Videre oppfølging av saken 

Bilde, Google street view sept 19 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Kristine Grønlund og Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 18/3482-25   Arkiv: GNR 28/18, 

28/96  

 

Klage på avslutning av saken Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Endringene som er utført på garasjen skal følges opp, og viderebehandling delegeres til 

rådmannen. 

2. Klagen på beslutning om å ikke følge opp saken avvises. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på beslutning om å ikke følge opp garasje og terrengendringer på 

eiendom gnr/bnr 18/96 ved brev datert 10.07.2020. Rådmannen viser til at beslutning om å 

ikke følge opp og avslutning av saker, ikke er et enkeltvedtak med klagerett på. Klagen på 

avgjørelse om å ikke følge opp saken videre, må derfor avvises. Rådmannen mener likevel det 

er grunnlag for å følge opp trapp på baksiden av garasjen, da den medfører at garasjen får et 

større areal enn reguleringsplanen tillater. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig og utgraving av tomta ved delegert vedtak datert 

31.05.2016 (saksnr. 16/3103-4). Det ble godkjent svømmebasseng på eiendommen ved 

delegert vedtak datert 11.10.2017 (saksnr. 17/3970-2). Det er også gitt tillatelse til oppføring 

av garasje på eiendommen ved delegert vedtak datert 19.09.2016 (saksnr. 16/4866-2). 

 

Kommunen mottok 07.09.2018, 09.09.2018 og 12.09.2018 brev fra nabo, Lars Stensbye, om 

at det var utført terrengendringer på eiendommen som var i strid med reguleringsplanen, og at 

terrengendringene utgjorde skade og ulempe på naboens eiendom. I tillegg skrev naboen at 

garasjen var plassert for nærme nabogrensa og at det var satt opp en trapp på baksiden av 

garasjen. Naboen sendte også inn en teknisk vurdering av terrengoppfyllinger, og informasjon 

om at det var oppført et svømmebasseng. 

 

24.09.2018 sendte kommunen et brev til hjemmelshavere, Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure 

Landron, og ba om en redegjørelse for terrengendringer utført i forbindelse med oppføring av 

bolig og svømmebasseng. 
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Kommunen mottok 18.10.2018 tilbakemelding fra hjemmelshavere om at det var utført 

terrengarbeider i tråd med tillatelse til oppføring av bolig, og at det var utført terrengendringer 

i forbindelse med utgraving av svømmebasseng og for å planere tomta i etterkant av dette. 

 

Kommunen sendte 20.11.2018 brev til hjemmelshavere og nabo om at kommunen forstod det 

slik at terrengendringene var utført i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplan.  

 

31.05.2020 mottok kommunen brev fra nabo om at det var satt opp en trapp på baksiden av 

garasjen som ikke var søkt om, og spørsmål om når kommunen kunne komme på tilsyn. 

30.06.2020 mottok kommunen et nytt brev fra nabo med spørsmål om tidspunkt for tilsyn. 

Nabo sendte nytt brev til kommunen 06.07.2020, hvor han viste til tidligere nevnte forhold og 

at kommunen hadde brukt lang saksbehandlingstid på å ta tak i saken. 

 

Det ble sendt brev fra kommunen 10.07.2020 om at trapp på baksiden av garasjen ikke ble 

ansett å være søknadspliktig, at terrengendringer var i tråd med gitte tillatelser og 

reguleringsplan, og at det ikke var behov for å komme på befaring på eiendommen og at saken 

ville bli avsluttet.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 28.07.2020 klage fra nabo, Lars Stensbye, på beslutning om å ikke følge 

opp tiltak på eiendom gnr/bnr 18/96. 

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Garasjen er ikke unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-1. 

- Garasjen med trapp har et større bebygd areal (BYA) enn 50 m² som er det 

reguleringsplanen tillater, og tiltaket krever dispensasjon. 

- Terrengendringene er ikke unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-1 første 

ledd bokstav e nr. 7. 

- Reguleringsplanen sier at naturtomtenes karakter skal ivaretas, eksisterende vegetasjon 

og terrengformasjoner skal bevares i størst mulig grad, og at planering av terrenget 

tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse 

på 20 m². 

- Det er lite/ingenting igjen av den eksisterende vegetasjonen og terrengformasjonen. 

- Terrengendringene krever dispensasjon. 

- Garasjen er plassert ulovlig. 

- God forvaltningsskikk tilsier at det skal redegjøres for rettsregler avgjørelsen bygger på 

og det faktum som er lagt til grunn, og kommunen har bare lagt hjemmelshavers 

faktum til grunn og ikke vært på befaring på eiendommen. 

- Kommunen har begått saksbehandlingsfeil da de har truffet feil avgjørelse, og 

avgjørelsen ikke er godt nok begrunnet etter krav til begrunnelse i forvaltningsloven §§ 

24 og 25. 

 

Hjemmelshavere til eiendommen gnr/bnr 18/96, Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron, 

har 19.09.2020 uttalt seg til klagen. 
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Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Forholdene ble første gang tatt opp i 2018, og det er ikke klagerett på dette etter to år. 

- Kommunen har oppfylt sin undersøkelsesplkt og behandlet saken korrekt 

- Hjemmelshavere var i kontakt med kommunen pr. telefon angående trappa i mai/juni 

2017, og fikk da beskjed om at det ikke var nødvendig å søke om trappa. 

 

Kommunen mottok 22.09.2020 ytterligere kommentarer fra naboen. Kommentarene gjelder i 

hovedsak det samme som har blitt sendt inn av naboen tidligere. I tillegg har han lagt ved bilder 

og dokumentasjon som ble gjort i forbindelse med planarbeidet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 422 «Grenda i Åsa» vedtatt 02.02.2017 som er gjeldende for 

eiendommen. Eiendommen er regulert til bebyggelse – frittliggende. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav b og § 28.  

 

Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

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

kommunen. 

 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 
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Alternativ 2 

1. Endringene som er utført på garasjen og terrengendringer skal følges opp, og 

viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2:  

HMA mener at det skulle vært søkt om dispensasjon for oppføring av trapp på baksiden av 

garasjen og for terrengendringer på eiendommen etter bestemmelsene i reguleringsplanen. 

HMA vurderer at garasjen har fått et større areal enn det reguleringsplanen tillater, og at 

omfanget av terrengendringer på eiendommen er utenfor det reguleringsplanen tillater. HMA 

mener derfor at forholdene skal følges opp. 

 

Alternativ 3 

1. Klagen på avgjørelse om å ikke følge opp terrengendringer og garasje avvises. 

 

Begrunnelse alternativ 3: 

HMA mener det ikke foreligger grunnlag for å følge opp terrengendringer og endringer på 

garasjen, da tiltakene ikke er så omfattende at de krever dispensasjon. HMA mener at 

endringene er i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplanen. HMA vurderer videre at klagen 

skal avvises da beslutningen om å ikke følge opp ikke er et enkeltvedtak, og at det dermed ikke 

er klagerett på beslutningen. 

 

Alternativ 4 

1. Terrengendringer skal følges opp, og viderebehandling delegeres til rådmannen. 

2. Klagen på avgjørelse om å ikke følge opp garasje avvises. 

 

Begrunnelse alternativ 4: 

HMA mener det foreligger grunnlag for å følge opp terrengendringene på eiendommen. 

Terrengendringene er utenfor det reguleringsplanen tillater, og det er dermed krav om 

dispensasjon for tiltaket. Videre mener HMA at endringen på garasjen er så liten at den kan 

anses som en mindre ulovlighet etter pbl. § 32-1, og kommunen vil ikke prioritere å følge opp 

garasjen videre. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha betydning ved terskelen for oppfølging av lignende saker 

i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen fra nabo 

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

ikke er klagerett på beslutninger som ikke er enkeltvedtak. Enkeltvedtak er et vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav 

b. 

 

Byggesaksavdelingen opplyste i brev datert 10.07.2020 at forholdene ble ansett å ikke være 

søknadspliktige, og i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplan. Videre at saken derfor ville 

bli avsluttet og at kommunen ikke kom til å følge den opp videre. Dette anses å være en 

prosessledende beslutning som sier noe om hvordan kommunen vil behandle saken, og ikke et 

enkeltvedtak som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer. 
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Rådmannen konkluderer med at beslutningen om å ikke følge opp saken videre ikke er et 

enkeltvedtak med klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Saksbehandlingsfeil 

Klager viser til at det er gjort saksbehandlingsfeil da byggesaksavdelingen ikke har begrunnet 

vedtaket godt nok etter forvaltningsloven §§ 24 og 25. 

 

Rådmannen viser til at disse bestemmelsene gjelder enkeltvedtak, og at beslutningen om å ikke 

følge opp saken videre og å avslutte den, ikke er et enkeltvedtak. Bestemmelsene om 

begrunnelse i fvl. §§ 24 og 25 kommer dermed ikke til anvendelse.  

 

Rådmannen mener likevel at beslutningen om å ikke følge opp saken videre og å avslutte saken 

er godt nok forklart i brevet datert 10.07.2020. Byggesaksavdelingen fant på daværende 

tidspunkt ikke grunnlag for å følge opp garasjen, da tilbygg på under 15 m² i utgangspunktet 

ikke er søknadspliktig. Etter reguleringsplanen § 4.1.2 skal eksisterende vegetasjon og 

terrengformasjoner bevares i størst mulig grad, og planering av terrenget tillates kun for 

biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse 20 m². I brevet fra 

byggesaksavdelingen datert 10.07.2020 er det forklart at byggesaksavdelingen anser 

terrengendringene å være i tråd med gitte tillatelser, og det som er tillatt å gjøre i spredtbebygd 

strøk uten å søke. De anses heller ikke å være i strid med reguleringsplanen. Hjemmelshaver 

har redegjort for at terrengendringene følger kote 169-172, i tråd med tillatelser til oppføring 

av bolig, garasje og svømmebasseng. Det er gjort mindre endringer på terrenget ut fra det som 

har blitt godkjent, men i tråd med det som er tillatt etter byggesaksforskriften § 4-1 første ledd 

bokstav e nr. 7 og reguleringsplanen. 

 

Rådmannen mener derfor at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil ved avslutning av saken. 

 

Videre oppfølging av kommunen 

Når det gjelder terrengendringene viser rådmannen til forklaringen til byggesaksavdelingen i 

brev datert 10.07.2020 og vurderingen overfor under punktet om saksbehandlingsfeil. 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å følge opp terrengendringene som er utført da de 

er i tråd med reguleringsplanen, gitte tillatelser og det som kan gjennomføres uten søknad om 

tillatelse etter byggesaksforskriften. 

 

Rådmannen mener det er grunnlag for å følge opp saken videre hva gjelder garasjen. Det er gitt 

tillatelse til oppføring av garasje på 50 m² BYA. Plassering av garasjen er vist på situasjonsplan 

datert 29.04.2016 og godkjent i forbindelse med byggesøknaden. Rådmannen kan ikke se at 

faktiske plassering avviker med det som er godkjent, og mener derfor det ikke foreligger 

grunnlag for å følge opp plasseringen av garasjen. Garasjen er også plassert innenfor regulert 

byggegrense mot nabo, og har dermed en plassering i tråd med reguleringsplanen. Etter 

reguleringsplanen § 4.1.3 fremgår det at garasjer ikke skal overstige en BYA på 50 m². Trapp 

på baksiden av garasjen anses som et tilbygg til garasjen, og utgjør en økning i BYA. Det 

skulle dermed vært søkt om dispensasjon for oppføring av trappen etter reguleringsplanen § 

4.1.3 fordi garasjen får et større bebygd areal enn 50 m². 

 

Rådmannen mener derfor det er grunnlag til å følge opp garasjen videre, og be hjemmelshavere 

om å søke om dispensasjon for oppføring av trapp på baksiden av garasjen, eller fjerne trappa i 

tråd med tillatelsen fra 2016. 
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- Oppsummering 

Rådmannen mener at beslutningen om å avslutte saken ikke er et enkeltvedtak, og det er 

dermed ikke klagerett på beslutningen. Klagen må derfor avvises. Rådmannen mener det 

foreligger grunnlag for å følge opp garasjen videre da den har blitt større enn det 

reguleringsplanen tillater, og at det skulle vært søkt om dispensasjon for oppføring av trapp på 

baksiden av garasjen. 

 

Rådmannen vil også bemerke at kommunen har en plikt til å følge opp forhold etter pbl. § 32-

1, men at privatpersoner ikke har noen rettskrav på at kommunen skal følge opp. 

 

Utskrift sendes 

Dag Ragnar Klæstad, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

Anne-Laure Landron, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

Lars Stensbye, Småbråtalia 26, 3512 HØNEFOSS 
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Arkivsaksnr.: 19/692-17   Arkiv: GNR 50/90  

 

Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 avvisning av klage på gebyr og avslo søknaden 

om nedsettelse av gebyr. Søker har klaget på vedtak om avvisning og avslag. Rådmannen kan 

ikke se at det har kommet vesentlige nye momenter i klagen, og anbefaler at vedtaket 

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

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. Byggesaken kunne 

ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Tillatelse til fradeling ble gitt 11.03.2020, 

og det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 25.03.2020. I 

byggesaken er det tatt kr. 38 250,- i gebyr fordelt med kr 25 000,- for en ny boenhet og kr 

12 750,- som tillegg for boenhet nr. 2. 

 

Ansvarlig søker sendte 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klage på gebyret for behandling av 

byggesak. Formannskapet behandlet klagen i møte 26.08.2020 hvor klagen på gebyr ble avvist 

og nedsettelse av gebyr ble avslått. 
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Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok klage på avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av gebyr 

01.09.2020. Klagen går i hovedsak ut på følgende punkter: 

- Kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden med en 

godkjent fradeling som forutsetning. 

- Kommunen har ikke overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. 

Kommuneplanen § 2.1.2 har bestemmelser om unntak fra plankrav og det kan etter 

bestemmelsen oppføres enebolig eller tomannsbolig på eksisterende boligeiendom uten at 

eiendommen må reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Gjeldende betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 192/2019. 

Betalingsreglementet har egne satser for behanling av søknader med ansvarsrett, se utsnitt av 

tabell nedenfor: 

 
Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 2 tredje ledd er avvisning et enkeltvedtak som det kan klages på. Ved 

behandlingen av klagen på avvisning skal det kun tas stilling til om det var riktig å avvise 

klagen. 

 

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

forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klager er ansvarlig søker i byggesaken og opptrer på vegne av 

hjemmelshaver som er part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er fremsatt innenfor klagefristen. 
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Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 at kommunestyret kan gi forskrift om gebyr 

til kommunen for behandling av søknader etter plan-og bygningsloven eller tilhørende forskrift. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlinger av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det finnes reelle alternativer til vedtak i saken fordi nedsettelse eller 

bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med 

andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipiell betydning for behandling av byggesaker i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen tar i hovedsak opp de samme forhold som ble behandlet av formannskapet i møte 

26.08.2020, og det vises derfor til saksfremlegg i sak 97/20. Rådmannen vil nedenfor redegjøre 

for de enkelte deler av klagen. 

 

Klager mener at kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden, 

men med en godkjent fradeling som forutsetning. Rådmannen viser til at 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillater at boligtomter bebygges med en enebolig, en 

enebolig med bileilighet inntil 65 m² eller en tomannsbolig. Området er ikke regulert, og det er 

derfor kommuneplanbestemmelsene som gjelder.  

 

Etter pbl. § 21-4 første ledd skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Videre er det i femte ledd bokstav a-c gitt 

anledning for kommunen å stille nærmere angitte vilkår for tillatelse. Muligheten til å stille 

andre vilkår enn de som er nevnt i bestemmelsen vil følge av den ulovfestede vilkårslæren hvor 

hovedpoenget er at vilkårene må ha saklig sammenheng med lovens formål og at vilkåret må 

være forholdsmessig sammenlignet med det godet som oppnås gjennom tillatelsen.  

 

Eiendommen var på søknadstidspunktet bebygget med en enebolig, og rådmannen mener det 

ville vært i strid med kommuneplanen § 6.1.3 å gi tillatelse til bygging av enebolig slik det var 

søkt om før fradelingssaken var avgjort. Rådmannen mener at vilkår om at byggetillatelsen kun 

gjaldt om det ble godkjent fradeling ville gitt et vedtak i strid med overordnet plan og at et slikt 

vedtak ville skapt en uoversiktelig situasjon både for tiltakshaver og for kommunen.  
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Klager viser til at kommunen ikke har overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet jf. pbl. § 21-5 og SAK10 § 6-2. Rådmannen mener fortsatt at søknaden om ny 

bolig ikke kunne tillates uten at fradelingssaken var avgjort. Det vises til at kommunen 

orienterte ansvarlig søker og tiltakshaver om at oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og 

at denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført i 

foreløpig svar datert 26.02.2019. Fradelingssaken ble avgjort av HMA i møte 09.03.2020, og 

søknaden om oppføring av bolig ble etter dette tatt opp igjen. Kommunen ba i foreløpig svar 

20.03.2020 om dokumentasjon for tilkobling til vann og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 

21-7 at det ikke kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. 

Byggesaken var komplett 24.03.2020 ved at det ble gitt tillatelse til vann- og avløpsarbeid, og 

tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. Saksbehandlingstiden for byggesaken var 

derfor 1 dag og kommunen har ikke overskredet saksbehandlingsfristen i pbl. § 27-1. 

 

I klagen vises det også til at gebyr i fradelingssaken er trukket og at kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. Bakgrunnen for at gebyr i fradelingssaken ble kreditert av 

administrasjonen var at det i vedtaket om fradeling i HMA ikke ble tatt særlig stilling til klage 

på gebyr som var sendt i fradelingssaken, og at spørsmålet om gebyr ikke ble diskutert av 

HMA. Rådmannen mener at det må skilles mellom gebyret i fradelingssaken og i byggesaken 

og viser til vurderingen ovenfor. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av 

bolig ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019, men valgte istedenfor 

å legge saken på vent inntil fradelingssaken var avgjort, noe ansvarlig søker og tiltakshaver ble 

gjort oppmerksom på. Rådmannen er dermed ikke enig i at kommunen har opptrådt 

klandreverdig i saken, men mener kommunen har gitt en service ved at at byggesaken kunne 

avgjøres raskt etter at fradelingssaken var avgjort, uten at det var nødvendig å sende inn ny 

søknad om oppføring av bolig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken. 

Rådmannen anbefaler at vedtak om avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av 

gebyr opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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Arkivsaksnr.: 20/1152-16   Arkiv: PLN 000  

 

Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av eksisterende masseuttak på 

Sokna og gi føringer og forutsigbarhet rundt driften og arealbruken. Det tas i dag ut både sand 

og pukk fra uttaket og reguleringsplanen som tar sikte på at uttak av begge typer masser 

videreføres. 

 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Det 

er søkt om, og gitt ny driftskonsesjon for uttak av masser fra Direktoratet for 

Mineralforvaltning, 15.01.2020 for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter 

et areal på ca 16,7 daa i nord som i dagens kommuneplan er avsatt til LNF. For at dette arealet 

skal kunne utnyttes må de områdene som er avsatt til LNF omreguleres til uttaksområde. 

Avviket fra arealbruken i kommuneplanen er grunnen til at planen skal behandles politisk. 

Som del av reguleringsplanen vil etterbruk, deponering av masser og konsekvenser for ulike 

berørte bli vurdert. 

 

Som del av konsesjonssøknaden er det utarbeidet en beskrivelse som tar for seg flere av 

hensynene som er relevante for vurdering av detaljreguleringen. Denne gir et inntrykk av 

virksomheten det reguleres for på et tidlig tidspunkt. 

Kommunen er kontaktet av naboer som opplever ulempe grunnet støy og støv samt trafikk fra 

eksisterende virksomhet. Reguleringsplanen vil være egnet til å vurdere og gi hensiktsmessige 

føringer til driften som kan begrense opplevd ulempe, men vil ikke kunne gi føringer for 

eksisterende drift og vil først bli gjeldende ved vedtak.  
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Masseuttaket utgjør et inngrep i naturen. Forsvarlig ivaretakelse av biologisk mangfold vil 

være viktig. I forbindelse med planarbeidet bør det også vurderes om det er aktuelt med annen 

bruk enn tilbakeføring til LNF da dette kan redusere press for å ta i bruk andre uberørte 

arealer. Atkomst, støy og trafikale forhold vil være viktig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sokna sand og pukk har tatt initiativ til oppstart av reguleringsplan for eksisterende masseuttak 

på Sokna. Uttaket er plassert ca. 3,5km innover Strømsoddveien (Fv. 178) fra rv 7 gjennom 

Sokna sentrum. Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og 

dagbrudd for uttak av fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende 

og framtidig råstoffutvinning, masseuttak og mottak. Uttaket har foregått gjennom flere tiår 

uten å være regulert. 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002.Det 

er søkt Direktoratet for mineralforvaltning som ved brev datert 15.01.2020 har gitt ny 

driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter noe LNF-areal i 

nord.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Uttaket som planforslaget tilrettelegger for, drives kommersielt i dag. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planen skal tilrettelegge for uttak av masser. Det er pågående uttak i dag og driften av uttaket 

har vedvart i flere tiår. Det er oppgitt at massene blant annet benyttes til fylling, underlag for 

jernbane og som underlag for sport.  

 

Hovedformålet vil være Steinbrudd/masseuttak. Det vil være aktuelt å vurdere andre formål i 

den grad det er hensiktsmessig for å styre plasseringen av tilliggende funksjoner. Dette kan 

være for eksempel renovasjon, buffersone/grøntbelte, næringsbygg og anlegg tilknyttet driften 

 

Området ligger nær jernbane og større vei. Frem til riksvegen går eksisterende atkomst langs 

fylkesveg som også er skolevei for barn til Sokna skole. Utfordringer i forhold til støv, støy og 

trafikksikkerhet må vurderes i forhold til dette.  

 

Planområdet utgjør til sammen ca. 170da. Dagens uttak utgjør i overkant av 120da av dette og 

utvidelsen i form av uberørt areal som berøres av inngrep vil være under 50da. Området som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen er til sammenligning ca 270da. 

Driftstiden for eksisterende uttak av knuste masser er beregnet til 4-5 år. Området som foreslås 

regulert gir mulighet for ytterligere ca. 10 års uttak med dagens uttaksmengder. Uttaket vil da 

ha en samlet uttakstid på 15 år. For uttak av løsmasser (natursand og grus) er de årlige 

uttaksmengdene mindre og man regner med at uttakstiden vil være 15 år eller lengre. 
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Forprosjekter / Forhåndshøring 

Det er tidligere gitt tillatelser til drift av masseuttaket. Som følge av nye krav er det søkt om 

konsesjon for videre uttak. Søknaden er ferdigbehandlet og det er gitt konsesjon for uttak som 

er i tråd med planinitiativet. Ettersom det er pågående uttak i området antas det at 

konsekvenser og ulemper i stor grad er kjent både med hensyn til tema og omfang. 

Det er ikke vurdert at det er behov for ytterligere forhåndsavklaringer gjennom eventuelle 

forprosjekt/forhåndhøring. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet / deler av planområdet er i dag uregulert, men størstedelen av arealet er avsatt til 

masseuttak i kommunepplanen. Deler av det foreslåtte området går utenfor dette og er i dag 

regulert til LNF. Det vil være aktuelt å tilbakeføre deler av arealet som er avsatt til masseuttak 

i kommuneplanen til LNF slik at summen av areal som benyttes til masseuttak ikke overstiger 

arealet som er avsatt til formålet i kommuneplanen. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen tilstøtende planer under arbeid i området. Langs atkomstveien er det den senere 

tid igangsatt og behandlet planer som tilrettelegger for boligbygging.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sokna sand og pukk er forslagstiller.  

Detaljregulering anses best egnet ettersom bruken av området er klart definert og plantypen er 

mer egnet for å gi detaljerte føringer for bruken av området. Uttak av masser fra planområdet 

skjer også etter konsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. Detaljreguleringen og 

driftskonsesjonen vil ha mulighet til å styre enkelte av de samme forholdene. Det må gjøres en 

vurdering av hvilke hensyn som ivaretas i plan og konsesjon. Hensynet til forutsigbarhet og 

fleksibilitet vil bli tillagt betydning ved vurderingen, samt kommunens behov for å ha kontroll 

over ulike deler av driften. Dersom ikke spesielle forhold tilsier det vil det være naturlig å ikke 

gi føringer om de samme forholdene i både plan og konsesjon da dette kan føre til behov for 

endring av begge dersom det blir behov for fremtidige endringer. Denne problemstillingen 

antas å kun ha begrenset praktisk virkning. 

 

Planavgrensningen er foreslått som vist i vedlagt kart. Avgrensningen er satt for å ivareta 

hensynet til selve uttaket, men også for å hensynta nødvendige tiltak for å sikre/skjerme 

området ved endt drift. Det er ikke foreslått å ta med atkomstvei, som i dag er Fv.2884 

(Strømsoddveien) i avgrensningen. Dersom det viser seg at det er behov for tiltak langs 

eksisterende Fylkesveg kunne dette vært hensiktsmessig. Det kan være behov for en 

tilleggsvarsling for atkomstveg dersom dette blir et behov. 

Kommunen har med bakgrunn i innspill fra landbruk, bedt forslagstiller utvide avgrensningen 

ved oppstart i forhold til opprinnelig forslag. Anmodningen er etterkommet av forslagstiller. 

Bakgrunnen for anmodningen var å gi en avgrensning som gir større rom for etablering av 

buffersoner/avbøtende tiltak og terrengtilpasning ved avslutning av uttaket uten at det vil 

utløse behov for ny oppstart. 

 

Konsekvensutredning KU 

Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskriften. I vurderingen er 

det vektlagt areal og volum av uttaket. Det er også gjort en vurdering ift. tiltak som kan 

komme inn under forskriften.  
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Kommuneplanens føringer om utredning/dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk 

vurdering, biologisk mangfold (naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, 

støv og trafikk må følges opp i planbeskrivelsen som vil følge planen til 1.gangs behandling. 

Ivaretakelse av biologisk mangfold og trafikk/trafikksikkerhet antas å være særlig viktige 

hensyn. Nærhet til vassdrag, buffersoner og landskapsvirkning vil være naturlige 

vurderingstema. Planen vil også ha en risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr/bnr 148/1. Eiendommen er eiet av Andres 

Lundesgård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til masseuttak.  

Kommuneplanbestemmelsene § 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 11-9 og 

11-10) angir følgende: 

«Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og -mottak skal det utarbeides 

reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og tidsbegrensninger. Alle 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og snitt. Det skal også 

foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering, biologisk mangfold 

(naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som 

kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis i 

reguleringsplan. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for 

utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om 

rekkefølgebestemmelse. Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres 

fremfor å åpne nye. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor 

utvidelse i dybden.» 

Planarbeidet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel men avviker fra denne innenfor et 

areal på ca 16,7 daa som er regulert til LNF. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan grunnet avviket i reguleringsformål, og 

oppstartsaken legges derfor fram for behandling i formannskapet med innstilling fra HMA. 

Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

I denne saken innebærer planarbeidet en formålsendring der plasseringen av deler av uttaket 

endres i forhold til arealene som er forhåndsavklart i kommuneplanen. 
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 Det er derfor vurdert at Formannskapet som ansvarlig for kommuneplanen bør vurdere 

kommunens innstilling til oppstart av planarbeidet. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

I området er det registrert hekkeplass for sandsvaler og det er elvemusling i tilliggende 

vassdrag. Det er naturlig å gi føringer i planen som ivaretar hensynet til forsvarlig ivaretakelse 

av disse artene. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar mark. 

 

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 
Behov for informasjon og medvirkning 

Medvirkning i planarbeidet sikres gjennom varsling av oppstart og gjennom høring. 

Rådmannen anbefaler i tillegg et folkemøte for å avklare relevante problemstillinger ift. ulempe 

for berørte naboer og for å vurdere om eventuell ulempe kan unngås eller dempes gjennom 

f.eks. endring i driftstider, rekkefølge for uttak, føringer for transport og evt. andre tiltak som 

demper støv og støy. Folkemøtet bør avholdes så tidlig som mulig. Ettersom planene for 

bruken av arealene er forholdsvis avklart i forbindelse med konsesjonssaken er det naturlig å 

vurdere folkemøte før planen skal fremmes til førstegangs behandling politisk. Vurdering av for 

behov for folkemøte og valg av tidspunkt gjøres av forslagstiller i samråd med kommunen 

basert på innspill til oppstartssaken. 

 

 

Alternative løsninger 

Uttaksområder er avhengige av lokasjonen forekomsten har og alternativ plassering er sjelden 

aktuelt. I dette tilfellet foreslår planforslaget å gå noe utenfor det som er avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen og det er et alternativ å avgrense planavgrensningen slik at hele blir innenfor 

allerede avsatt område i kommuneplanen. Konsekvensene av dette vil først og fremst være at 

driftstiden og totaløkonomien i uttaket reduseres. Dette kan påvirke investeringsmulighetene 

og finansiering av avbøtende tiltak. Siden avbøtende tiltak ikke er avklart så tidlig i prosessen 

er det for tidlig å vurdere konsekvensene av dette opp i mot lønnsomheten for videre drift. 
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Alternativt forslag til vedtak:  

Rådmannen har utarbeidet tre forslag til vedtakspunkter. Vedtakspunkt 2 og 3 vil ikke komme 

i konflikt med rådmannens anbefaling til vedtak i saken. 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal 

innenfor området avsatt til masseuttak i kommuneplanen.  

 

2. Formannskapet ber om en orienteringssak i etterkant av oppstarten der innspillene gis 

en foreløpig vurdering. Hovedintensjonen med orienteringssaken er å gi mulighet for å 

ta nærmere stilling til avgrensningen av uttaket, vurdere behovet for utredningstemaer 

og avbøtende tiltak og gi politiske føringer og forutsigbarhet om ønsket utvikling av 

uttaksområdet. 

 

3. Formannskapet ber om at muligheten for endring av atkomst vurderes og at valgt 

løsning begrunnes ved første gangs behandling. 

 

Vedtakspunkt 3. innebærer en presisering av ønske om at valg av atkomst til uttaket vurderes 

nærmere. Tidligere gikk trafikken fra uttaket over Soknabruket via en privat vei og en bro som 

i dag er fjernet. Det foreligger ingen avtaler som gir anledning til bruk av denne veien pr.i dag. 

Fordelen med en slik løsning vil i hovedsak være at Fylkesvegen mot Sokna sentrum, som også 

er skolevei og atkomst for boligområder blir avlastet. Forslaget til vedtak er formulert slik at 

det ikke forskutterer løsning men i stedet tar sikte på å avklare mulighetene slik at alternativet 

kan gis en reell vurdering ved 1.gangs behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er kjent med at beboere i området opplever støy og trafikk fra masseuttaket som 

negativt, men har ikke oversikt over omfanget av dette. En reguleringsprosess vil kunne belyse 

konfliktnivået nærmere. Det er kommet innspill om å undersøke muligheten for å endre 

atkomsten slik at denne blir lagt mot Soknabruket. Ulempen knyttet til trafikk og til en viss 

grad støy, vil da reduseres for beboere langs dagens atkomstvei, men en slik endring vil kunne 

påføre ulempe for beboere langs ny atkomstvei som i dag opplever liten ulempe som følge av 

uttaket. En omlegging av atkomstveien vil også medføre kostnader til infrastruktur (ny bru) og 

nærmere avklaringer mot rettighetshavere til ny veg. Disse forholdene bør avklares nærmere 

før eventuelt pålegg om omlegging gis, men Rådmannen anbefaler at det tas en vurdering på 

det nivået som er hensiktsmessig for å avklare muligheten nærmere. 

 

Planområdet går utenfor arealet som i kommuneplanen er avsatt til masseuttak. Dette er 

argumentert i planinitiativet med at avgrensningen i kommuneplanen er grov og lite nøyaktig. I 

forberedelsene til planinitiativet er det gjort en grundigere vurdering av hva som anses som en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Rådmannen har forsøkt å avklare nærmere om 

endringen medfører forringelse for friluftsliv, skogbruk og biologisk mangfold. Det har ikke 

fremkommet at endringen virker negativt for disse hensynene, men det vil være krav til 

kartlegging av biologisk mangfold for å avklare dette nærmere. Rådmannen anser videre at det 

ved varsel om oppstart fremkommer forhold som ikke er belyst og som kan ha innvirkning på 

vurderingen av egnetheten til arealet som foreslås regulert.  

Forslagstiller har argumentert for å eventuelt tilbakeføre tilsvarende arealer som det som 

foreslås tatt utenfor kommuneplanens uttaksområde. Dette kan være en fornuftig løsning for å 

unngå at arealer omdisponeres utenom rullering av kommuneplanen. 
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Kommuneplanens avgrensning baserer seg i stor grad på tidligere utførte kartlegginger av 

nasjonalt viktige grusforekomster og rådmannen ser derfor ikke bort fra at løsningen med 

tilbakeføring av andre arealer innenfor uttaksområdet kan bli vurdert å forringe fremtidige 

uttaksmuligheter og dermed komme i konflikt med nasjonale hensyn. Rådmannen anbefaler at 

dette spørsmålet legges fram for Direktoratet for mineralforvaltning i forbindelse med 

oppstarten. 

 

 

Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål 

Plansaken vil bli vurdert opp i mot FNs bærekraftmål der kommunen har prioritert følgende 9 

bærekraftsmål. god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å 

nå målene (mål 17) 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Virksomheten det reguleres for er klart definert og detaljregulering er derfor fornuftig. 

Avgrensningen er foreslått i forhold til der hvor massene det anses lønnsomt å ta ut er plassert. 

I kommuneplanen er uttak av grusforekomsten sikret gjennom at arealet er avsatt til 

masseuttak. Dette er gjort på overordnet nivå og rådmannen anser at det er fornuftig å justere 

denne i tråd med forslagstillers ønske. Rådmannen har i samråd med forslagstiller foreslått å 

utvide opprinnelig avgrensning for å sikre tilstrekkelig areal for å sikre både uttaksinteressene 

og nødvendig areal for god arrondering av arealene nærmest uttaket. Innenfor planområdet 

foreslår forslagstiller tilbakeføring av areal til LNF som i areal tilsvarer utvidelsen i forhold til 

vedtatt kommuneplan ved neste rullering av kommuneplanen.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Grøntområder vil gå tapt som følge av uttaket. På sikt kan arealene revegeteres hvis dette er 

ønsket. I forhold til arealene som er avsatt til formålet i kommuneplanen medfører planlagt 

virksomhet mindre inngrep i eksisterende grønnstruktur, men plasseringen av inngrepet er 

justert i forhold til mineralforekomstene og innebærer at arealer som ikke er forhåndsavklart i 

kommuneplanen blir berørt. 

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke spesiell grunn til mistanke om forurensning i grunnen. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Masseuttak medfører vesentlig transport med tyngre kjøretøy. Vegen inn til uttaket er 

fylkesveg og benyttes også til skolevei. Trafikksikkerheten er et av forholdene som vil måtte 

utredes nærmere. Ettersom adkomstveien er fylkesveg vil veieier kunne komme med krav i 

forhold til dimensjonering og eventuelle begrensninger for bruk.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Masseuttak utgjør store terrenginngrep og endrer landskapet permanent. Ved samtidig mottak 

av masser vil endringen kunne reduseres. Mottak av masser krever imidlertid kontroll og 

rutiner som sikrer forsvarlig håndtering. Det er ikke avklart om mottak vil være aktuelt.  

Oppdeling i nivåer i uttaket vil kunne påvirke konsekvensene for landskapsvirkningen 

betydelig. 
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 På noe sikt er det ventet at vegetasjon vil etablere seg på flatere partier, noe som også kan 

påvirkes ved tilføring av jord og evt. beplantning. Dette kan gjøre uttaket mindre synlig og 

redusere påvirkningen av landskapsbilde.  

 

Naturmangfold 

Innenfor uttaksområdet er det registrert sandsvaler. Sandsvaler har status som «nær truet» og 

er avhengige av bratte sandskråninger der de hekker. Driften av uttaket må ta hensyn til 

fuglene, noe som i praksis skjer ved at uttak skjer i andre deler av uttaket enn der svalene 

hekker. Hvordan hensynet til svalene ivaretas må fremgå av planbeskrivelsen ved 1.gangs 

behandling. 

I Sogna er det registrert elvemusling som har status «sårbar». Avrenning til vassdrag er derfor 

et moment det må redegjøres nærmere for i planforslaget.  

 

Idrett og friluftsliv 

Uttak av masser medfører begrensninger for utøvelse av friluftsliv. Tilgjengeligheten kan bli 

redusert som følge av sperringer av sikkerhetshensyn. Støy og støv fra virksomheten vil kunne 

forringe attraktiviteten for nærområdene til uttaket for bruk til tur. Endringen i forhold til 

eksisterende situasjon ventes å bli liten. Ønsket endring i forhold til allerede avsatt område i 

kommuneplanen anses ikke å gi noen vesentlig ulempe for idrett og friluftsliv. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anbefaler at planarbeidet startes for å sikre videreføring av driften for masseuttaket 

på Sokna. Det er foreløpig ikke fremkommet særskilte forhold som taler mot en endring av 

uttaksområdet sett opp mot allerede avsatte områder i kommuneplanen. Det vil kunne være 

aktuelt å tilbakeføre deler av tidligere avsatt areal for masseuttak til LNF ved neste 

kommuneplanrullering. Rådmannen anbefaler likevel å ikke ta endelig stilling til tilbakeføring til 

LNF på nåværende tidspunkt da regionale hensyn til bevaring av fremtidige muligheter for 

uttak kan fremkomme i det videre planarbeidet.  

Masseuttaket driftes i dag, og det er søkt, og gitt, tillatelse for videre uttak av masser. Dette 

gjør at grunnlaget for å vurdere konsekvensene av driften vil være godt belyst og enklere å 

forutse enn dersom det hadde vært et nytt uttak. Rådmannen er kjent med at dagens drift 

oppleves problematisk av nærboende i forhold til opplevd støy, støv og trafikkfare. Omfanget 

av berørte og ulempene driften medfører, samt hensiktsmessige tiltak for å begrense ulempe vil 

være en viktig og naturlig del av planarbeidet. 

Det er påvist sandsvaler og elvemusling i og nær planområdet. Det er viktig at disse, og andre 

naturverdier, henyntas på forsvarlig vis. Rådmannen har tillit til at detaljreguleringen kan gi 

gode føringer som sikrer dette. 
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Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Planinitiativ 

4. Driftsplan 

5. Driftskonsesjon 

6. Uttalelse fra friluftskoordinator vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

7. Uttalelse fra Landbrukskontoret vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slåen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Arkivsaksnr.: 20/4257-1   Arkiv: Q03  

 

Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

75/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø 

fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp videre 

saksgang.  

3. Inntil videre brukes Petersøya som midlertidig snødeponi sesongen 20-21 og sesongen 

21-22 til nytt permanent snødeponi kan tas i bruk. 

 

4. Økte driftsutgifter til kjøring innarbeides i budsjettet når nytt deponi er på plass. 

 
 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har i dag ikke noe område som er godkjent som snødeponi for bortkjøring 

av snømasser fra Hønefoss sentrum. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan om å bruke 

Petersøya til snødeponi ble avslått i HMA i januar 2020.  

 

Det er derfor behov for å få på plass en løsning for et snødeponi for sentrum. 

Det er sett på både driftsmessige og miljømessige aspekter samt mulige interessekonflikter ved 

oppimot 20 alternativer. Vi står igjen med 5 alternativer for håndtering av snø: Petersøya, 

grusbanen ved Veien, private deponier på Tolpinrud og Hensmoen og alternativt å ikke kjøre 

bort snøen i sentrum. 

 

Rådmannen foreslår en kombinasjon av de to førstnevnte. 
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Bakgrunn 

I 2018 kom det informasjonsskriv fra Fylkesmannen om å risikovurdere snødeponi og søke om 

tillatelse for deponi av snø etter Forurensingsloven §11. Kommunen har i alle år brukt 

Petersøya til å lagre overskuddssnø fra parkeringsplasser og veier i sentrum og søknad om 

dispensasjon for å fortsatt bruke Petersøya ble godkjent i 2018, men behov for å utrede 

alternativer og forurensingsnivåer ble vektlagt.  

 

Det ble bestilt gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser fra uavhengig fagkyndig på 

Petersøya. Rapport fra Norconsult viste lave forurensningsverdier, men prøvetakning og 

avbøtende tiltak som inngjerding og jevnlig søppelplukking ble anbefalt. På bakgrunn av dette 

og med nærmere vilkår om bl.a. miljøovervåkning og avbøtende tiltak ga fylkesmannen i Oslo 

og Viken tillatelse til snødeponering på Petersøya fra og med mars 2019, og uten 

tidsbegrensning. Tillatelsen er vedlagt. På tross av dette ble ny søknad om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven avslått i HMA i januar 2020. 

 

Det ble imidlertid ikke behov for bortkjøring av snø sesongen 2019/2020, men for kommende 

vinter og fremover er det behov for å ha et godkjent snødeponi. Man kan ikke ta høyde for 

snøfattige vintre nok en sesong og det er viktig at kommunen har godkjente muligheter for 

deponering av snø. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er vurdert flere alternativer for håndtering av snø fra parkeringsplasser og veier i sentrum.  

Totalt ble rundt tjue alternativer vurdert. Noen ble vurdert som uaktuelle, dette med bakgrunn i 

at det ville:  

 være konflikt til nærliggende boligområder med hensyn til støy 

 være i konflikt med fremtidig planlagt arealbruk 

 innebære store kostnader for opparbeiding av f.eks. vei 

 ha for store kostnader og utslipp knyttet til lang transport 

Tyrimyra ble nylig helt utelukket pga. fare for utvasking av påvist forurensning i grunnen.  

 

Her er noen av alternativene som ble vurdert: 

 Petersøya  

 Tyrimyra 

 Storjordet 

 Hengsle  

 Vesternbakken  

 Sjongslund, Hønefoss idrettspark  

 Hønefoss idrettspark bak Sjongshallen 

 Monserud 

 Prestmoen 

 Diverse sandtak i distriktet 

 Grustak mot Riisesletta 

 Trymsvei-Torsvei, grøntområde ved S-marked. 

 Gammel Esso-tankstasjon 
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Alternativer som har fått videre vurdering 

Vi har vurdert kostnader ved bortkjøring, miljøbelastning mm. ved flere forskjellige 

alternativer: 

1. Petersøya  

2. Grusbane ved Birkerbeinerveien/Veien 

3. Bæringsletta/Tolpinrud – privat deponi  

4. NCC – privat deponi 

5. Ikke kjøre vekk snø fra sentrum 

 

Forurensing i snøen 

Forskning viser at tiltak for å hindre forurensing av elv og vassdrag i hovedsak kan påvirkes 

positivt av regelmessig tømming av sandfang og feiing av vei, ifølge vedtak fra Fylkesmannen 

(18/4678-3) (Det vil komme en egen sak om tømming av sandfang og sluk). Norconsults 

rapport beskriver at sedimentene som legges igjen på Petersøya ikke går ut i elven men blir 

liggende. 

 

Beregningene viser at mengden forurensede partikler/finstoff (små partikler fra 

korning/strøsand og slittasje fra vei og bildekk) i snøen, utgjør et lag på ca. 0,5 - 1 mm fordelt 

utover deponiområdet fra hver sesong. Avhengig av snømengde vil det i løpet av 100 år bli et 

lag på 3-10 cm. Hvis man regner om til kilo for et område på 10 mål, vil man på 10 år 

akkumulere mellom 50 og 170 kg med forurenset finstoff. 

 

Til sammenligning: Det kan være vanskelig å forestille seg mengdene. Vi tømmer regelmessig 

sluk med finstoff fra veioverflaten, et fullt veisluk i Hønefoss sentrum inneholder ca. 1000 kg. 

Vi har opp mot 1000 av disse bare i Hønefoss sentrum og det tar kortere tid enn 10 år å fylle 

dem helt opp. Hvis samme sum som ekstrakostnadene for å flytte snødeponi fra Petersøya, 

uavhengig av alternativ, brukes på å tømme sandfang og sluk i sentrum, vil miljøgevinsten av 

dette være vesentlig høyere.  

 

Kjørekostnader 

Vi har sett på grovt estimerte kjørekostnader for de forskjellige alternativene. Prisene blir ikke 

helt korrekte, de vil variere med drivstoffkostnader og snømengde, men gir en grei vurdering 

av alternativene opp mot hverandre. Tabellen er satt opp med priser etter et estimat for 700 

lass med snø, som tilsvarer middels snøfall i løpet av en sesong. 
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Ved de private deponiene vil det komme deponikostnader per m3 i tillegg. Ved 700 

lass/14 000 m3 (middels med snø) vil kostnaden være ca 70-84 000 kroner, men vi har ingen 

avtaler per i dag, så dette kan endre seg. 

 

Driftsmessige vurderinger 

 
 

Miljømessige vurderinger 

 
Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være 

gjeldende for alternativ 1-3. 

 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Km-Pris for kjøring - pr lass 

(bil drivstoff slitasje mm) 10 17 42 52 152 0

min-pris for kjøring - pr lass 

(mannskap) 16,6 166 282,2 332 498 0

Kjørekostnad for antall 

lass(middels med snø) 700  kr                128 100,00  kr                226 940,00  kr                268 800,00  kr                     455 000,00  kr                                  -   

eierforhold kommunal kommunal Privat Privat  kr                                  -   

max m3 lagring (godkjent 

deponi for)

10 000 m3 - kanskje 

ikke plass ti l  alt vi har 

behov for

Geotekniker må utrede 

mht. kvikkleire for å si 

noe om hvor mye som 

kan deponeres her

ukjent 10 000 m3 - kanskje ikke 

plass ti l  alt vi har behov 

for

Mengde snø 

(m3)deponeringspris 

14000m3  kr                                 -    kr                                 -    kr                  84 000,00  kr                        60 000,00  kr                                  -   

Søknadsbehandling byggesak  kr                     8 000,00  kr                     8 000,00  deponieier   deponieier  kr                                  -   

søknadsbehandling FM  har godkjenning  kr                  38 000,00  må søke  har godkjenning  kr                                  -   

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Driftsmessig vurdering: Best egnet med tanke 

på tilgjengelighet og 

pris  da Petersøya har 

allerede godkjenning 

fra FM.

Beste alternativ ti l  

Petersøya. Ingen 

beboere blir berørt av 

støy. Må søke om 

dispensasjon fra 

regueleringsplan og 

godkjenning fra FM.

Privat område: Har per 

i  dag ingen godkjenning 

men har hatt det 

tidligere. Vi antar at det 

er sansynlig at de kan 

få en ny, ved søknad. 

Lagringskostnad per 

m3 kommer i ti l legg.

Privat område: Har gyldig 

godkjenning i dag. Pris per 

m3 kommer i ti l legg. Hvis 

vi trenger deponi for mer 

enn 10 000 m3 trenger vi 

backup i ti l legg til  dette.

Redusert fremkomlighet 

i  sentrum og færre 

parkeringer, hvis det er 

store mengder snø kan 

ytterste konsekvens 

være stengte gater. 

Også risiko for mer 

knall og fall  på isen.

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Miljøpåvirning vudering: Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  vassdrag. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  dyrka 

mark, ev. trafikkstøy. 

Ukjent om det er 

bekker/oppkommer.

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

Avrenning og 

forsøpling til  

omliggende skog og 

elv/vassdrag, ev. 

trafikkstøy. Ukjent om 

det er 

bekker/oppkommer. 

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Fylkesmannen har i  sin 

vurdering av plassen 

vurdert at NCC ikke har 

behvov for dispensasjon, 

da snøen ikke vil  

forurense her.

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og forsøpling 

til  vassdrag. Økt press 

på Monserud i 

vårløsningen kan skape 

problemer med 

tilbakeslag av kloakk i 

Hønefoss Sentrum.
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Petersøya 

Driftsmessig det beste alternativet, da det er nærmest sentrum og har allerede en godkjenning 

fra Fylkesmannen. Det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, men kostnad og 

arbeidsbelastning ved å ta Petersøya i bruk som deponi, er lav. Avbøtende tiltak som 

inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende fortsatt. Utgiftene 

kan dekkes innenfor dagens driftbudsjett.  

Å ha permanent deponi her er per i dag ikke i tråd med planer for videre utvikling av området 

for friluft og rekreasjon. 

 

Veien/Birkebeinerveien 

Ligger lenger unna sentrum enn Petersøya. Nærområdet der blir ikke vesentlig sjenert av støy 

fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område vinterstid. Avbøtende tiltak 

som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende. Området ligger 

derimot i kvikkleiresone og området må vurderes av geoteknikker, samt bruk av området 

krever søknad til Fylkesmannen og dispensasjon fra reguleringsplanen. Kostnad går ut over 

dagens ramme på driftbudsjettet, fordrer en økning av driftmidler estimert til minimum 

150 000. 

 

Bærengsletta/Tolpinrud – Privat deponi 

Ligger lenger unna sentrum og det koster penger å deponere her. Det er ikke kjent at grunneier 

har godkjenning for snødeponi. Arbeidsbyrden og kostnader rundt søknader vil ligge på 

grunneier, men kostnader til kjøring og deponering går ut over dagens ramme på 

driftbudsjettet, og fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke begrenset til, 220 000. 

Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde. 

 

NCC Henmoen – privat deponi 

NCC har godkjent snødeponi og per i dag det eneste godkjente snødeponiet i kommunen. 

Avstandsmessig er dette alternativet lengst fra sentrum og derfor vil kjørekostnaden ved bruk 

av dette alternativet øke. Driftsmessig lite hensiktsmessig. I tillegg er dette også et privat 

deponi og vil derfor også medføre deponeringsavgift i tillegg. Økte kostnader til kjøring og 

deponering ved valg av dette alternativet fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke 

begrenset til, 380 000. Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde.  

 

Å ikke kjøre bort all snøen 

Alternativet om å ikke kjøre bort så mye av snøen vil gi lavere transportutgifter.  

Andre konsekvenser, hvis det kommer en del snø, er: 

 ved større snømengder vil ytterste konsekvens være stengte veier 

 dårligere fremkommelighet i sentrum for både utrykningskjøretøy og biler 

 færre parkeringsplasser 

 gir muligheter for spark, ski og aking hvis man ikke strør 

 kan gi mye smeltevann til Monserud i vårsmelting og økt fare for tilbakeslag av kloakk i 

sentrumsområdene. 

En mulighet kan være å innskrenke noen forhåndsbestemte veier til enveiskjøring, og ha en 

plan for parkeringsplasser som ikke vil bli måkt. Kostnader antas å kunne holdes innenfor 

dagens driftbudsjett. 

Miljøforurensing fra dette alternativet er ikke vurdert, men det er naturlig å tro at sedimenter 

vil gå ut i sluk og sandfang langs veinettet, isteden for deponistedet. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sier «sikre at alle vann og vassdrag har god eller 

svært god økologisk og kjemisk vannkvalitet» og «beskytte vann og vassdrag mot forringelse, 

samt forbedre tilstanden til å tilsvare god eller svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd 

med regionale og lokale forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene.» 

 

Det står også at vi skal jobbe mot «god og effektiv organisering» og «finne de gode løsningene 

i det daglige arbeidet». 

 

Juridiske forhold  

Forurensingsloven, plan- og bygningsloven, Jordlova 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har blitt behandlet ved flere anledninger, men ikke i formannskapet eller kommunestyret.  

Søknaden om dispensasjon fra regulert formål ble avslått i HMA-møte 13.01.2020, politisk 

vedtak 4/20. 

 

 

Vedtak i Ringerike kommune:  

Godkjent dispensasjon for deponi 2018 HMA – Sak 18/5310 

Avslått dispensasjon for deponi 2019 HMA – Sak 19/5551 

Orienteringssak 2019 KS – Sak 18/1248 

 

Vedtak hos Fylkesmannen: 

Godkjenning av Petersøya fra 2019 – Sak 18/4757 

 

Økonomiske forhold 

Kostnaden vil være avhengig av det alternativ som blir vedtatt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved en eventuell ny søknad etter forurensningsloven, må denne sendes på høring. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1 - Bærengsletta/Tolpinrud – privat deponi 

 

Alternativ 2 - NCC Henmoen – privat godkjent deponi 

 

Alternativ 3 - Å ikke kjøre bort all snøen 

 

Alternativ 4 – Permanent deponi på Petersøya 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

En miljømessig forsvarlig løsning som hindrer forøpling eller vesentlig forurensning til vann og 

vassdrag er viktig for å hensynta bærekraftsmål 15 «Liv på land». Kortest mulig 

transportavstand for snøen er positivt opp mot bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringer». 
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Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et midlertidig snødeponi på Petersøya, både økonomisk og 

miljømessig, er det beste alternativet for håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i 

Hønefoss de nærmeste årene. Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og 

prøvetaking vil være essensielle. 

 

Selv om permanent deponi på Petersøya hadde vært den beste driftmessige løsningen, også 

med miljøperspektivet tatt med, foreslår ikke rådmannen dette.  

 

På sikt antaes grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien å være det beste alternativet for et 

permanent deponi, men dette må utredes nærmere og omsøkes. Nærområdet der blir ikke 

vesentlig sjenert av støy fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område 

vinterstid. Området ligger derimot i kvikkleiresone. Det er usikkert hvordan det vil påvirke 

egnetheten og hvilke massestørrelser som kan deponeres her, så området må vurderes av 

ekstern geoteknikker. Bruk av området krever også søknad til Fylkesmannen og dispensasjon 

fra reguleringsplan, dette vil ta litt tid å få på plass. Avbøtende tiltak som inngjerding, 

regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende også her.  

 

Rådmannen vurderer at de økte utgiftene og miljøforurensingen for å ha et deponi lenger ut av 

byen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen de neste to budsjettårene, og ber 

om at det åpnes for å søke dispensasjon om å benytte Petersøya som deponi for en eller to 

sesonger til, til den økonomiske presset fra rentekostnader er lavere og gode alternativer for 

permanent, omregulert og godkjent deponi er på plass.  

 

Rådmannen anbefaler for øvrig at grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes 

videre som mulig fast deponi for snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum. Rådmannen 

foreslår å gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og så eventuelt en søknad til 

kommunens plan- og bygningsmyndighet om dispensasjon fra reguleringsformål eller 

omregulering, samt søknad til fylkesmannen etter forurensningsloven.  

Siktemål skal være å ta nytt snødeponi i bruk fra sesongen 2022-2023, dersom miljø- og 

grunnforholdene gir grunnlag for dette. 

 

Vedlegg 

Kart 

Informasjons fra Fylkesmannen om snødeponi 

Rapport fra Norconsult 

Tillatelse fra Fylkesmannen 

 

 

Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

Enhetsleder: Johan Johnsen 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid
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Arkivsaksnr.: 20/3264-20   Arkiv: GNR 38/119  

 

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

76/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet innvilges med varighet i to år fra endelig 

vedtakstidspunkt, jf. pbl. § 19-1. 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2: 

a. Det må foreligge godkjent byggeplan for fortauet med Statens vegvesen som veieier  

    av E16. 

b. Det må inngås gjennomføringsavtale om bygging av fortauet med Statens  

    vegvesen som veieier av E16. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

  

Sammendrag 

Det er søkt om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet § 1.2 

nummer 6 bokstav b «Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser». Det er mottatt 

nabomerknad fra en nabo til søknaden om dispensasjon. Merknaden går i hovedsak på forhold 

tilknyttet reguleringsplanen, og nabo er positiv til gang- og sykkelvei på gnr/bnr 38/119 som 

avluttes mot gnr/bnr 38/135. Rådmannen anbefaler at HMA gir midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsene i to år slik at det gis tid for å jobbe med endring av 

reguleringsplanen. 

 

Beskrivelse av saken 

I reguleringsplanen er det stilt krav om opparbeiding av fortau, og det søkes om midlertidig 

dispensasjon for å ikke opparbeide deler av dette fortauet. Rekkefølgebestemmelsen i 

reguleringsplanen er knyttet til brukstillatelse, noe som betyr at det ikke er tillatt å ta i bruk 

bygningen til nytt formål (dagligvarehandel) før fortauet er opparbeidet. Strekningen det søkes 

om dispensasjon for er fortau over gnr/bnr 38/135, markert med rød firkant i bildet under: 
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Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende: 

- Det har ikke vært mulig å komme til enighet med Kastet Eiendom AS om kjøp av 

arealet på deres eiendom, gnr/bnr 38/135, som trengs for å etablere fortauet. 

- Det er kostnadskrevende og frustrerende dersom tiltakshaver ikke får brukstillatelse for 

butikken på grunn av 25 meter manglende fortau. 

- Selv om rekkefølgebestemmelsen ikke oppfylles, vil det være god fremkommelighet på 

parkeringsplassen for de aktuelle gående/syklende. 

- Fortau kom inn i sluttfasen av planprosessen, etter ønske fra administrasjonen i 

Ringerike kommune. 

- Fortauene er tegnet langs med parkeringsplassene og ikke langs fylkesveien, da 

kommunen ønsket å vise separasjonstiltak for gående fra biltrafikken inne på 

parkeringsplassene. 

- Dagens situasjon, uten fortauet, har fungert slik de 30 år det har vært butikker og kafé 

på Hvervenkastet. Det har ikke skapt ulykker eller trafikksikkerhetsproblemer. 

- Det er begrenset med gående og syklende langs Fv35. Tellinger viser 7-8 per time. 

Halvparten av disse vil kunne benytte fortau på sydsiden. 

- Fortauet er viktig når det bygges flere boliger i nærområdet, men i en 1-2 års periode er 

ikke tiltaket avgjørende viktig for trafikksikkerheten. Det er to fotgjengerfelt over til 

den motsatte siden, der det er gang-/sykkelvei langs hele veien. I tillegg er det et 

fotgjengerfelt vest for Bakkes eiendom. En slik løsning vil være trafikksikkerhetsmessig 

tilfredsstillende for Coops del av de felles parkeringsarealene. 

- Dispensasjonen vil være midlertidig, dvs. frem til de deler av fortauet som ligger hos 

Gjestegården, blir tilgjengelig. 

- Søker ser for seg å skaffe tilgang til grunn enten gjennom ytterligere forhandlinger, 

frivillig skjønn, jordskifte eller i ytterste konsekvens ekspropriasjon og 

forhåndstiltredelse av grunnen. 

- Fordelene ved å gi dispensasjon er at Coop ikke må vente uforholdsmessig lenge på å 

kunne åpne butikken. 

- Tiltakshaver har vært gjennom en lang planprosess, og de økonomiske byrdene ved å 

ikke få åpne er urimelige. 

- Det blir ikke store ulemper som følge av dispensasjonen. 

- På en parkeringsplass vil det alltid være kryssende gangtrafikk og fremkommelig for 

alle.  

- Tiltaket det søkes dispensasjon for er en mindre del av de totale tiltakene, og er endog 

ikke det viktigste blant disse. Myke trafikanter vil i mellomtiden ha god sikkerhet og 

fremkommelighet. 
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Kastet Eiendom AS har kommet med merknad til dispensasjonssøknaden. Merknaden går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Reguleringsplanen er vedtatt på feil grunnlag. 

- Kastet Eiendom har ikke blitt forespurt om fortauet kunne være et alternativ. 

- Planene ble vist for Kastet AS første gang etter at planen var vedtatt. 

- Kastet Eiendom har aldri lagt ut de 15 plassene for salg. 

- Bakke har økt behov for parkering til sine 5 leietakere 

- Det er redegjort nærmere for hvorfor Kastet Eiendom ikke kan akseptere 

fortausløsningen som er vist over deres eiendom i reguleringsplanen. 

- Bakke har truet med at grunnen blir ervervet, nabo anser at det ikke er praksis for 

kommuen å erverve grunn fra en privat bedrift til fordel for en annen privat bedrift. 

- Det må gjerne tegnes inn gang- og sykkelvei på Arnfinn Bakkes eiendom og avslutte 

feltet mot Kastet Eiendom AS sin eiendomsgrense. 

Søker har ikke kommet med kommentarer til nabomerknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 439 – Hvervenkastet, vedtatt 03.03.2020. I 

planbestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b er det følgende rekkefølgebestemmelse knyttet til 

brukstillatelse: «Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser.» 

 

Klage på reguleringsplanen er behandlet av kommunestyret i to omganger. Klagen ble først 

behandlet i møte 25.06.2020 i sak 89/20 hvor klagen ble avvist, og det ikke ble gitt utsatt 

iverksetting av reguleringsplan. Klage på avvisning av klage ble behandlet av kommunestyret i 

møte 10.09.2020 i sak 113/20 hvor kommunestyret opprettholdt vedtaket om avvisning av 

klage, ikke ga klagen utsatt virkning og oversendte klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Det ble også vedtatt at reguleringsplanen skulle gjennomgås på nytt og at forslaget til endring 

av reguleringsplanen kunne prøves i en forenklet planprosess. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra planbestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b. 

 

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. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt tillatelse til bruksendring i delegasjonssak nr. 355/20, datert 03.08.2020. I vedtaket 

er det presisert følgende: 

 

«Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse 

Det er søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b. Søknaden 

er sendt inn som egen sak, og behandles uavhengig av denne tillatelsen. Kommunen presiserer 

at vi enda ikke har tatt stilling til søknaden om dispensasjon, og at det er tiltakshavers egen 

risiko å sette i gang arbeidene før dispensasjonssøknaden er behandlet. Denne tillatelsen vil 

ikke påvirke kommunens behandling av dispensasjonssøknaden.» 
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Økonomiske forhold 

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

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

for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter. Uttalelsene går i hovedsak ut på 

følgende: 

 

Viken fylkeskommune 

Før det gis dispensasjon må følgende foreligge: 

- Det må foreligge en godkjent byggeplan for fortauet 

- Det må være inngått en gjennomføringsavtale om bygging av fortauet 

 

Statens vegvesen 

- Det er uheldig at gangforbindelsen må utsettes på grunn av manglende kommunikasjon 

med grunneieren på nabotomten. Kravet fra Statens vegvesen var kjent lenge før planen 

ble godkjent. 

- Statens vegvesen vil kunne akseptere at det gis dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsen for inntil to år.  

- Fortauet langs parkeringsplassen er ikke en del av den gjennomgående gang-

/sykkelveien og forutsettes driftet og vedlikeholdt av forretningseier 

 

Veiavdelingen i kommunen 

- En utsettelse av byggingen av gang-/sykkelvei i inntil to år er uproblematisk med 

hensyn til situasjonen for myke trafikanter dersom det er tungtveiende grunner til at 

byggingen av gang-/sykkelvei ikke lar seg gjennomføre nå. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Saken utsettes for befaring. 

 

Søknaden om dispensasjon kom inn til kommunen 05.07.2020. Saken var på dette tidspunktet 

ikke komplett, og det ble søkt om dispensasjon før naboenes frist til å uttale seg til saken var 

gått ut. Nabomerknader ble ettersendt 02.08.2020. Tidsfristen for å avgjøre sak som krever 

dispensasjon fra plan eller planbestemmelser er 12 uker, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. Tidsfristen 

løper ikke i den tiden saken ligger til uttalelse hos regionale eller statlige myndigheter. I denne 

saken er tidsfristen for behandling av saken derfor 15.11.2020. Dersom tidsfristen for 

behandling av saken ikke overholdes, følger det av byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6 at 

gebyret for behandling av saken skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen 

overskrides.  
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Alternativ 2 

1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet avslås jf. pbl. § 19-2. 

 

Som begrunnelse for alternativ 2, kan HMA vise til at myke trafikanter ikke ivaretas 

tilstrekkelig og at det er viktig å legge til rette for fremkommeligheten for denne 

trafikkgruppen særlig i forbindelse med etablering av dagligvarebutikk. HMA finner derfor at 

hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder dispensasjon fra en helt ny reguleringsplan. Saken vil ha prinsipiell betydning ved 

vurderingen av andre saker hvor manglende privatrettslige rettigheter hindrer gjennomføring av 

reguleringsplanen som vedtatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon: 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. Det er to vilkår for å gi 

dispensasjon, for det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes 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». 

Forarbeidene til pbl. uttaler 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 

(Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242). Med formuleringen «klart større» menes det at det må 

foreligge kvalifisert overvekt av fordeler. 

 

Kommunen er ikke nødt til å innvilge dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt, pbl. § 19-2 

første ledd er en «kan»-regel. Dette betyr at kommunen har mulighet til å utøve skjønn når det 

tas stilling til om dispensasjonen skal innvilges. Adgangen til å avslå dispensasjon er likevel 

begrenset av myndighetsmisbrukslæren som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at avgjørelsen 

bygger på utenforliggende hensyn eller gir et urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at 

tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer slik at det ikke 

trengs dispensasjoner. Reguleringsplaner er blitt til gjennom demokratiske prosesser som sikrer 

informasjon og medvirkning. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave 

reguleringsplaner som overordnet styringsverktøy og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere 

og tiltakshavere. Dispensasjoner bør derfor bare gis i særlige tilfeller. 

 

Rådmannen ser det slik at nabomerknadene i hovedsak går på forhold tilknyttet 

reguleringsplanen og at nabo mener det er gjort feil i arbeidet med planen. Rådmannen merker 

seg også at nabo ikke er imot gangfeltet i sin helhet og er positiv til at det blir gangvei frem til 

eiendomsgrense. 

 

Vilkår 1- hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

 

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

vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 
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Hensynene bak rekkefølgebestemmelse om å etablere fortau før det gis brukstillatelse for 

dagligvarebutikk er å ivareta fremkommelighet for myke trafikanter og å sikre at fortau faktisk 

blir bygget. 

 

I denne saken er spørsmålet om det skal gis midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet for 

en strekning på til sammen i overkant av 50 m. Eksisterende fortau vil forlenges med i 

overkant av 70 m frem til eiendomsgrense mot gnr/bnr 38/135. Ved at dispensasjonen gjelder 

kun en del av fortausstrekningen, mener rådmannen at den mest kritiske strekningen av 

fortauet som berører området for dagligvarebutikk hvor det er økt press av trafikk fra 

parkering og vareleveranser, blir ivaretatt. Fagmyndigheter på vei, Statens vegvesen og 

kommunens veiavdeling er ikke imot at det gis midlertidig dispensasjon. Rådmannen viser også 

til at kommunesyret i møte 10.09.2020 vedtok at reguleringsplanen skulle gjennomgås på nytt 

for å vurdere organiseringen av arealformålene innenfor reguleringsplanen.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak rekkefølgebestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 - fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

Fordelene ved dispensasjonen skal først og fremst knytte seg til de offentlige hensyn som 

planen skal ivareta, i tillegg til formål og hensyn som skal sikres i plan- og bygningsloven. 

Normalt vil det ikke legges stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. 

 

Ulempen ved å gi midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet er at dette fører til en utsettelse 

av situasjonen ved at det ikke har kommet en annen løsning. Dersom dette blir tilfellet, vil en 

ved utløpet av dispensasjonen, komme i en stilling hvor kommunen enten må trekke tilbake 

brukstillatelse for dagligvarebutikken, gi permanent dispensasjon eller at det må startes en 

prosess med å ekspropriere arealer for fortau. Det vil også være en ulempe at fortauet ikke blir 

ferdigstilt i tråd med reguleringsplan. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det legger til rette for en ønsket næringsutvikling i 

kommunen ved at det etableres dagligvarehandel på et sentralt område i tilknytning til E16, 

sykehus og tilstøtende boligområder. Rådmannen ser det som positivt at dagligvaren kan åpne i 

tråd med intensjonene i plan. 

 

For det som gjelder etablering av fortau viser rådmannen til søkers informasjon om at gående 

og syklende likevel vil ha god fremkommeliget og bli ivaretatt trafikksikkerhetsmessig ved at 

det er sammenhengende fortau på motsatt side av E16 og det er to fotgjengerfelt til disse, i 

tillegg til fotgjengerfelt vest for gnr/bnr 38/135. Søker viser også til at tiltaket det søkes 

dispensasjon for er en mindre del av de totale tiltakene og ikke er det viktigste blant disse. 

Rådmannen viser også til at Statens vegvesen innser at det trengs noe mer tid til å gjennomføre 

reguleringsplanen og at det vil være uheldig å utsette åpningen av ny dagligvareforretning slik 

at det gis aksept for midlertidig dispensasjon. 

 
Rådmannen mener de samlede fordelene knyttet til åpning av dagligvarehandel og etablering av 

arbeidsplasser, vil være klart større enn ulempen ved at deler av fortauet foreløpig ikke blir 

bygget slik det er inntegnet i plan. 

 

Oppsummering 
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Rådmannen viser til at relevante momenter i nabomerknad er tatt med i 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgekrav om opparbeidelse for deler av fortau er oppfylt og at fordelene er klart større 

enn ulempene ved at denne delen av fortauet ikke blir opparbeidet. Varigheten av midlertidig 

dispensasjon bør settes til to år etter at det foreligger endelig vedtak, slik at det gis tid for å 

jobbe med endring av reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler derfor HMA å innvilge 

dispensasjonen på nærmere vilkår. 

 

Utskrift sendes til 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 

Bas Arkitekter AS, St Mariegate 96-98, 1706 SARPSBORG 

Kastet Eiendom AS, Postboks 3068, 3501 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

20/3264-22 Uttalelse - midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

20/3264-21 Svar - Forespørsel om uttalelse - midlertidig dispensasjon fra  

                    reguleringsbestemmelse 

20/3264-16 Uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

                    Ringerike kommune - gbnr 38_119 - Osloveien 75 - opparbeidelse av fortau 

20/3264-15 Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

20/3264-14 Merknader til nabovarsel 16.07.2020 (1).pdf 

20/3264-5   Tillegg til dispensasjonssøknad.pdf 

                    Kommentar 2 klage Kastet.pdf 

                    Esso bekrefter.jpeg 

20/3264-4   Foreløpig svar - Søknad om midlertidig dispensasjon fra en  

                    rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen for Hvervenkastet 

20/3264-3   Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

20/3264-2   Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

20/3264-1   Søknad om midlertidig dispensasjon fra en rekkefølgebestemmelse til   

                    reguleringsplanen for Hvervenkastet 

                    Følgebrev-disp.pdf 

                    Oversiktstegningpdf 

                    Situasjonsplan.pdf 

                    Fasade Vest.pdf 

17/161-159 Melding om politisk vedtak - 439 Detaljregulering for Hvervenkastet 

                    Møteprotokoll fra kommunestyret 

                    Saksprotokoll - Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet 

                    Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet 

                    Klage 423319 

                    Kommentar 2 Kastet 

                    ESSO utnyttelsesgrad 

                    Atkomst og parkering 

                    Bas kommentar Kastet AS protesterer 

                    Svar merknad til rådmannen 

                    Esso Atkomsterklæring 

                    Vedlegg atkomstavtale 

                    Klage på vedtak 

                    Kommentar klage Buttingsrud 
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17/161-114 Melding om vedtak i klage på nr 439 Detaljregulering for Hvervenkastet 

                   Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - klage 

                   439 detaljregulering for Hvervenkastet - klage 

                   Ankebrev ringerike kommune 

                   Kommentar klage Kastet 

                   Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

                   Ringerike kommune anke 15.5 

                   Klage på reguleringsvedtak 

                   Vedlegg utnyttelsesgrad 

                   Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

                   Oversiktskart 

                   Orientering om klageadgang 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Rådmann:                         Tore Isaksen 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler:                  Kristine Grønlund og Ane Marie Rydland 
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Arkivsaksnr.: 15/5484-28   Arkiv: Q35  

 

Kunnskapspark USN Ringerike og veikryss - 2.gangsbehandling  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

77/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Strategi og plan  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike vedtas. 

 

2. Gjeldende reguleringsplaner innenfor plangrensen oppheves. 

 

3. Rådmannen gis myndighet til å justere og korrigere bagatellmessige og opplagte feil, og 

justere planen slik at linjer og formål stemmer med tilgrensende plan for gang- og sykkelvei 

i sykehusbakken.  

 

  

 

Sammendrag 

 

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

(USN) campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen legger til rette for en 

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

forbedret adkomst til campus.  

 

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

USN.  Ved å stramme opp veisystemene rundt krysset har det også gitt rom for et forbedret 

gang- og sykkelveinett. Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte 

campus bedre til områdene rundt. 

 

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

miljø og samfunn” og det er utarbeidet en tilhørende konsekvensutredning (KU) for å belyse 

konsekvensene. 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 10 merknader. Det er foretatt justeringer av 

plandokumentene for å imøtegå flere av innspillene. Det er foretatt justering av 

planbestemmelsene med tydeligere rekkefølgekrav, bortfall av plankrav for BKB1, økt 
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dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesak, samt avviksområde for støy. Plankartet er 

justert for å passe endringene i bestemmelsene. I planbeskrivelsen er det kun foretatt mindre 

justeringer. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til områdeplanen med de justeringer som er gjennomført, og 

mener at løsningen som er foreslått oppnår målene som er lagt til grunn for planprosessen. Det 

er viktig at planen er tilstrekkelig fleksibel slik at det er rom for optimalisering av g/s-

tilpasninger ved påfølgende detaljprosjektering. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Områdereguleringen er i stor grad tilpasset situasjonen på universitet i dag, men gir rom for en 

ytterligere utvikling for nærliggende eiendommer. I tillegg til selve universitetet omfatter 

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

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

ettersom Bredalsveien har en svært lav kvalitet.   

 

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

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

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

 

En sentral problemstilling i planarbeidet har vært å finne kostnadseffektive løsninger for å 

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

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

eksisterende kulvert skal opprettholdes. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 

De viktigste endringer er: 

 Det er foretatt justeringer av planbestemmelsene ved at rekkefølgebestemmelsene er 

ytterligere detaljert. Flere av bestemmelsene fra Områderegulering for Hønefoss 

(byplanen) er videreført i denne planen. 

 Dagens adkomst til BKB4 opprettholdes frem til arealet BKB1 realiseres.   

 Plankrav er fjernet fra BKB1. 

 Det er innført avviksområde for støykrav (felt #2).  

 Det er gitt tillatelse til boligformål også i første og andre etasje ut mot Osloveien. 

 Dersom det etableres studentboliger kan det bygges høyere (16 meter), og det er 

mindre strenge krav til støy. 

 Det er innført mer omfattende dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesøknad. 

 I plankartet er formålene noe mer oppdelt for å kunne knytte mer hensiktsmessige 

rekkefølgebestemmelser til de ulike delene.  

 

Det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 
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Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.20 – 04.05.2020. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 

uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 05.03.20 

NVE synes det vanskelig å få en klar oversikt over endringene. 

 

Planbeskrivelsen må endres før planen vedtas, slik at planbeskrivelsen stemmer med plankart 

og planbestemmelsene. De forhold som NVE har hatt merknad til ved tidligere høringer ser ut 

til å være ivaretatt 

 

Vurdering: 

Det er foretatt mindre justeringer av planbeskrivelsen 

 

Merknad fra universitetet i Sørøst-Norge (USN), datert 01.05.20 

USN viser til lang historikk og at samarbeidet har vært godt. Et av de viktigste målene med 

planen er at den tilrettelegger for videreutvikling av campus. Mange tidligere merknader er 

ivaretatt i planforslaget, men ikke alle. Det ønskes endringer på følgende punkter 

 

Områdeplanen bør stille krav om detaljplan for BKB4 for å belyse konsekvenser og gir 

nærmere detaljer om hva som tillates på eiendommen på lik linje med øvrige område som er 

berørt av planforslaget. 

 

Planforslaget innebærer en forbedring av dagens trafikksituasjon, men USN er likevel bekymret 

for noen forhold i planforslaget.  

 

• Utvikling av BKB4 kan trekke inn trafikk til USN, dersom BKB4 ikke kan ha adkomst 

fra Osloveien. 

• Det er viktig at det åpnes for krysning av Osloveien i plan nærmere USN 

• Trafikksikkerhet er ikke tilrettelagt for syklister. Forslaget inviterer syklister til å forlate 

sykkelveien og sykle gjennom nytt kryss i bilveien i stedet for å følge foreslått sykkelvei 

gjennom krysset. USN er også bekymret for at det vil oppstå trafikkfarlige situasjoner 

både ved at syklister vil komme i konflikt med gående, og at flere vil benytte vegbanen. 

 

USN har følgende konkrete forslag til løsninger: 

• dagens adkomst til BKB4 opprettholdes 

• de trafikale konsekvensene av forslaget bør belyses bedre 

• det anbefales en bedre gjennomføring for syklister og trafikksikker krysning av 

Osloveien. 
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Vurdering: 

Det er foretatt justeringer av planbestemmelsene ved at rekkefølgebestemmelsene er ytterlige 

detaljert. Dagens adkomst til BKB4 opprettholdes frem til arealet BKB1 realiseres.  

Planforslaget er tilstrekkelig fleksibelt slik at det er mulig å foreta ytterligere optimalisering av 

vei og g/s-vei systemet. Eksisterende topografi og infrastruktur medfører likevel at det er noen 

begrensinger for teknisk løsning. I plankartet er formålene noe mer oppdelt for å kunne knytte 

mer hensiktsmessige rekkefølgebestemmelser til de ulike delene. 

 

Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 09.03.20 

Fylkesmannen viser til at den tidligere foreslåtte gangbrua over Storelva var en viktig faktor for 

tilgjengelighet til området og lett adkomst for gående og syklende inn til sentrum. Det er 

uheldig at denne er tatt ut. Det er viktig at kommunen arbeider aktivt med å tilrettelegge for 

krysning av Storelva og det vises til grønn mobilitet. 

 

Utover de merknader som er spilt inn tidligere har Fylkesmannen ingen ytterlige merknader. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med arbeidet med byplanen har ulike krysningspunkter vært et tema. Byplanen ser 

krysningen av Storelva i en større sammenheng og grønn mobilitet ble vurdert i denne planen. 

Planområdet for Kunnskapsparken ble derfor redusert og vurderingene rundt broløsning er 

ikke del av denne planprosessen. 

 

Merknad fra Viken fylkeskommune, datert 14.04.20 

Fylkeskommunen viser til at det bør utarbeides en teknisk plan som viser veggeometri. Krysset 

vil markere inngangsporten til byen og overgang til gate med gang/sykkelfelt, samt 

kollektivfelt. Det er naturlig at det stilles rekkefølgekrav om ferdigstillelse av kryss samtidig 

med bruk av utvidet campus. 

 

Det er viktig at kapasitet og fremkommelighet beskrives og dokumenteres. Konsekvensene for 

Osloveien som gjennomfartsåre må belyses. Alle veger som tilhører Viken fylkeskommune skal 

reguleres på bakgrunn av tekniske planer utarbeidet etter håndbok R700. 

 

Det er viktig at det foreligger pålitelige kostnadsoverslag for regulerte løsning. For å kunne 

bygge ut krysset bør det inngås en utbyggingsavtale med berørte parter. 

 

Planen ivaretar automatisk fredete kulturminnet i tilstrekkelig grad. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med merknadsbehandlingen har det vært gjennomført flere arbeidsmøter for å se 

på tilpasninger av planforslaget. På grunnlag av arbeidsmøtene er det lagt inn tydeligere 

bestemmelser som gjelder rekkefølge og hvilke planer som må være på plass før tiltak kan 

iverksettes. Planforslaget gir rom for ytterligere optimalisering i forbindelse med utarbeidelse 

av teknisk plan. Ved avklaring av de endelige tekniske løsningene vil det også sees nærmere på 

hvilke trafikale konsekvenser løsningen gir. Kostnadsberegninger er foreløpig ikke 

gjennomført, og vil være en del av den kommende prosessen. 

 

Realisering av kryssløsningen vil være avhengig av et fortsatt godt samarbeid mellom de mest 

sentrale aktørene. 
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Merknad fra Statsbygg, datert 29.04.20 

Statsbygg viser til at det er viktig at områdeplanen sikrer tilstrekkelig areal til fremtidig 

arealformål og formål som understøtter universitetets virksomhet. Dette er godt hensyntatt i 

planforslaget. 

 

Det vises til at det er uheldig dersom utvikling av BKB4 ikke skjer gjennom en detaljregulering 

slik som for de øvrige utviklingsområdene. Konsekvensene er ikke tilstrekkelig belyst, særlig 

gjelder dette i forhold til trafikkmengde. 

 

Planforslaget redegjør for dårlig for de trafikale konsekvensene for løsningen. Statsbygg er 

bekymret for at trafikken trekkes inn på USN sitt område. 

 

Det bør legges til rette for en trafikksikker løsning for krysning av Osloveien i plan 

Planforslaget er noe dårlig tilrettelagt for syklister og kan medføre trafikkfarlige situasjoner. 

 

Forslag til endringer av planforslaget: 

• Det må stilles krav til detaljplan for BKB1/BKB4 uten unntak. 

• Fjerne piler som viser adkomst fra SKV1. Adkomst løses i detaljplan 

• Fordeling mellom næringsarealer og boligformål fastsettes i detaljplan 

• Konsekvenser for trafikk beskrives bedre 

• Det sikres bedre og mer intuitive løsninger for sykkel 

 

Vurdering: 

Merknadene er i hovedsak sammenfallende med merknadene fra USN. Det er gjennomført 

mindre justeringer i plankartet, der blant annet avkjørselspilene til det aktuelle området er 

fjernet. Det er videre lagt til grunn at plankrav for BKB4 og BKB1 i svært begrenset grad vil 

tilføre ny informasjon og løse problemstillinger som ikke allerede er kjent. Det stilles derfor 

ikke plankrav for å utvikle BKB4 og BKB1. Det er i stedet satt strengere krav til 

dokumentasjon i byggesaken. 

 

Forhold rundt trafikk er noe mer utdypet i planbeskrivelsen. Planen legger også opp til at det er 

rom for ytterligere optimalisering av løsninger for gaten og g/s-vei. Topografi og eksisterende 

infrastruktur er utfordrende elementer. 

 

Merknad fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, datert 29.04.20 

SSN har fått innvilget tilskudd til ytterligere ca. 165 studentboliger ved Campus Ringerike. 

Områdeplanen må i størst mulig grad ivareta muligheten for å realisere nye boliger i tett 

tilknytning til campus, noe forslaget ikke gjør. BKB1 fremstår som det mest aktuelle området. 

 

Tilhørende bestemmelser om at det ikke skal etableres boliger i 1. etasje og 2. etasje ut mot 

Osloveien fremstår som uklare. Det bør kunne tillates oppføring i 1. og 2. etasje selv ut mot 

Osloveien og heller ha avbøtende tiltak i senere planfase. 

 

Det bør stilles krav om detaljregulering av BKB4 som belyser konsekvenser. 
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Kryssløsning og adkomst for myke trafikanter har svakheter og det bør legge bedre til rette for 

bruk av sykkel. Her inngår også krysning i plan over Osloveien. SKV1 bør ikke tilrettelegges 

som kjørevei til BKB4 ettersom det bidrar til unødvendig mye trafikk inn i campusområdet. 

BKB4 bør opprettholde sin adkomst fra Osloveien. 

 

Øvrige innspill til planen er at de trafikale konsekvensene må belyses bedre. 

 

Vurdering: 

Det er svært ønskelig å legge til rette for flere studentboliger på campus, ettersom dette kan 

gi mange positive ringvirkninger. En av ringvirkningen er at det er trafikkmessig gunstig å ha 

sentrale boliger for studenter. Sentrale leiligheter er også viktig for å skape et attraktivt 

universitet og en attraktiv by. Dokumentasjonskravet for studentboliger er likt som for øvrig 

bebyggelse, men ved etablering av studentboliger er det gitt en videre ramme for hvor høyt det 

kan bygges, parkeringsdekning og mindre strenge rammer i forhold til støy. 

 

Det er åpnet for at det kan etableres boligformål i første og andre etasje.  

 

Se også tidligere vurderinger 

 

Merknad fra Terje Tangen, datert 05.04.20 

I merknaden vises det til at det er gitt dårlig informasjon de siste årene. Tangen har bodd i 

boligen lenge og den har hele tiden vært i familiens eie. Usikkerheten rundt hva som skjer har 

vært svært belastende. 

 

Terskelen for å fjerne boliger må være høy og det kan heller ikke være nødvendig å rasere et 

helt nabolag for å bygge en blindvei 20 meter fra dagens vei. Det må sees på løsninger med å 

oppgradere eksisterende Bredalsvei. Han viser til at det i dag er mye mindre trafikk i 

Bredalsveien etter at hybelbyggene til studenter ble tatt i bruk. 

 

Det foreligger heller ingen trafikkfarlige begrunnelser for nytt kryss fra SVV. 

Han ber om at det sees på mindre tilpasninger og justeringer slik at bebyggelsen kan bli 

liggende. Det er vedlagt to kartskisser som innspill til løsning. 

 

Vurdering: 

Dagens Bredalsvei er en dårlig adkomst til universitetet og lite tilfredsstillende. Det har i 

forbindelse med planprosessen vært sett på ulike løsninger for kryss under ulike forutsetninger. 

Planprosessen har tatt lang tid noe som har vært svært uheldig for berørte naboer. Det er 

igangsatt egen prosess for kjøp av berørte eiendommer for å redusere usikkerhetene for 

grunneiere og som gjør det mulig å realisere planen.  

 

 

Merknad fra Fjelldal Eiendom AS, datert 04.05.2020 

Fjelldal eiendom er eier av Osloveien 36A og 36B. SVV hadde innsigelser til at adkomsten 

skulle opprettholdes grunnet busslomme foran Osloveien 36-40. I nytt plankart er denne fjernet 

og da er det ikke lenger behov for å stenge avkjørsel. 

 

I forslaget er det fjernet hvem som skal bekoste SKV1. Tidligere har det kommet frem at 

Ringerike kommune var ansvarlig og det bes om at dette forholdet tas inn igjen. Eventuelt at 

det utarbeides en utbyggingsavtale med kostnadsfordeling. 
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Vurdering 

Administrasjonen har hatt møte med grunneier for å få avklart videre planer. Planforslaget er 

justert slik at dagens adkomst til Osloveien kan opprettholdes frem til BKB1 utvikles. 

 

Det er ikke hjemmel for å regulere kostnadsfordeling i planbestemmelsene. Det er ønskelig at 

parter som får nytte av ny infrastruktur bidrar med sin andel, slik at kostnadsfordelingen 

oppleves mer rettferdig. Rekkefølgebestemmelsene gir grunnlag for å utarbeide en eventuell 

utbyggingsavtale. 

 

Merknad fra Statens vegvesen, datert 03.04.20 

SVV kan ikke se at det i denne nye planen er dokumentert at det vil bli tilfredsstillende 

trafikkavvikling i det signalregulerte krysset på Osloveien med en slik fjerde arm som foreslått. 

Trafikken på Osloveien må sannsynligvis prioriteres høy og det må påregnes lengre ventetid på 

sidevegene. På tider med stor trafikk må det forventes at trafikk fra Arnegårdsveien vil måtte 

kjøre inn mot Kunnskapsparken. 

 

Sykkelvegen langs Osloveien blir lite attraktivt og syklende vil med stor sannsynlighet velge å 

sykle i bilvegen. Økt sykling i dagens trange undergang kan føre til trafikkulykker der. 

Planforslaget synes å være i strid med anbefalinger i "transportutredning Hønefoss" på dette 

området. Fjerning av gang-/sykkelbru over Storelva forsterker behovet for andre gode gang- 

og sykkelforbindelser. 

 

Det vises videre til at undergang har lav kvalitet og lite tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det 

er videre vanskelig kurvatur på sykkelvegen til/fra undergangen ved ny Bredalsvei. 

Det savnes rekkefølgebestemmelser som forutsetter vegsystemet bygges som vist før området 

tas ytterlige i bruk. 

 

SVV vil ikke reise innsigelse, men på grunn av ovennevnte forhold vil vi fraråde at planen 

vedtas slik den ser ut nå. 

 

Vurderinger: 

Det er foretatt avklaringer med Viken fylkeskommune som veimyndighet i forbindelse med 

planforslaget. Se ellers øvrige vurderinger. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Det er flere gjeldende eldre reguleringsplaner innenfor planområdet. Gjeldende 

reguleringsplaner eller deler av eldre planer som overlappes av ny plan vil bli opphevet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Områdeplanen er en oppfølging og videre detaljering av formålene i kommuneplanens arealdel. 

Ettersom detaljeringsgraden er forskjellig, vil planene være noe forskjellig.  

 



  Sak 77/20 

 

 Side 68 av 98   

 

I områdeplanen er flere av byggeområdene regulert til kombinert formål (BKB1-5). For noen 

arealer videreføres dagens byggearealer som rent boligformål (BFS, BKS 1 og 2). Videre er 

veisystemet vesentlig mer detaljert enn hva som fremgår i kommuneplanen. Utredningsarbeidet 

i forbindelse med planprosessen har også medført at hensynssonen for skredfare er utvidet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i hovedutvalget for miljø- og areal(HMA) 

(sak: 144/11 5. des. 2011) og formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Planprogrammet ble 

fastsatt av formannskapet (sak 264/12) den 4.12.2012. 

 

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

(1.gangsbehandling). I denne planen var det foreslått et x-kryss noe lenger nord for dagens 

kryss. 

 

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

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

Formannskapet 15.03.2016, vedtok kommunen å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn på 

nytt. Det ble fremmet innsigelse. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av transportutredning for områderegulering for Hønefoss 

(byplanen) som ble vedtatt 05.09.19 ble det lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei 

skulle utformes som et x-kryss. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å legge planforslaget ut til nytt offentlig 

ettersyn 03.02.2020 

 

Økonomiske forhold 

  

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

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

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

med mer). I samme sak (88/15) ble det vedtatt en kostnadsfordeling mellom Ringerike 

kommune, Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) og USN (tidligere 

Høgskolen Buskerud Vestfold) at partene skulle finansiere ny adkomst. 

 

I 2015 ble det vurdert at en realistisk kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 

millioner kroner. Ut fra tidsaspektet og endringer av forslaget, er det stor usikkerhet knyttet til 

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

foreligger.  

 

Det vises til sak i formannskapet 22.01.20 angående kjøp av eiendom langs Bredalsveien 
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Rådmannens vurdering 

 

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

der USN, studentboliger og uteområdene sees i sammenheng med økt trafikksikkerhet og god 

prioritering av kollektiv og myke trafikanter. 

 

Rådmannen vurderer at planforslaget utvikler Hønefoss som en attraktiv universitetsby. Nytt 

kryss vil markere inngangsporten til byen, og universitetsområdet bli mer synlig i byen. 

Kryssløsningen markerer overgangen til gateprofil, og følger byplanen med prioritering av 

gående og syklende og gir muligheter for kollektivprioritering. Planforlaget åpner for flere 

studentboliger, og vil ytterligere styrke USN campus Ringerike som et attraktivt studiested og 

styrker Hønefoss som regionhovedstad. 

 

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

utformes. Det har vært en utvikling av området og i regionen generelt som har medført 

endrede forutsetninger til planarbeidet siden oppstarten, med større fokus på myke trafikanter, 

kollektivtrafikk, kostnader og attraktivitet. Det har vært uheldig med en så lang planprosess, 

men det har også åpnet for bedre tilpasninger som er mer i tråd med overordnede mål. 

 

Planforslaget har endret seg en del i forbindelse siden starten, og er nå mindre omfattende enn 

det var i tidligere fase ved at: 

 

• Planområdet er redusert i størrelse og bro over Storelva er fjernet fra planen. 

Forbindelseslinjer over Storelva er ivaretatt i byplanen. 

• Det har vært satt som forutsetning å benytte eksisterende kryss og opprettholde dagens 

kulvert. Dette gir mindre inngrep og medfører at prosjektet er mindre 

kostnadsdrivende.  

• Store deler av USN er allerede utviklet, og at planen muliggjør høyere utnyttelse av 

dagens byggeområder. 

 

I sum er planforslaget nå mindre konfliktskapende og sannsynligheten for realisering har økt 

betydelig. Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom 

berørt. Dette gjelder spesielt eiendommene gbnr. 38/38, 38/18 og 38/83. Også andre 

grunneiere blir berørt blant annet gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer, da 

særlig gbnr. 38/26. Rådmannen har igangsatt arbeidet om innløsning av de mest berørte 

eiendommene. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  
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Vedlegg 

 

1. Plankart. 

2. Reguleringsbestemmelser. 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

4. C og F tegninger 

5. Utsnitt endringer 

 

Utrykte vedlegg (ettersendes ved forespørsel) 

 

1. Fastsatt planprogram 

2. Uttalelser 

3. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

4. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 

5. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

6. Gjeldende reguleringsplan  

7. ROS-analyse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Byplansjef: Inger Kammerud  

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

78/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Eldrerådet  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Integreringsrådet  

/ Råd for funksjonshemmede  

/ Ungdomsrådet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  
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Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  
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 Det skal også listes opp sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser 

bakgrunnen for valgte målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er 

organisert som et prosjekt med deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp 

til gode muligheter for medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble 

orientert om medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  

1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen 

utgangen av mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et 

underlagsdokument med dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon 

m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe 

kommunen å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de 

ni fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig 

delmålene skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, 

Aksepterte, Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  

c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 
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3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i 

sak 35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet 

og menneskene. 

 

4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til 

hvordan det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal 

redegjøres for hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter 

vedtak av ny samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til 

FNs bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 

1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den 

skal gi et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva 

som er de viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en 

bærekraftig utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som 

kommuneplanens handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god 

oversikt over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er 

framstilt på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   
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Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 

arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover 

sammen» vedtatt.  

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging 

og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 
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 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet 

forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal 

revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. 

Planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 

82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 
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Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/5235-31   Arkiv: X53  

 

Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

79/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes.  

 

 
  

 

Sammendrag 

Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser, terrenginnmåling og elvebunnskartlegging 

etter skredet på Hovsenga. Det ble ikke påvist kvikkleire fra grunnundersøkelsene. Det ble 

registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt. En antar derfor at en 

videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende utvikling. Massene mot elva står 

veldig bratt, så det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred, så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok. 

Det er dessverre ikke mulig å si med sikkerhet hva som kommer til å bli den videre 

utviklingen av Hovsenga fremover. Å skulle gjøre sikringstiltak på Hovsenga vil være veldig 

omfattende og kostnadsfult, og er vurdert som uaktuelt ettersom det ikke er et 

boligbebyggelse her.  

Rådmannen kommer til å observere utviklingen av skredområdet, ved å ta en befaring 1-2 

ganger i året for å se etter endringer i elveløpet og større utglidninger. 
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Innledning/bakgrunn 

Formiddagen torsdag 21. november 2019 ble kommunen varslet om et større 

løsmasseskred på Hovsenga. Det presise tidspunktet for skredet har ikke vært mulig å 

bestemme. Kommunen var på befaring med politiet 21. november, og fikk bistand av 

Norges Geologiske Institutt (NGI) som stilte på en akuttbefaring dagen etter.  

Utløsningsområdet for skredet er den bratte skråningen som står sør for Randselva (ved 

Høneholt), med skredutløpsområdet i Randselva og Hovsenga. Skredmassene ut over 

Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra utløsningsområdet. Selv om mye 

av skredmassene som var i elva allerede er erodert bort, er det fremdeles mulig å se 

«blokker/hauger» med skredmasser i Randselva.  

 

Figur 1: Oversiktsbilde hentet fra NVE atlas.  
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Figur 2: Den bratte sand/leirskråning sør for Hovsenga er området hvor skredet løsnet 

(utløsningsområdet). Dronebilde tatt av Jostein Nybråten 21. november 2019.  

 

 

Figur 3: Skredutløpsområdet består av Randselva og Hovsenga. Dronebilde tatt av Jostein 

Nybråten 21. november 2019. 

 

 

Tidsforløp 21. og 22. November 2019   

21. november 2019 

1030: Privatperson varslet Ringblad 
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1045: Privatperson varslet Politiet 

1045: Ringblad ringer kommunen/kommunikasjonsavdeling og spør om det har gått ras ved 

Hovsenga 

1130: Kommunikasjonsrådgiver kontakter beredskapsansvarlig og spør om vi har hørt om 

ras. 

1145: Politiets operasjonssentral melder om ras ved Hovsenga 12 mål stort. Lokal 

innsatspoliti ønsker befaring sammen med kommunen. Uavklart om det er mennesker 

begravd under massene.  

1215: Epost til ledergruppa fra beredskapsansvarlig om ras ved Hovsenga.  

1300: Befaring på stedet av beredskapsansvarlig, geolog og politiets innsatspersonell. 

Droneflyving ble vurdert men på grunn av regnvær ikke mulig å fly. Politihelikopter ble 

vurdert. Drone ble seinere brukt til befaring ved opphold i regnvær  

1320: Telefon fra beredskapsansvarlig på stedet til ledergruppa om at det er et stort ras og 

at det er behov for å samles.  

1400: Rådmannens ledergruppe samles sammen med kommuneoverlege og politiets 

innsatsleder. 

1400: Evakuering og befolkningsvarsling ble vurdert etter befaring ved boligområde 200 fra 

raskant av beredskapsansvarlig og geolog. Ikke behov. 

1415: Beredskap, politi tilbake etter befaring og orienterer ledelsen. På grunn uavklart 

risikobilde og fare for nye ras og at området er usikret og generelt stor pågang fra utrygge 

innbyggere og stort mediapress vurderes krisestab.  

1430: Krisestab settes. CIM-varsling etter beredskapsplan 

1445: Fylkesmannen orientert 

1500: Politikontakt kommer til krisestaben  

1530: Det avtales befaring sammen med NGI fredag morgen 

1900: Krisestaben fortsetter og nye vurderinger gjøres neste dag. 0830. 

2100: NVE vurderer risiko for stor nye ras som liten men at det kan gå mindre ras. 

Anbefaler at området holdes avsperret.   

 

22. november 2019 

0830: NGI kommer til kriseledelsen og orienterer om vurderinger  

0845: Hov barnehage informeres 

0900: NGI befarer  

0900: Kriseledelsen avslutter møtet og arbeider med tiltak 

0942: Brann og redning gjennomfører befaring med båt langs elva, søker og finner nye 

antydninger til utglidninger 

1054: Referat fra første møte 2. dag sendes ut til hele kriseledelsen og fylkesmann 
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1212: Bekymringsmelding fra beboere på Hov 

1241: Kriseledelsen starter møte 

1245: Befaring fra brannvesen presenteres 

1300: NGI avgir rapport og vurderinger til kriseledelsen 

1317: Fylkesmannen v naturvernavdelingen lurer på status 

1346: Kriseledelsen avvikler krisestab men er standby i løpet av helgen. Nytt møte mandag 

25. november.       

 

Vurdering av skredet 

Vurderinger gjort 21. november 2019 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Etter at kommunen ble gjort kjent med skredet på Hovsenga ble NVE kontaktet. NVE fikk 

oversendt bilder, dronevideo og observasjoner av skredet. NVE benyttet oversendt 

materiale sammen med eksisterende kartgrunnlag (NGU løsmassekart og hoydedata.no), 

og vurderte det som usannsynlig at et eventuelt nytt skred på Hovsenga kunne påvirke 

boligbebyggelsen i Slettveien. Fra korrespondanse med NVE: 

 «NVE bekrefter vår tidligere konklusjon om at jordskredet ikke kan utvikle seg så mye 

bakover at det er fare for bebyggelsen i Slettveien. Vi forventer at skredkanten er ustabil i 

en periode fremover med mindre jordskred i randsona.» 

Videre anbefalte NVE at rasområdet ble avsperret for publikum. Det ble satt ut skilt/gjerder 

og opplyst om dette på kommunens hjemmeside.  

 

Akuttbefaring med Norges Geotekniske Institutt (NGI) 22. november 2019 

To representanter fra NGI stilte fredag 22. november på møter med kommunes 

kriseledelse, og for befaring av skredområdet. Det ble gjort befaring av både 

utløsningsområdet for skredet, baksiden av den bratte skråningen ved Høneholt, og 

utløpsområdet på Hovsenga. Observasjoner og konklusjoner fra befaringsrapporten følger 

under, hele befaringsrapporten kan leses i vedlegg 1.  

NGI skriver i sin befaringsrapport at det både øst og vest for skredsåret er mer blålig masse, 

dels dekt med snøflekker, se figur 2. Dette er sannsynligvis leirige masser. I midten er leire 

dekt over av sand og grus. Det er antakelig her man hadde den aktive delen av skredet. 

Skredet er sentrert om toppen, dvs. ryggen som går sørover på tvers av skredkanten. Mot 

øst er det en tynn rygg som står igjen. Når en slik smal rygg kommer fram, blir det mindre 

sannsynlig med dypere skred. Mot vest er det ut fra geometrien fortsatt mulighet for store 

skred. 

Skredmassene ut over Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra 

utløsningsområdet, se figur 3. Dersom det er leire i elvebunnen kan skredet ha ført til 

bunnoppressing av masser som så er skjøvet foran og deponert på flata på Hovsenga. 

De østligste skredmassene i elva kan være avsatt ved at massestrømmen fra 

utløsningsområdet har kollidert mot land, med påfølgende spredning av masser som så 

igjen kan være transportert videre nedstrøms. 
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Det er sand og grus som utgjør de sørligste skredmassene på Hovsenga, nærmest elva. 

I dette området ligger det også en stor andel leirklumper med sandlag. 
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 Leirklumpene er i store deler av dette området mer eller mindre intakte. Lengre innover 

er det mindre andel av sandlag (visuelle anslag), men større andel av plastisk leire. Leira 

synes i dette området være bløtere, muligens på grunn av større omrøring. I en bred 

sone i front av skredmassene ligger det store mengder trær. 

NGI anbefalte at ferdselsforbud av skredområdet ble opprettholdt. Dette ble begrunnet 

med at det fremdeles er skredfare i området, og at skredmassene på Hovsenga i stor grad 

bestod av bløt leire som kunne utgjøre en fare for å sette seg fast i.  

NGI anbefalte kommunen å gjøre følgende undersøkelser av skredet:  

 Terrenginnmåling: for å kunne si noe om skredvolum og skreddynamikk.  

 Grunnundersøkelser: Den største faren anses å være relatert til potensiell kvikkleire i 

området. Et kvikkleireskred kan forårsake store skader, og det er derfor sentralt å få 

avklart grunnforholdene. 

 Dybdemålinger: av randselva i og rundt skredområdet.  

 

Innmåling av skredområdet med kommunens oppmålingskontor 

Det ble foretatt en innmåling av største utbredelse av skredmassene med kommunens 

oppmålingskontor. Noen områder var lite fremkommelige, og det har derfor blitt større 

avstand mellom innmålingspunktetene, se vedlegg 5. 

 

Terrengmodell 

Ved hjelp av drone ble det gjort terrenginnmålinger av skredet. Det viserer seg at ca. 40 000 

m3 sand og leire er fjernet skråningen, hovedsakelig fra ryggen som går sørover på tvers av 

skredkanten. Massen som mangler fra skråningen er vist med rødt i figur 4. Det må 

opplyses om at forrige terrenginnmåling av området ble gjort i 2016, og det vil ha kunnet 

gått noen mindre skred frem til november 2019.  
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Figur 4: Terrengmoddel. Det røde området har rast ut.  

Grunnundersøkelser, mars 2020 

Det ble utført grunnundersøkelser på Hovsenga og ved Høneholt for å kartlegge 

grunnforholdene i området. Det ble boret ca. 20 m i alle punktene, boringene ble avsluttet 

før berg ble påtruffet. Det ble ikke påvist kvikkleire i grunnen. Løsmassene vest for 

Randselva består av tørrskorpeleire ned til 1,5 m med sandlag mellom 1,5 - 10 m dybde 

over leire med silt og sandlommer ned til ca. 20 m dybde. Øst for elven består løsmassene 

av sand med noe humus ned til 5 m dybde over sand med innhold av silt og grus ned til ca. 

20 m dybde. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon.  

 

Det ble registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt (borpunkt 1A og 

1B). En antar derfor at en videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende 

utvikling.  

 

Figur 5: Borplanen viser hvor det har blitt gjort grunnundersøkelser.  

 

Elvebunnskartlegging  

Figur 6 viser dybdeflaten til elvebunnen etter kartleggingen fra mars 2020. Hele datasettet 

er tilgjengelig på www.hoydedata.no. NVE har fått oversendt dataen, og påpeker at ved å 

sammenlikne tverrprofiler fra 2020 med 2016- data, ser det ut til at dypålen har flyttet seg 

inn mot skråningen. Dette er hovedsakelig masse nederst i skråningen som har forsvunnet, 

og ikke opprinnelig elvebunn. Dette kan medføre at strømmen føres tettere inn til den bratte 

jordskråningen, og kan eventuelt medføre flere utglidninger.  
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Litt nedstrøms for skredet er det et område som vises som grunnere over hele elvestrekket. 

Det ser like grunt ut i hele dybden, og det virker som om skredmassene har laget en terskel 

over elva. 
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 En terskel vil i utgangspunktet medføre at strømningshastigheten blir lavere og dermed 

mindre erosjon. Dette kan endre seg om deler av terskelen blir gravd vekk med tida og 

kanaliserer strømmen mer.   

Fra flere befaringer til Hovsenga observeres det at vannet renner greit, og det er ikke 

krusninger i vannet som tyder på at vannet blir ledet inn til skråningen nedstrøms for 

rasområdet. 

Elva graver i yttersving (inn mot den bratte skråningen sør for Hovsenga), og avsetter 

masser i innersving (Hovsenge). Normalt sett vil derfor elver ofte være dypest i yttersvingen 

og grunnere inn mot innersvingen. Etter at raset gikk har elva blitt betydelig grunnere.   

 

 

Figur 6: Elvebunnskartlegging av Randselva, mars 2020. 

 

Befaring med NVE 19. august 2020  

NVE har fått oversendt alt av undersøkelser som har bitt gjort etter skredet. NVE klarer ikke 

helt å si hva som kommer til å bli den videre utviklingen fremover, og ønsket å ta en 

befaring av rasområdet. Dette var hovedsakelig av faglig interesse, ettersom det ikke har 

blitt påvist kvikkleire, og det er begrenset fare for liv og helse, selv om en ny utglidning 

skulle skje.  
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At det har bitt fraktet intakte blokker med leire og sand langt inn på Hovsenga vitner om at 

det har vært store krefter involvert i skredet. Skredet er komplekst, og har på nåværende 

tidspunkt ikke vært mulig å fastslå hva som har vært utløsende mekanisme for skredet.  

Selv om leirmassene har tørket opp, og det ikke lengre er noen fare for å sette seg fast i 

bløte partier, mener NVE at det er fornuftig å holde området avsperret fremover. 

Skredkanten er fremdeles ustabil, og det har gått flere mindre skred/utglidninger i 

leirskråningen.  

Området er derfor fremdeles skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes, se vedlegg 5 for 

skilt som er hengt opp. Det har også blitt ryddet og skiltet en sti som går på utenom 

skredmassene. 

 

Økonomiske forhold 

Akuttbefaring med befaringsrapport (NGI):                63 491 NOK ekskl. MVA. 

Poseprøver av skredmasser (NGI lab):                      6 500 NOK ekskl. MVA.   

Terrengmodell        20 000 ekskl. MVA 

(Berntsen plan & oppmåling )                                  

Elvebunnskartlegging (Hydreateam):                   ca. 20 000 ekskl. MVA.  

Det ble gjort en elvebunnskartleggingen for 5 lokaliteter i Storelva og Randselva. Kostnaden 

for elvebunnskartleggingen for Hovsenga var ca. 20 000 ekskl. MVA 

Grunnundersøkelser (Rambøll):          332 600 ekskl. MVA.                                                         

 

Totalt:         422 591 ekskl. MVA.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om det ikke ble påvist kvikkleire, er området skredutsatt og bør holdes avsperret 

fremover. En videre skredutvikling på Hovsenga vil ikke ha vesentlig bakovergripende 

utvikling fordi det ble registrert meget faste masser lenger inn på platået (dette gjelder 

borpunktet som ble gjort på jordet bak skredet, Høneholdt). Massene mot elva står veldig 

bratt, og det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok.  

Rådmannen har ikke prioritert å bestille flere utredninger/stabilitetsberegninger av 

skråningen, da disse beregningene mest sannsynlig kun hadde gitt oss informasjon om at 

skråningen står meget anstrengt slik den står nå. Det er på nåværende tidspunkt ikke 

aktuelt å gjøre sikringstiltak i skråningen. Dette fordi det ikke er boligbebyggelse her, 

eventuelle sikringstiltak ville vært meget kostnadsfulle og området er plassert i et 

naturreservat hvor det er ønskelig med naturlige prosesser.  

Selv om det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å gjøre store sikringstiltak, vil 

rådmannen innføre et observasjonsprogram for videre utvikling på Hovsenga. Dette vil 
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hovedsakelig bestå av befaring 1-2 ganger i året, hvor det ses etter endringer i elveløpet og 

større utglidninger.  

 

 

Vedlegg 

1. Befaringsnotat, NGI 28.11.19 

2. Elvebunnkartlegging - oppdragsrapport, 28.04.20 

3. Grunnundersøkelser - datarapport, 08.05.20 

4. Skilt - fare for ras 

5. Kart med innmåling av skredmasser, oppmålingskontoret, 27.11.19 

 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Leder: Knut Kjennerud  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Arkivsaksnr.: 20/2047-3   Arkiv: L32  

 

Tildeling av adressenavn på forlengelse av Hovinveien  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

80/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Hovinveien 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med kommunens arbeid med å tildele veiadresse til fritidshus/hytter/koier på 

«Holleia» må adkomstveier tildeles adressenavn slik at bygningene kan tildeles både et 

adressenavn og –nummer. Den aktuelle veien er adkomstvei til hytter langs veien og sørenden 

av Skjærsjøen. 

 

Innledning og bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 30.04.2020 (20/2047-1) til eiere, festere og historielag ba kommunen mottagerne 

komme med forslag til adressenavn på forlengelsen av Hovinveien fra gnr./bnr. 247/7, Foss, og 

til veiens endepunkt sør for Skjærsjøen. De sørligste hyttene ved Skjærsjøen og hyttene langs 

veien vil få adresser til denne veien, og 

derfor må den ha et adressenavn. I 

Landbrukskontorets skogsbilregister er 

første del gitt navnet Hovinveien og 

deretter Aklangselvveien. I brevet 

foreslo Oppmålingsavdelingen at hele 

veistrekningen tildeles adressenavnet 

Hovinveien, med begrunnelse i at det 

vil være let å finne frem dersom det er 

ett adressenavn på hele strekningen fra 

Tyristrand og til endepunktet sør for 

Skjærsjøen. 

 

I e-post (20/2047-2) støtter Liv Guri 

K. Skogmo forslaget om å bruke 

Hovinveien som navn på veien. Det 

kom ingen flere tilbakemeldinger til 

navneforslaget. 

 

Stedsnavntjenesten ble ikke forespurt 

siden Hovinveien er et allerede vedtatt 

navn fra 1996 med uproblematisk 

skrivemåte.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen planer i området. Veien 

ligger innenfor områdebetegnelsen 

LNFR i kommuneplanens arealdel 

2019 – 2030. 
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Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om  

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det ble sendt ut brev til eiere, festere og historielag. Til sammen 28 mottagere. Det ble ikke 

lagt ut informasjon på kommunens nettside siden det her var snakk om å forlenge navnet på en 

eksisterende vei.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. I dette tilfellet ble Stedsnavntjenesten ikke 

forespurt siden det gjaldt et allerede vedtatt navn. 

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12. 

 

Alternative løsninger 

Det legges ikke frem alternative løsninger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 
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Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Hovinveien vedtas som adressenavn på veien. Vurderinger er gjort 

etter høring hos naboer, grunneiere og historielag.  

 

 

Vedlegg 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 20/1470-7   Arkiv: L32  

 

Adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

81/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Gjermbuløkka 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei. En velger å tildele eget navn til 

denne stikkveien for å unngå omnummerering av tidligere tildelte adresser til Gamle 

Ringkollvei. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 
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Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 24.03.2020 ba kommunen om forslag til adressenavn for stikkveien (20/1470-1). 

Brev ble sendt beboere i området og Ringerike historielag. Eierne av gnr./bnr. 105/44 var 

uteglemt i opprinnelig utsendelse. De fikk brev tilsendt i e-post 07.05.2020 (20/1470-3). I 2 e-

poster datert 20.05.2020 (20/1470-5 og 6) foreslår Marit Larsen og Øyvind Hagen følgende 

navn: Rudolfhøgda, Rudolfstien, -hellinga, -bakken, -veien eller forleddet Rudolf byttet ut 

med Farfar. De begrunner forslagene med at «…Vi har kommet til at det var besteforeldre som 

brukte, og bearbeidet, denne eldgamle kjerreveien. Den gikk fra deres eiendom «Hagen» 

(Gamle Ringkoll vei 117) til «Løkka» (105/44), der vi har våre hytter i dag, min bror og jeg. 

Siden det ikke er ønskelig med navn men Hagen og Løkka, så har vi kommet til st det må bli et 

navn etter vår bestefar, Rudolf Martinsen, som bodde i 117. Derfor har vi kommet fram til et 

veinavn som inneholder navnet «Rudolf» eller «farfar».  

 

Språkrådet v/Stedsnavntjenesten uttalte seg 27.05.2020 (20/1470-9) til skrivemåten og valg av 

navn. De skriver at de har ingen merknader til selve skrivemåten av navneforslagene, men de er 

skeptiske til at kommunen velger personoppkallelse i adressenavnet. De argumenterer med at 

«… det er et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene. 

Helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å ta i bruk 

personnavnet som del av et stedsnavn. Dette navngivingsprinsippet er i samsvar med 

anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av United Nations Group of Experts on 

Geographical Names (UNGEGN) i 2002 (VIII/2 Commemorative naming practices for 

geographical features). Kommunen bør dessuten vurdere om de skal godta oppkallingsforslag 

fra familien til den som skal kalles opp. Personoppkalling i adressenavn bør ha en sterkere 

begrunnelse enn at familien ønsker å bruke navnet til bestefar i adressenavnet.». 

 

Etter denne uttalelsen ba kommunen Stedsnavntjenesten uttale seg til det alternative navnet 

«Hagenløkka». Det er et konstruert navn basert på at veien går fra gnr./bnr. 105/31 med 

bruksnavn Hagan til gnr./bnr. 105/44 Løkka. I sitt svar datert 02.07.2020 (20/1470-11) skriver de 

at «… Vi ser at det er vanskelig å komme fram til et praktisk og språklig akseptabelt navn for 

den aktuelle adresseparsellen. Den konstruerte kombinasjonen Hagaløkka (skrivemåten må 

bli Hagaløkka i samsvar med matrikkelen og vanlig norsk navnelaging) er ikke helt heldig 

ettersom en helst bør unngå navn som lages ved å kombinere to eksisterende navn. Det ville 

være annerledes om Løkka hørte til Hagan, eller omvendt at Hagan hørte til Løkka.  
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Vi vil ikke helt avvise et navn som Hagaløkka, men oppfordrer kommunen til å finne andre 

lokalhistoriske eller terrengmessige særmerker som navnet kunne bygges på. 

Rådmannen mener at Stedsnavntjenestens uttalelse veier tung, og har derfor sett på alternative 

adressenavn. Gnr./bnr. 105/44 er utskilt fra gnr./bnr. 105/5 med bruksnavn Gjermbu. Gnr./bnr. 

105/31 er utskilt fra gnr./bnr. 105/9 med samme bruksnavn, Gjermbu. Med utgangspunkt i 

uttalelsen fra Stedsnavntjenesten om konstruerte navn «…ettersom en helst bør unngå navn 

som lages ved å kombinere to eksisterende navn. Det ville være annerledes om Løkka hørte til 

Hagan, eller omvendt at Hagan hørte til Løkka….», foreslår rådmannen å ta utgangspunkt i 

bruksnavnene Gjermbu og Løkka og sammenstille de to bruksnavnene til adressenavnet 

Gjermbuløkka. Navnevalget vil da være innenfor anbefalingen fra Stedsnavntjenesten. 

 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen planer i området. Den ligger innenfor områdebetegnelsen LNFR i 

kommuneplanens arealdel 2019 – 2030. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  
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Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om  

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier der feltet ligger og grunneier i nord hvor adkomstveien kommer fra (Ringerudåsen), 

Øvre Ådal og Ringerike historielag, Vikerfjell skiløyper og Vikerfjell hytteservice AS har alle 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside og på www.ringblad.no.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12. 

 

Alternative løsninger 

Som et alternativ kan en tildele det allerede eksisternde adressenavnet «Gamle Ringkollvei» til 

stikkveien, og omadressere de etterfølgende adressene som allerede har fått tildelt 

adressenummer.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 



  Sak 81/20 

 

 Side 98 av 98   

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Gjermbuløkka vedtas som adressenavn. Vurderinger er gjort etter 

høring hos naboer, grunneiere, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/3347 26.08.2020 DS  403/20 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Rammetillatelse - kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

20/3692 26.08.2020 DS  405/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/138 

Finn Sverre Benterud  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/138 - Lageshallveien 19 

 

20/3840 28.08.2020 DS  409/20 R/TEK/OLEMOS GNR 148/36 

Sokna Bensin & Service AS  

Gravearbeider i mulig forurenset grunn Gnr/bnr 148/36 - Hallingdalsveien 20 - YX 

Sokna 

 

20/3886 28.08.2020 DS  410/20 R/TEK/KARGRA GNR 45/103 

Merete Sporsheim  

Bruksendring Gnr/bnr 45/103 - Andreas Zeiers vei 4 

 

20/3890 31.08.2020 DS  411/20 R/TEK/BERLE GNR 279/23 

John Petter Haugelid  

Bygging av garasje Gnr/bnr 279/23 - Elvebakken 37 

 

20/2745 01.09.2020 DS  412/20 R/TEK/HALA GNR 244/461 

  

Enebolig Gnr/bnr 244/461 - Øvre Fegrihellinga 15 

 

20/3609 01.09.2020 DS  413/20 R/TEK/OLEMOS GNR 293/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/54 - Hansemyrveien 1 

 

20/3670 01.09.2020 DS  414/20 R/TEK/MARSTR GNR 102/94 

Adrian Martinsen Fossheim  

Dispensasjon Gnr/bnr 102/94 - Borgergrenda 43 
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20/3859 02.09.2020 DS  415/20 R/TEK/KARGRA GNR 50/2 

  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

20/3436 02.09.2020 DS  416/20 R/TEK/KARGRA GNR 293/54 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 293/54 - 

Hansemyrveien 1 

 

20/3742 02.09.2020 DS  417/20 R/TEK/KARGRA GNR 45/102 

Jørgen Kristiansen  

Bruksendring Gnr/bnr 45/102 - Andreas Zeiersvei 2 

 

20/3976 02.09.2020 DS  418/20 R/TEK/HALA GNR 148/36 

  

Utskifting av drivstofftanker Gnr/bnr 148/36 - Hallingdalsveien 20 - YX Sokna 

 

20/3586 02.09.2020 DS  419/20 R/TEK/MARKAR GNR 300/71 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/71 - Langtjernhøgda 4 

 

20/3980 02.09.2020 DS  420/20 R/TEK/MARSTR GNR 105/187 

  

Ombygging Gnr/bnr 105/187 - Blåveissvingen 29 

 

20/1208 03.09.2020 DS  421/20 R/TEK/BOLA GNR 92/18,21,23,35 

  

Varsel om registrering, særskilt brannobjekt - Bildemontering Ringerike a/s  

 

20/3995 03.09.2020 DS  422/20 R/TEK/HALA GNR 87/408 

  

Riving av Hov ungdomsskole Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarkveien 14 

 

20/3295 03.09.2020 DS  423/20 R/TEK/ELIPAU GNR 50/175, 50/112 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 50/175, 50/112 - Hofsfossveien 125 

 

20/2926 04.09.2020 DS  424/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 
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20/4013 04.09.2020 DS  425/20 R/TEK/BERLE GNR 62/125 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 62/125 - Vemeveien 58 

 

18/1434 04.09.2020 DS  426/20 R/TEK/HALA GNR 18/98 

  

Oppføring enebolig, plassering av fremtidig  dobbelgarasje og anneks Gnr/bnr 

18/98 - Småbråtalia 26 

 

20/2366 04.09.2020 DS  427/20 R/TEK/MARSTR GNR 87/282 

Ali Hamid Ahmad  

Tilbygg Gnr/bnr 87/282 - Hengsleveien 4 

 

20/4005 07.09.2020 DS  428/20 R/TEK/HALA GNR 100/35 

Lars Jacob Haugom  

Basseng Gnr/bnr 100/35 - Fløytingen 33 

 

20/3714 07.09.2020 DS  429/20 R/TEK/AEMYH GNR 62/47 

  

Påbygg Gnr/bnr 62/47 - Soknedalsveien 62 

 

20/3571 07.09.2020 DS  430/20 R/TEK/MARKAR GNR 300/90 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/90 - Vestre Ådal 537 

 

20/4069 07.09.2020 DS  431/20 R/TEK/KARGRA GNR 89/289 

  

Bruksendring Gnr/bnr 89/289 - Tørrjulfaret 10 

 

20/3838 08.09.2020 DS  432/20 R/TEK/HALA GNR 293/123 

Jaroslaw Marian Swistowski  

Carport med bod Gnr/bnr 293/123 - Hansemyrveien 

 

20/2319 08.09.2020 DS  433/20 R/TEK/KARSPI GNR 282/4 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/4 - Ådalsveien 292 

 

20/3687 08.09.2020 DS  434/20 R/TEK/KARSPI GNR 305/57 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/57 - Siknesveien 19 
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20/2945 09.09.2020 DS  435/20 R/TEK/ELILUN GNR 22/4 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 22/4 

 

20/2469 09.09.2020 DS  436/20 R/TEK/KARSPI GNR 22/1/17 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 22/1/17 - Østbyveien 168 

 

20/3715 09.09.2020 DS  437/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/340 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 50/340 - Kilemokroken 23 

 

20/3903 10.09.2020 DS  438/20 R/TEK/MARSTR GNR 49/87 

Ilia Shenderovskii  

Endret avkjørsel fra Ringveien Gnr/bnr 49/87 - Ringveien 19 

 

20/2073 10.09.2020 DS  439/20 R/TEK/HALA GNR 37/69 

  

Carport på eiendom Gnr/bnr 37/69 - Osloveien 18 

 

20/3888 10.09.2020 DS  440/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/128 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/128 - Tosseviksetermyrene 24 

 

20/4067 10.09.2020 DS  442/20 R/TEK/BERLE GNR 12/49 

Lasse Morgan Skuland  

Bygging av veranda Gnr/bnr 12/49 - Nedre Fjellheimsveien 11 

 

20/3592 11.09.2020 DS  443/20 R/TEK/MARSTR GNR 136/17 

  

Bygging av utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 136/17 - Toppveien 14 

 

20/3834 11.09.2020 DS  444/20 R/TEK/MARSTR GNR 318/302 

  

Bygging av firemannsbolig Gnr/bnr 318/302 - Holegata 3 

 

19/1094 11.09.2020 DS  445/20 R/TEK/ELILUN GNR 90/22, 90/14 

  

Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14 
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20/4068 11.09.2020 DS  446/20 R/TEK/HALA GNR 38/181 

  

Tilbygg Gnr/bnr 38/181 - Hvervenmoveien 15 

 

20/3883 11.09.2020 DS  447/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/333 

Ilya Berezin  

Bygging av hagestue Gnr/bnr 89/333 - Havreslettskogen 111 

 

20/4030 11.09.2020 DS  448/20 R/TEK/OLEMOS GNR 293/35 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/35 - Skarrudveien 69 

 

20/3675 11.09.2020 DS  449/20 R/TEK/KARSPI GNR 264/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 264/1 - Solumveien 207 og 209 

 

20/4053 14.09.2020 DS  450/20 R/TEK/AEMYH GNR 12/64 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 12/64 - Gunnerengveien 11 

 

20/4028 14.09.2020 DS  451/20 R/TEK/KARSPI GNR 297/94 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/94 - Skåpmyrveien 2 

 

20/4073 14.09.2020 DS  452/20 R/TEK/AEMYH GNR 105/178 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 105/178 - Vambuveien 

 

20/3846 14.09.2020 DS  453/20 R/TEK/OLEMOS GNR 144/45 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/45 - Strømsoddveien 271 

 

20/3889 14.09.2020 DS  454/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/1 

Egil Eriksrud  

Bygging av lagerhall Gnr/bnr 293/1 - Skarrudveien 30/32 

 

20/892 14.09.2020 DS  455/20 R/TEK/OLEMOS GNR 277/37 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/37 - Veslefjellia 

 

20/3253 14.09.2020 DS  456/20 R/TEK/ANEWEB GNR 274/213 
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Magnus Lien  

Garasje Gnr/bnr 274/213 - Knuterudveien 3 

 

20/3701 14.09.2020 DS  457/20 R/TEK/ELILUN GNR 274/61 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 274/61 - Gamle Ådalsvei 46 

 

20/3740 14.09.2020 DS  458/20 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/40 - Ringerudåsen 142 

 

20/4070 15.09.2020 DS  459/20 R/TEK/BERLE GNR 274/6 

  

Riving av eksisterende garasje/uthus og oppføring av ny garasje/uthus Gnr/bnr 

274/6 - Rådyrveien 23 

 

20/3388 15.09.2020 DS  460/20 R/TEK/HALA GNR 87/584 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 87/584 - Trulserudveien 

 

20/4155 15.09.2020 DS  461/20 R/TEK/HALA GNR 4000/1 

  

Ny GS-veg og kulvert Gnr/bnr 4000/1 - Grensegata/Slettåkerveien 

 

20/4156 15.09.2020 DS  462/20 R/TEK/AEMYH GNR 49/30 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 49/30 - Åsveien 1 

 

20/4089 16.09.2020 DS  463/20 R/TEK/HALA GNR 37/217 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 37/217 - Nordre Ringåsen 23 B 

 

20/4099 16.09.2020 DS  464/20 R/TEK/BERLE GNR 50/41 

Tharshini Navarathinarasa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/41 Hofsfossveien 52 

 

19/4416 17.09.2020 DS  465/20 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 
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20/2032 17.09.2020 DS  466/20 R/TEK/INGPRE GNR 317/107 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

20/3738 17.09.2020 DS  467/20 R/TEK/AEMYH GNR 261/28 

  

Tiltak på eiendom - Fasadeendring. Gnr/bnr 261/28 - Grefsrudveien 9 

 

20/4176 17.09.2020 DS  468/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/219 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/219 - Elgtråkket 2 

 

20/4206 18.09.2020 DS  469/20 R/TEK/AEMYH GNR 132/32 

  

Stålpipe Gnr/bnr 132/32 - Inngjerdingen 15 

 

20/3921 18.09.2020 DS  470/20 R/TEK/AEMYH GNR 295/181 

  

Bygging av hytte Gnr/bnr 295/181 - Fisketjern 3 

 

20/3952 18.09.2020 DS  471/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Bygging av vei mellom Ringerudsetra og Tosseviksetra Gnr/bnr 297/1 - 

Tosseviksetra 

 

20/3881 18.09.2020 DS  472/20 R/TEK/MARSTR GNR 318/275 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 318/275 - Thornes gate 13 

 

20/2472 18.09.2020 DS  473/20 R/TEK/MARSTR GNR 286/2 

Asle Enger  

Riving av boligbygg Gnr/bnr 286/2 - Ådalsveien 731 

 

20/3711 21.09.2020 DS  474/20 R/TEK/KARGRA GNR 298/19 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/19 - Bernhatten 

 

20/2993 21.09.2020 DS  475/20 R/TEK/AEMYH GNR 18/65 

Brødrene Myhre AS  

Tilkobling Va på kommunal ledning Gnr/bnr 18/65 - Stubdalsveien 2 
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20/3686 21.09.2020 DS  476/20 R/TEK/KARGRA GNR 20/11 

  

Søknad om stikkledning Gnr/bnr 20/11 - Orebråtaveien 2 

 

20/4291 21.09.2020 DS  477/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/222 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/222 - Mårbakken 2 

 

20/3762 21.09.2020 DS  478/20 R/TEK/KARGRA GNR 12/87, 12/104, 

12/5 m.flere 

  

Vann og avløpsledning Gnr/bnr 12/87, 12/104, 12/100, 12/99, 12/109 hytter på 

Strandbråtan - gnr/bnr 12/5 bolig på Kornbråtenveien 

 

20/4272 21.09.2020 DS  479/20 R/TEK/AEMYH GNR 129/31 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 129/31 - Viulveien 192 

 

20/4285 21.09.2020 DS  480/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/84 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/84 - Pruppeliveien 9 

 

20/4282 22.09.2020 DS  481/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/31 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/31 - Hofsfossveien 109 

 

20/4284 22.09.2020 DS  482/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/379/0/11 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr/fnr/snr 318/379/0/11 - Stabellsgate 6 

 

20/892 22.09.2020 DS  483/20 R/TEK/OLEMOS GNR 277/37 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/37 - Veslefjellia 

 

20/4135 23.09.2020 DS  484/20 R/TEK/MARKAR GNR 277/5 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/5 - Vestre Ådal 455 

 

20/4234 24.09.2020 DS  485/20 R/TEK/HALA GNR 318/346 

Hønefoss Stadion AS  

Bruksendring Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 25 
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20/4312 24.09.2020 DS  486/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/280 

Ole Kristian Thorsen  

Bruksendring Gnr/bnr 50/280 - Arne B Bangsvei 12 

 

20/3066 24.09.2020 DS  487/20 R/TEK/HALA GNR 136/23 

  

Haug Nærsenter Gnr/bnr 136/23 - Øvre Klekkenvei 53 

 

20/3709 24.09.2020 DS  488/20 R/TEK/KARSPI GNR 77/3 

  

Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 77/3 - Sandakerveien 391 

 

20/4241 24.09.2020 DS  489/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/71 

  

Innvendig ombygging Gnr/bnr 318/71/74 - Storgaten 13 

 

20/4046 25.09.2020 DS  490/20 R/TEK/KARGRA GNR 148/231 

Monica Susann Tajet Skogen  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 148/231 - Furumoen 17 

 

20/4270 25.09.2020 DS  491/20 R/TEK/BERLE GNR 272/91 

  

Tilbygg og overbygg på terrasse Gnr/bnr 272/91 - Grønvoldsgrenda 40 

 

20/4292 25.09.2020 DS  492/20 R/TEK/MARKAR GNR 290/38 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 290/38 - Ådalsveien 936 

 

19/5522 25.09.2020 DS  493/20 R/TEK/MARSTR GNR 21/12 

Draupner Arkitektur & Plan, Jan Solgård  

Bruksendring Gnr/bnr 21/12 - Åsaveien 641 

 

20/4359 28.09.2020 DS  494/20 R/TEK/HALA GNR 314/1, 31/2 

Morten Husdal  

Flytting av stabbur Gnr/bnr 314/1, 314/2 - Svennplassveien 218 

 

20/4209 28.09.2020 DS  495/20 R/TEK/AEMYH GNR 18/61 

  

Privat stikklending Gnr/bnr 18/61 - Småbråtaveien 8 
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20/4175 28.09.2020 DS  496/20 R/TEK/MARKAR GNR 293/193 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/193 - Killingtjern 2 - tomt 141 

 

20/3216 28.09.2020 DS  497/20 R/STRA/ASHLIE PLN 150 

  

Reguleringsplan 150 Hensmoen  

 

20/3238 28.09.2020 DS  498/20 R/TEK/ANEWEB GNR 102/3 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 102/3/26 - Ringkollen 

 

20/4324 29.09.2020 DS  499/20 R/TEK/AEMYH GNR 95/222 

Brede Johansen  

Bruksendring Gnr/bnr 95/222 - Oddliveien 2 B 

 

20/4358 29.09.2020 DS  500/20 R/TEK/MARKAR GNR 279/38 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 279/38 - Vestre Ådal 121 

 

20/3874 29.09.2020 DS  501/20 R/TEK/HALA GNR 92/166 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 92/166 - Hensmoveien 8 

 

20/3347 29.09.2020 DS  502/20 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Rammetillatelse - kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

20/3746 30.09.2020 DS  503/20 R/TEK/HALA GNR 316/55 

  

Tilbygg med garasje  og leilighet Gnr/bnr 316/55 - Christies gate 3A 

 

18/2268 30.09.2020 DS  504/20 R/TEK/ANEWEB GNR 105/114 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/114 - Ringkollveien 

 

20/3454 30.09.2020 DS  505/20 R/TEK/ANEWEB GNR 133/47 

Lars Magnus Sparrevik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/47 - Jonsetangen 

 

20/4372 30.09.2020 DS  507/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/128 
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Fritidsbolig Gnr/bnr 297/128 - Tosseviksetermyrene 24 

 

18/1859 30.09.2020 DS  508/20 R/TEK/MARSTR GNR 55/20 

  

Idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

20/4362 30.09.2020 DS  509/20 R/TEK/HALA GNR 274/427 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 274/427 - Søndre Kirkemoen 

 

20/2716 30.09.2020 DS  510/20 R/TEK/A34 PLN 451 

  

Mindre endring av detaljregulering for 451 Permobakken Nord  

 

20/2860 30.09.2020 DS  511/20 R/TEK/MARSTR GNR 77/3 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 77/3 - Sandakerveien 391 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Regulering 

 

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

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

 

 

 

Riksantikvaren      

 

 

  

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/2103-12 46345/20 V08  11.09.2020 

 

Høringsinnspill fra Ringerike kommune til Riksantikvarens forslag til revisjon av NB!-

registerets kulturmiljøer 

 
Bakgrunn 

Viser til brev fra Riksantikvaren mottatt 18.6.2020 hvor Ringerike kommune inviteres til å komme 

med merknader til forslag til revisjon av NB! -registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune. 

I forslaget til revisjon av NB! -registeret er det ikke lagt til eller fjernet noen av de kulturmiljøene av 

nasjonal verdi i Hønefoss, og det er heller ikke foreslått noen endringer på avgrensning. 

Riksantikvaren ønsker heller ikke innspill på eksisterende tekster og avgrensning. På bakgrunn av 

dette så har vi kun innspill på de faglige rådene.  

Innspill 

1. I høringsbrevet står det at hovedformålet med revisjonene er å gi konkrete råd og 

anbefalinger for forvaltning av kulturmiljøene i NB! -registeret. I teksten med de faglige 

rådene til de ulike kulturmiljøene brukes dog i all hovedsak «skal». «Skal» kan fort tolkes som 

krav, og ikke som anbefalinger og råd. Rådmann lurer på hvordan Riksantikvaren selv, og også 

hvordan fylke og kommune er tenkt å bruke det som kalles faglige anbefalinger og råd? 

 

2. Forventes kommunen å følge de faglige anbefalingene og rådene som krav? 

 

3. Kan fylkene bruke de faglige rådene som grunnlag for en innsigelse? 

  

4. Kan de nye faglige anbefalingene og rådene påvirke reguleringsplanprosesser som allerede er 

startet opp, hvor fylkeskommunen allerede har uttalt seg om kulturminner? 

 

Pågående planer innenfor NB! -områdene 

Av de tre NB! -områdene i Hønefoss så er det kun innenfor det som Riksantikvaren kaller 

«Jugendgårdene» det er pågående planer. Jugendgårdene omfatter hovedsakelig Stabells gate og 

deler av Øya. Plan 431 Områderegulering Hønefoss, vedtatt 5.9.2019, gir føringer for disse 

detaljreguleringene.  

 

De pågående planene er: 

 PlanID 3007_421 Detaljregulering - Lloyds marked (gnr/bnr 318/451 m.fl.)  

 PlanID 3007_385 Detaljregulering – Øya (gnr/bnr 318/452, 318/497, 318/450 m.fl.) 

Planprosessen for plan 385 og 421 har pågått fra hhv. 2016 og 2012. De har blitt satt på vent blant 

annet for vedtak av områderegulering for Hønefoss. Plan 421 – Lloyds marked er ventet sendt inn til 
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formell behandling i disse dager, og vil være i samsvar med nylig gitte føringer i områderegulering 

Hønefoss. Fylkeskommunen krevde nettopp disse ramme for å trekke sin innsigelse til 

områderegulering Hønefoss.  Plan 385 Øya lå ute til offentlig ettersyn i årsskiftet 2014-2015, og 

planprosessen skal gjenopptas. 

Det har vært dialog med kulturminnemyndighetene i form av Buskerud fylkeskommune i begge 

sakene tidligere og de har kommet med innspill på hvordan kulturmiljøene bør ivaretas. Det er viktig 

for utbygger og kommunen at det ikke kommer noen nye innspill og krav i forbindelse med de nye 

faglige anbefalingene og rådene.    

Kulturmiljøer i kommuneplan 

Til informasjon så er alle de tre områdene i NB! - registeret avsatt som hensynssone kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel, med tilhørende bestemmelser. Avgrensningen av hensynssonene i 
kommuneplan er større enn avgrensningen på kulturmiljøene i NB! -registeret. Forskjellen på 
avgrensning kommer mest sannsynlig av at kulturmiljøer som har lokal verdi ikke alltid har regional 
eller nasjonal verdi. I kulturmiljøhensyn er det positivt at kommunen har en mer omfattende 
avgrensning på kulturmiljøene enn NB! -registeret. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm 

arealplanlegger 

linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

20/3347 26.08.2020 DS  403/20 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Rammetillatelse - kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

20/3692 26.08.2020 DS  405/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/138 

Finn Sverre Benterud  

Dispensasjon Gnr/bnr 86/138 - Lageshallveien 19 

 

20/3840 28.08.2020 DS  409/20 R/TEK/OLEMOS GNR 148/36 

Sokna Bensin & Service AS  

Gravearbeider i mulig forurenset grunn Gnr/bnr 148/36 - Hallingdalsveien 20 - YX 

Sokna 

 

20/3886 28.08.2020 DS  410/20 R/TEK/KARGRA GNR 45/103 

Merete Sporsheim  

Bruksendring Gnr/bnr 45/103 - Andreas Zeiers vei 4 

 

20/3890 31.08.2020 DS  411/20 R/TEK/BERLE GNR 279/23 

John Petter Haugelid  

Bygging av garasje Gnr/bnr 279/23 - Elvebakken 37 

 

20/2745 01.09.2020 DS  412/20 R/TEK/HALA GNR 244/461 

  

Enebolig Gnr/bnr 244/461 - Øvre Fegrihellinga 15 

 

20/3609 01.09.2020 DS  413/20 R/TEK/OLEMOS GNR 293/54 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/54 - Hansemyrveien 1 

 

20/3670 01.09.2020 DS  414/20 R/TEK/MARSTR GNR 102/94 

Adrian Martinsen Fossheim  

Dispensasjon Gnr/bnr 102/94 - Borgergrenda 43 
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20/3859 02.09.2020 DS  415/20 R/TEK/KARGRA GNR 50/2 

  

Oppføring av støttemur Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

20/3436 02.09.2020 DS  416/20 R/TEK/KARGRA GNR 293/54 

  

Riving av eksisterende hytte og oppføring av ny hytte Gnr/bnr 293/54 - 

Hansemyrveien 1 

 

20/3742 02.09.2020 DS  417/20 R/TEK/KARGRA GNR 45/102 

Jørgen Kristiansen  

Bruksendring Gnr/bnr 45/102 - Andreas Zeiersvei 2 

 

20/3976 02.09.2020 DS  418/20 R/TEK/HALA GNR 148/36 

  

Utskifting av drivstofftanker Gnr/bnr 148/36 - Hallingdalsveien 20 - YX Sokna 

 

20/3586 02.09.2020 DS  419/20 R/TEK/MARKAR GNR 300/71 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/71 - Langtjernhøgda 4 

 

20/3980 02.09.2020 DS  420/20 R/TEK/MARSTR GNR 105/187 

  

Ombygging Gnr/bnr 105/187 - Blåveissvingen 29 

 

20/1208 03.09.2020 DS  421/20 R/TEK/BOLA GNR 92/18,21,23,35 

  

Varsel om registrering, særskilt brannobjekt - Bildemontering Ringerike a/s  

 

20/3995 03.09.2020 DS  422/20 R/TEK/HALA GNR 87/408 

  

Riving av Hov ungdomsskole Gnr/bnr 87/408 - Hovsmarkveien 14 

 

20/3295 03.09.2020 DS  423/20 R/TEK/ELIPAU GNR 50/175, 50/112 

  

Arealoverføring Gnr/bnr 50/175, 50/112 - Hofsfossveien 125 

 

20/2926 04.09.2020 DS  424/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 
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20/4013 04.09.2020 DS  425/20 R/TEK/BERLE GNR 62/125 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 62/125 - Vemeveien 58 

 

18/1434 04.09.2020 DS  426/20 R/TEK/HALA GNR 18/98 

  

Oppføring enebolig, plassering av fremtidig  dobbelgarasje og anneks Gnr/bnr 

18/98 - Småbråtalia 26 

 

20/2366 04.09.2020 DS  427/20 R/TEK/MARSTR GNR 87/282 

Ali Hamid Ahmad  

Tilbygg Gnr/bnr 87/282 - Hengsleveien 4 

 

20/4005 07.09.2020 DS  428/20 R/TEK/HALA GNR 100/35 

Lars Jacob Haugom  

Basseng Gnr/bnr 100/35 - Fløytingen 33 

 

20/3714 07.09.2020 DS  429/20 R/TEK/AEMYH GNR 62/47 

  

Påbygg Gnr/bnr 62/47 - Soknedalsveien 62 

 

20/3571 07.09.2020 DS  430/20 R/TEK/MARKAR GNR 300/90 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/90 - Vestre Ådal 537 

 

20/4069 07.09.2020 DS  431/20 R/TEK/KARGRA GNR 89/289 

  

Bruksendring Gnr/bnr 89/289 - Tørrjulfaret 10 

 

20/3838 08.09.2020 DS  432/20 R/TEK/HALA GNR 293/123 

Jaroslaw Marian Swistowski  

Carport med bod Gnr/bnr 293/123 - Hansemyrveien 

 

20/2319 08.09.2020 DS  433/20 R/TEK/KARSPI GNR 282/4 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/4 - Ådalsveien 292 

 

20/3687 08.09.2020 DS  434/20 R/TEK/KARSPI GNR 305/57 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/57 - Siknesveien 19 
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20/2945 09.09.2020 DS  435/20 R/TEK/ELILUN GNR 22/4 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 22/4 

 

20/2469 09.09.2020 DS  436/20 R/TEK/KARSPI GNR 22/1/17 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr 22/1/17 - Østbyveien 168 

 

20/3715 09.09.2020 DS  437/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/340 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 50/340 - Kilemokroken 23 

 

20/3903 10.09.2020 DS  438/20 R/TEK/MARSTR GNR 49/87 

Ilia Shenderovskii  

Endret avkjørsel fra Ringveien Gnr/bnr 49/87 - Ringveien 19 

 

20/2073 10.09.2020 DS  439/20 R/TEK/HALA GNR 37/69 

  

Carport på eiendom Gnr/bnr 37/69 - Osloveien 18 

 

20/3888 10.09.2020 DS  440/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/128 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/128 - Tosseviksetermyrene 24 

 

20/4067 10.09.2020 DS  442/20 R/TEK/BERLE GNR 12/49 

Lasse Morgan Skuland  

Bygging av veranda Gnr/bnr 12/49 - Nedre Fjellheimsveien 11 

 

20/3592 11.09.2020 DS  443/20 R/TEK/MARSTR GNR 136/17 

  

Bygging av utendørs svømmebasseng Gnr/bnr 136/17 - Toppveien 14 

 

20/3834 11.09.2020 DS  444/20 R/TEK/MARSTR GNR 318/302 

  

Bygging av firemannsbolig Gnr/bnr 318/302 - Holegata 3 

 

19/1094 11.09.2020 DS  445/20 R/TEK/ELILUN GNR 90/22, 90/14 

  

Bolig Gnr/bnr 90/22, 90/14 
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20/4068 11.09.2020 DS  446/20 R/TEK/HALA GNR 38/181 

  

Tilbygg Gnr/bnr 38/181 - Hvervenmoveien 15 

 

20/3883 11.09.2020 DS  447/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/333 

Ilya Berezin  

Bygging av hagestue Gnr/bnr 89/333 - Havreslettskogen 111 

 

20/4030 11.09.2020 DS  448/20 R/TEK/OLEMOS GNR 293/35 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/35 - Skarrudveien 69 

 

20/3675 11.09.2020 DS  449/20 R/TEK/KARSPI GNR 264/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 264/1 - Solumveien 207 og 209 

 

20/4053 14.09.2020 DS  450/20 R/TEK/AEMYH GNR 12/64 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 12/64 - Gunnerengveien 11 

 

20/4028 14.09.2020 DS  451/20 R/TEK/KARSPI GNR 297/94 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/94 - Skåpmyrveien 2 

 

20/4073 14.09.2020 DS  452/20 R/TEK/AEMYH GNR 105/178 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 105/178 - Vambuveien 

 

20/3846 14.09.2020 DS  453/20 R/TEK/OLEMOS GNR 144/45 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/45 - Strømsoddveien 271 

 

20/3889 14.09.2020 DS  454/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/1 

Egil Eriksrud  

Bygging av lagerhall Gnr/bnr 293/1 - Skarrudveien 30/32 

 

20/892 14.09.2020 DS  455/20 R/TEK/OLEMOS GNR 277/37 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/37 - Veslefjellia 

 

20/3253 14.09.2020 DS  456/20 R/TEK/ANEWEB GNR 274/213 
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Magnus Lien  

Garasje Gnr/bnr 274/213 - Knuterudveien 3 

 

20/3701 14.09.2020 DS  457/20 R/TEK/ELILUN GNR 274/61 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 274/61 - Gamle Ådalsvei 46 

 

20/3740 14.09.2020 DS  458/20 R/TEK/OLEMOS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/40 - Ringerudåsen 142 

 

20/4070 15.09.2020 DS  459/20 R/TEK/BERLE GNR 274/6 

  

Riving av eksisterende garasje/uthus og oppføring av ny garasje/uthus Gnr/bnr 

274/6 - Rådyrveien 23 

 

20/3388 15.09.2020 DS  460/20 R/TEK/HALA GNR 87/584 

  

Oppføring av tomannsbolig Gnr/bnr 87/584 - Trulserudveien 

 

20/4155 15.09.2020 DS  461/20 R/TEK/HALA GNR 4000/1 

  

Ny GS-veg og kulvert Gnr/bnr 4000/1 - Grensegata/Slettåkerveien 

 

20/4156 15.09.2020 DS  462/20 R/TEK/AEMYH GNR 49/30 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 49/30 - Åsveien 1 

 

20/4089 16.09.2020 DS  463/20 R/TEK/HALA GNR 37/217 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 37/217 - Nordre Ringåsen 23 B 

 

20/4099 16.09.2020 DS  464/20 R/TEK/BERLE GNR 50/41 

Tharshini Navarathinarasa  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/41 Hofsfossveien 52 

 

19/4416 17.09.2020 DS  465/20 R/TEK/ELILUN GNR 92/68 

  

Næringsbygning med kontor Gnr/bnr 92/68 - Hensmoveien 11 
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20/2032 17.09.2020 DS  466/20 R/TEK/INGPRE GNR 317/107 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

20/3738 17.09.2020 DS  467/20 R/TEK/AEMYH GNR 261/28 

  

Tiltak på eiendom - Fasadeendring. Gnr/bnr 261/28 - Grefsrudveien 9 

 

20/4176 17.09.2020 DS  468/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/219 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/219 - Elgtråkket 2 

 

20/4206 18.09.2020 DS  469/20 R/TEK/AEMYH GNR 132/32 

  

Stålpipe Gnr/bnr 132/32 - Inngjerdingen 15 

 

20/3921 18.09.2020 DS  470/20 R/TEK/AEMYH GNR 295/181 

  

Bygging av hytte Gnr/bnr 295/181 - Fisketjern 3 

 

20/3952 18.09.2020 DS  471/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/1 

  

Bygging av vei mellom Ringerudsetra og Tosseviksetra Gnr/bnr 297/1 - 

Tosseviksetra 

 

20/3881 18.09.2020 DS  472/20 R/TEK/MARSTR GNR 318/275 

  

Bygging av påbygg Gnr/bnr 318/275 - Thornes gate 13 

 

20/2472 18.09.2020 DS  473/20 R/TEK/MARSTR GNR 286/2 

Asle Enger  

Riving av boligbygg Gnr/bnr 286/2 - Ådalsveien 731 

 

20/3711 21.09.2020 DS  474/20 R/TEK/KARGRA GNR 298/19 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/19 - Bernhatten 

 

20/2993 21.09.2020 DS  475/20 R/TEK/AEMYH GNR 18/65 

Brødrene Myhre AS  

Tilkobling Va på kommunal ledning Gnr/bnr 18/65 - Stubdalsveien 2 
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20/3686 21.09.2020 DS  476/20 R/TEK/KARGRA GNR 20/11 

  

Søknad om stikkledning Gnr/bnr 20/11 - Orebråtaveien 2 

 

20/4291 21.09.2020 DS  477/20 R/TEK/OLEMOS GNR 278/222 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 278/222 - Mårbakken 2 

 

20/3762 21.09.2020 DS  478/20 R/TEK/KARGRA GNR 12/87, 12/104, 

12/5 m.flere 

  

Vann og avløpsledning Gnr/bnr 12/87, 12/104, 12/100, 12/99, 12/109 hytter på 

Strandbråtan - gnr/bnr 12/5 bolig på Kornbråtenveien 

 

20/4272 21.09.2020 DS  479/20 R/TEK/AEMYH GNR 129/31 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 129/31 - Viulveien 192 

 

20/4285 21.09.2020 DS  480/20 R/TEK/OLEMOS GNR 297/84 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/84 - Pruppeliveien 9 

 

20/4282 22.09.2020 DS  481/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/31 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 50/31 - Hofsfossveien 109 

 

20/4284 22.09.2020 DS  482/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/379/0/11 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr/fnr/snr 318/379/0/11 - Stabellsgate 6 

 

20/892 22.09.2020 DS  483/20 R/TEK/OLEMOS GNR 277/37 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/37 - Veslefjellia 

 

20/4135 23.09.2020 DS  484/20 R/TEK/MARKAR GNR 277/5 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 277/5 - Vestre Ådal 455 

 

20/4234 24.09.2020 DS  485/20 R/TEK/HALA GNR 318/346 

Hønefoss Stadion AS  

Bruksendring Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata 25 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

20/4312 24.09.2020 DS  486/20 R/TEK/AEMYH GNR 50/280 

Ole Kristian Thorsen  

Bruksendring Gnr/bnr 50/280 - Arne B Bangsvei 12 

 

20/3066 24.09.2020 DS  487/20 R/TEK/HALA GNR 136/23 

  

Haug Nærsenter Gnr/bnr 136/23 - Øvre Klekkenvei 53 

 

20/3709 24.09.2020 DS  488/20 R/TEK/KARSPI GNR 77/3 

  

Oppgradering av avløpsanlegg Gnr/bnr 77/3 - Sandakerveien 391 

 

20/4241 24.09.2020 DS  489/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/71 

  

Innvendig ombygging Gnr/bnr 318/71/74 - Storgaten 13 

 

20/4046 25.09.2020 DS  490/20 R/TEK/KARGRA GNR 148/231 

Monica Susann Tajet Skogen  

Tilbygg og bruksendring Gnr/bnr 148/231 - Furumoen 17 

 

20/4270 25.09.2020 DS  491/20 R/TEK/BERLE GNR 272/91 

  

Tilbygg og overbygg på terrasse Gnr/bnr 272/91 - Grønvoldsgrenda 40 

 

20/4292 25.09.2020 DS  492/20 R/TEK/MARKAR GNR 290/38 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 290/38 - Ådalsveien 936 

 

19/5522 25.09.2020 DS  493/20 R/TEK/MARSTR GNR 21/12 

Draupner Arkitektur & Plan, Jan Solgård  

Bruksendring Gnr/bnr 21/12 - Åsaveien 641 

 

20/4359 28.09.2020 DS  494/20 R/TEK/HALA GNR 314/1, 31/2 

Morten Husdal  

Flytting av stabbur Gnr/bnr 314/1, 314/2 - Svennplassveien 218 

 

20/4209 28.09.2020 DS  495/20 R/TEK/AEMYH GNR 18/61 

  

Privat stikklending Gnr/bnr 18/61 - Småbråtaveien 8 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

20/4175 28.09.2020 DS  496/20 R/TEK/MARKAR GNR 293/193 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/193 - Killingtjern 2 - tomt 141 

 

20/3216 28.09.2020 DS  497/20 R/STRA/ASHLIE PLN 150 

  

Reguleringsplan 150 Hensmoen  

 

20/3238 28.09.2020 DS  498/20 R/TEK/ANEWEB GNR 102/3 

  

Fasadeendring Gnr/bnr 102/3/26 - Ringkollen 

 

20/4324 29.09.2020 DS  499/20 R/TEK/AEMYH GNR 95/222 

Brede Johansen  

Bruksendring Gnr/bnr 95/222 - Oddliveien 2 B 

 

20/4358 29.09.2020 DS  500/20 R/TEK/MARKAR GNR 279/38 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 279/38 - Vestre Ådal 121 

 

20/3874 29.09.2020 DS  501/20 R/TEK/HALA GNR 92/166 

  

Oppføring av lagerbygg Gnr/bnr 92/166 - Hensmoveien 8 

 

20/3347 29.09.2020 DS  502/20 R/TEK/ANEWEB GNR 134/125 

  

Rammetillatelse - kunstsnøanlegg Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

20/3746 30.09.2020 DS  503/20 R/TEK/HALA GNR 316/55 

  

Tilbygg med garasje  og leilighet Gnr/bnr 316/55 - Christies gate 3A 

 

18/2268 30.09.2020 DS  504/20 R/TEK/ANEWEB GNR 105/114 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 105/114 - Ringkollveien 

 

20/3454 30.09.2020 DS  505/20 R/TEK/ANEWEB GNR 133/47 

Lars Magnus Sparrevik  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 133/47 - Jonsetangen 

 

20/4372 30.09.2020 DS  507/20 R/TEK/AEMYH GNR 297/128 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 297/128 - Tosseviksetermyrene 24 

 

18/1859 30.09.2020 DS  508/20 R/TEK/MARSTR GNR 55/20 

  

Idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Veksalbakken 2 

 

20/4362 30.09.2020 DS  509/20 R/TEK/HALA GNR 274/427 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 274/427 - Søndre Kirkemoen 

 

20/2716 30.09.2020 DS  510/20 R/TEK/A34 PLN 451 

  

Mindre endring av detaljregulering for 451 Permobakken Nord  

 

20/2860 30.09.2020 DS  511/20 R/TEK/MARSTR GNR 77/3 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 77/3 - Sandakerveien 391 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/2103-12 46345/20 V08  11.09.2020 

 

Høringsinnspill fra Ringerike kommune til Riksantikvarens forslag til revisjon av NB!-

registerets kulturmiljøer 

 
Bakgrunn 

Viser til brev fra Riksantikvaren mottatt 18.6.2020 hvor Ringerike kommune inviteres til å komme 

med merknader til forslag til revisjon av NB! -registerets kulturmiljøer i Viken fylkeskommune. 

I forslaget til revisjon av NB! -registeret er det ikke lagt til eller fjernet noen av de kulturmiljøene av 

nasjonal verdi i Hønefoss, og det er heller ikke foreslått noen endringer på avgrensning. 

Riksantikvaren ønsker heller ikke innspill på eksisterende tekster og avgrensning. På bakgrunn av 

dette så har vi kun innspill på de faglige rådene.  

Innspill 

1. I høringsbrevet står det at hovedformålet med revisjonene er å gi konkrete råd og 

anbefalinger for forvaltning av kulturmiljøene i NB! -registeret. I teksten med de faglige 

rådene til de ulike kulturmiljøene brukes dog i all hovedsak «skal». «Skal» kan fort tolkes som 

krav, og ikke som anbefalinger og råd. Rådmann lurer på hvordan Riksantikvaren selv, og også 

hvordan fylke og kommune er tenkt å bruke det som kalles faglige anbefalinger og råd? 

 

2. Forventes kommunen å følge de faglige anbefalingene og rådene som krav? 

 

3. Kan fylkene bruke de faglige rådene som grunnlag for en innsigelse? 

  

4. Kan de nye faglige anbefalingene og rådene påvirke reguleringsplanprosesser som allerede er 

startet opp, hvor fylkeskommunen allerede har uttalt seg om kulturminner? 

 

Pågående planer innenfor NB! -områdene 

Av de tre NB! -områdene i Hønefoss så er det kun innenfor det som Riksantikvaren kaller 

«Jugendgårdene» det er pågående planer. Jugendgårdene omfatter hovedsakelig Stabells gate og 

deler av Øya. Plan 431 Områderegulering Hønefoss, vedtatt 5.9.2019, gir føringer for disse 

detaljreguleringene.  

 

De pågående planene er: 

 PlanID 3007_421 Detaljregulering - Lloyds marked (gnr/bnr 318/451 m.fl.)  

 PlanID 3007_385 Detaljregulering – Øya (gnr/bnr 318/452, 318/497, 318/450 m.fl.) 

Planprosessen for plan 385 og 421 har pågått fra hhv. 2016 og 2012. De har blitt satt på vent blant 

annet for vedtak av områderegulering for Hønefoss. Plan 421 – Lloyds marked er ventet sendt inn til 
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formell behandling i disse dager, og vil være i samsvar med nylig gitte føringer i områderegulering 

Hønefoss. Fylkeskommunen krevde nettopp disse ramme for å trekke sin innsigelse til 

områderegulering Hønefoss.  Plan 385 Øya lå ute til offentlig ettersyn i årsskiftet 2014-2015, og 

planprosessen skal gjenopptas. 

Det har vært dialog med kulturminnemyndighetene i form av Buskerud fylkeskommune i begge 

sakene tidligere og de har kommet med innspill på hvordan kulturmiljøene bør ivaretas. Det er viktig 

for utbygger og kommunen at det ikke kommer noen nye innspill og krav i forbindelse med de nye 

faglige anbefalingene og rådene.    

Kulturmiljøer i kommuneplan 

Til informasjon så er alle de tre områdene i NB! - registeret avsatt som hensynssone kulturmiljø i 
kommuneplanens arealdel, med tilhørende bestemmelser. Avgrensningen av hensynssonene i 
kommuneplan er større enn avgrensningen på kulturmiljøene i NB! -registeret. Forskjellen på 
avgrensning kommer mest sannsynlig av at kulturmiljøer som har lokal verdi ikke alltid har regional 
eller nasjonal verdi. I kulturmiljøhensyn er det positivt at kommunen har en mer omfattende 
avgrensning på kulturmiljøene enn NB! -registeret. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Linda Engstrøm 

arealplanlegger 

linda.engstrom@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1181-7  Arkiv: GNR 78/1  

 

Sak: 63/20 

 

Saksprotokoll - Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Jøntvedt (H) og Hanserud 

(Frp)) 
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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 



- 

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 
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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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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 



 

 

2 

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 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2945-8  Arkiv: GNR 22/4  

 

Sak: 66/20 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

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 



- 

- 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 



- 

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. 

 



- 

- 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 

 

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 
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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 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Viken fylkeskommune Postboks 220 1702 SARPSBORG 

 
 
 





 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 
Cowi AS          
Postboks 6412 Etterstad 
 
0605 OSLO 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/2945-2 3342
7/20 

GNR 22/4  29.06.2020 

 

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 
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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 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-135   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

 

Klage på pålegg om stans, gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 
 

Forslag til vedtak: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opprettholder vedtaket fattet i delegert 

sak 370/20, datert 10.08.2020, da hovedutvalget ikke kan se at det har kommet frem 

nye opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Det er klaget på pålegg om stans av byggearbeider på eiendom gnr/bnr 163/10 m.fl., heretter 

kalt Bergland hotell. Bakgrunnen for klagen er at klager mener at tillatelsen ikke er bortfalt, og 

at pålegget er uforholdsmessig. Rådmannen mener tillatelsen er bortfalt og at det derfor er 

grunnlag for å pålegge stans. Rådmannen vurderer også at det ikke er uforholdsmessig 

inngripende å pålegge stans og tvangsmulkt. 

 

Rådmannen anbefaler at pålegget og tvangsmulkten opprettholdes, og at klagen sendes til 

Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Innledning/bakgrunn 

26.06.2020 mottok kommunen orientering fra Atelier Grøstad Arkitektur AS om at 

byggearbeidene ville starte opp igjen. Byggesaksavdelingen svarte på dette brevet 29.06.2020, 

og informerte om at tillatelsen var bortfalt da arbeidene hadde vært innstilt i mer enn 2 år og at 

det måtte søkes på nytt før arbeid kunne igangsettes. Det ble også informert om at kommunen 

ville betrakte byggearbeider uten ny tillatelse som ulovlige. Kommunen mottok 01.07.2020 

tilbakemelding fra Atelier Grøstad Arkitektur AS hvor de bestred at byggetillatelsen var 

bortfalt, og mente det ville være vanskelig å få godkjent en ny byggetillatelse før 31.12.2020, 

som er fristen i pålegget om riving datert 13.05.2020. Byggesaksavdelingen sendte nytt brev 

06.07.2020 hvor administrasjonen opprettholdt sin tidligere vurdering av at tillatelsen er 

bortfalt og at byggestart uten ny tillatelse ville være ulovlig. 

 

I starten av juli 2020 ble kommunen oppmerksom på at det var satt i gang byggearbeider på 

Bergland hotell.  



- 

 

Det ble sendt varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt 16.07.2020. Begrunnelsen for varselet 

var at det var satt i gang søknadspliktige arbeider uten tillatelse. Det ble samtidig varslet 

løpende ukesmulkt på kr 20 000,-, noe kommunen vurderte ville gi et tilstrekkelig press for å 

oppfylle pålegget om stans. 

 

Kommunen mottok 05.08.2020 tilbakemelding på varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt 

fra Atelier Grøstad Arkitektur AS. Tilbakemeldingen gikk i hovedsak på at de bestred at 

tillatelsen var bortfalt, og det ble redegjort for situasjonen prosjektet har vært i, blant annet 

med stopp i forsikringsutbetalingene. Atelier Grøstad Arkitektur AS mente det ville være 

urimelig å stille krav om ny søknad, og at HMA sitt vedtak av 13.05.2020 ikke innebærer krav 

om ny godkjenning. 

 

Det ble 10.08.2020 gitt pålegg om stans og tvangsmulkt med løpende ukesmulkt på kr 

20 000,-. Begrunnelsen for pålegget var at det var satt i gang søknadspliktige arbeider uten 

gyldig tillatelse da tidligere tillatelse anses bortfalt. Kommunen vurderte det som nødvendig å 

stoppe arbeidene i påvente av ny søknad, slik at det ikke ble utført omfattende arbeider uten at 

disse ble vurdert opp mot dagens tekniske krav og kommuneplanen. 

 

Etter dette har det vært korrespondanse mellom Atelier Grøstad Arkitektur AS og kommunen, 

hovedsakelig knyttet til gyldigheten av den tidligere tillatelsen. Kommunen har mottatt brev fra 

Atelier Grøstad Arkitektur AS 12.08.2020, 14.08.2020 og 25.08.2020. Brevene ble besvart av 

kommunen 13.08.2020 og 20.08.2020. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 30.08.2020 klage på pålegg om stans og tvangsmulkt datert 10.08.2020. 

 

Vedtaket som er påklaget: 

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. 

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

1. Kommunen har unnlatt å sende informasjon til ansvarlig søker og kun forholdt seg til 

hjemmelshaver. Dette har fått konsekvenser for informasjonsflyten, og er en 

saksbehandlingsfeil. 

2. Rivingsvedtaket av 13.05.2020 er tolket feil. Det er ikke nødvendig å søke om ny 

tillatelse, og dette er et vilkår kommunen har innfortolket i ettertid. Dersom det skulle 

være nødvendig å søke om ny tillatelse, er tidsfristen urealistisk da det tok flere år å 

behandle søknaden forrige gang og det vil være opp til kommunen hvor raskt saken vil 

bli behandlet. 
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3. Det er manglende utredning av faktiske forhold, og kommunen har ikke oppfylt 

utredningsplikten etter forvaltningsloven. Kommunen har lagt til grunn at 

byggearbeidene har vært innstilt uten å kontakte relevante aktører på byggeplassen. Det 

har pågått innvendige arbeider i perioden etter at forsikringsfinansieringen falt bort. 

Kommunen har ikke skilt mellom midlertidig stans av arbeidene og framdrift med 

redusert bemanning i etterfølgende periode. 

4. Vedtaket er urimelig og uforholdsmessig. Pålegg om riving og pålegg om stans står i 

klar motstrid til hverandre. Pålegg om riving er et svært inngripende vedtak. 

Kommunen har ikke utredet tilstanden på den østlige delen av bygget tilstrekkelig før 

pålegg om riving. Kommunen kan ikke pålegge riving før bygget utgjør fare eller 

vesentlig ulempe for person eller eiendom, eller virke sterkt skjemmende. Formålet med 

pbl. § 31-5 er å sikre framdrift og ferdigstillelse av byggeprosjekter, og slik må også 

rivingsvedtaket forstås. Stansingsvedtaket fører til det motsatte. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. Klagen er sendt inn av Atelier Grøstad Arkitektur AS på vegne av 

hjemmelshaver, Befa AS. Befa AS er som hjemmelshaver part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29. Klagen har kommet innenfor klagefristen. 

 

Det stilles krav om forhåndsvarsel av pålegg og tvangsmulkt etter pbl. § 32-2. Den ansvarlige 

skal ha minst 3 uker på å uttale seg. Pålegg om stans er gitt med hjemmel i pbl. § 32-3 hvor det 

fremgår at kommunen kan pålegge den ansvarlige å stanse arbeid, og det skal settes en frist for 

stansing. Vedtak om tvangsmulkt er gitt med hjemmel i pbl. § 32-5. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det ble gitt rammetillatelse ved politisk vedtak 05.05.2014. Rammetillatelsen ble klaget på, og 

stadfestet av Fylkesmannen 31.03.2015. 

 

27.06.2014 ble det gitt første igangsettingstillatelse ved delegert vedtak. Andre 

igangsettingstillatelse, for resterende arbeider, ble gitt 15.10.2014. Denne 

igangsettingstillatelsen ble klaget på, og igangsettingstillatelsen ble stadfestet av Fylkesmannen 

11.11.2015. 

 

Det er gitt pålegg om riving dersom gjenoppbygging ikke settes i gang ved politisk vedtak 

datert 13.05.2020. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

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

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opphever vedtaket fattet i delegert sak 

370/20, datert 10.08.2020. 

 

Begrunnelse: HMA vurderer at tillatelsen fortsatt er gyldig fordi det har vært tilstrekkelig 

byggeaktivitet i hele perioden. Det foreligger derfor ikke grunnlag for å pålegge stans av 

arbeidene. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha betydning ved bruk av ulike virkemidler ved 

ulovlighetsoppfølging i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Unnlatt informasjon til ansvarlig søker 

Innledningsvis vil rådmannen presisere at anførselen om at brev ikke er sendt til ansvarlig søker 

knytter seg til pålegg om riving og tidligere korrespondanse. Klagen som nå skal behandles 

gjelder pålegg om stans og tvangsmulkt. Pålegget om riving og pålegget om stans er to 

uavhengige vedtak, som ikke har direkte tilknytning til hverandre. Bakgrunnen for pålegget om 

riving er at kommunen ønsker at det skal bli ryddet opp på eiendommen. Pålegg om stans er 

gitt med bakgrunn i at det ikke foreligger gyldig byggetillatelse. Byggetillatelsen bortfalt ikke 

som en konsekvens av pålegg om riving, men fordi arbeidene har vært innstilt i mer enn 2 år. 

Det betyr at selv om det ikke hadde vært gitt pålegg om riving, ville kommunen uansett ha hatt 

grunnlag for å pålegge stans. 

 

Pålegg om riving og pålegg om stans er rettet til hjemmelshaver. Etter pbl. § 32-3 kan 

kommunen pålegge «den ansvarlige» å stanse arbeidene. Det er hjemmelshaver som er 

ansvarlig for bebyggelsen på eiendommen, og som har den nødvendige råderetten over 

eiendommen til å sikre at et slikt pålegg blir oppfylt. Ansvarlig søker har også mottatt kopi av 

forhåndsvarsel og pålegg om stans, og dermed hatt mulighet til å komme med korrigerende 

opplysninger som er relevant for kommunens saksbehandling på vegne av hjemmelshaver.  

 

Klager viser til eierskifter i hjemmelshaver sitt selskap som begrunnelse for at kommunen ikke 

skulle forholdt seg til hjemmelshaver i forbindelse med pålegg om riving og bortfall av 

tillatelse. Rådmannen viser til at kommunen hele tiden har forholdt seg til hjemmelshaver som 

er registrert i matrikkelen, og rådmannen kan ikke se at utskiftninger på eiersiden i Befa AS er 

relevant for kommunens saksbehandling. Hjemmelshaver har selv mulighet til å diskutere saken 

med Atelier Grøstad Arkitektur AS, dersom hjemmelshaver ønsker dette.  

 

Rådmannen viser til at kommunen i byggesaker skal forholde seg til ansvarlig søker, men 

pålegg om riving og pålegg om stans er ikke en del av byggesaken, og gjelder forhold 

hjemmelshaver er nærmest til å stå ansvarlig for. Ansvarlig søker vil ikke ha de nødvendige 

rettigheter til å oppfylle påleggene.  

 

Rådmannen mener derfor det er riktig saksbehandling at påleggene er rettet til hjemmelshaver 

som den ansvarlige. 



- 

 

2. Rivingsvedtaket av 13.05.2020 er tolket feil 

Rådmannen påpeker at klagen gjelder pålegg om stans, og ikke pålegg om riving, da vedtaket 

om riving ikke er påklaget.  

 

Klager mener at pålegg om riving viser at byggetillatelsen ikke er bortfalt. Rådmannen viser til 

vedtaket i HMA 13.05.2020, pålegg om riving, hvor ordlyden i vedtaket punkt 3 a er 

«Gjenoppbygging/nyoppbygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang». Det er redegjort 

for i sammendraget og under rådmannens vurdering i saksframlegget at gjenoppbygging vil 

være avhengig av ny dispensasjon og byggetillatelse, og at tidligere tillatelse er bortfalt. På 

bakgrunn av dette må vedtaket i punkt 3 a forstås som at ulovlige byggearbeider ikke er 

tilstrekkelig for å avbryte fristen i pålegget. Rådmannen mener også at dette er den naturlige 

forståelsen av ordlyden i vedtaket isolert sett. Det er derfor ikke noe innbyrdes motstrid 

mellom pålegg om riving og pålegg om stans. 

 

Klager mener også at det vil være umulig å oppfylle fristen 31.12.2020 satt i pålegg om riving 

dersom det må søkes om ny byggetillatelse før arbeidene kan gjenopptas. Rådmannen viser til 

at fra pålegget ble gitt 13.05.2020 er det ca. 33 uker til fristen. Siden søknaden er avhengig av 

dispensasjon er det 12 uker saksbehandlingsfrist for kommunen fra komplett søknad. Dersom 

søker velger å dele opp søknaden i to trinn, er det i tillegg 3 uker saksbehandlingsfrist på 

søknad om igangsettingstillatelse. Kommunen overholder normalt disse fristene. Dersom det er 

kommunen sin saksbehandling som forsinker prosessen, vil det være naturlig at kommunen gir 

utsatt frist på pålegg om riving. Dette har vært kommunisert til klager. Rådmannen legger til 

grunn at det er fullt mulig å få behandlet søknaden innenfor fristen i pålegget. 

 

Rådmannen mener at tillatelsen er bortfalt og at rivingsvedtaket ikke er tolket feil. 

 

3. Det er manglende utredning av faktiske forhold  

Kommunen har utredningsplikt etter fvl. § 17, saken skal være så godt opplyst som mulig før 

det fattes vedtak. Rådmannen viser til at kommunen har vært på flere befaringer siden 2014 og 

tatt bilder ved flere anledninger (se vedlegg). Dokumentasjonen viser ingen synlig framdrift 

siden 2016. Klager har vist til at de har jobbet med å bygge bad i en periode hver høst. 

Rådmannen mener at dette ikke er nok til å sikre reell framdrift med tanke på ferdigstillelse. 

Det å bygge hotell er et omfattende prosjekt, men det må kunne forventes en viss framdrift i 

prosjektet og av profesjonelle aktører.  

 

Rådmannen mener det er naturlig å sammenligne med andre store byggeprosjekter for å 

vurdere hvilken framdrift som kan forventes. Tilsvarende og større prosjekter har normalt en 

byggetid på under 2 år. Første igangsettingstillatelse ble gitt i juni 2014. Da arbeidene ble 

gjenopptatt på eiendommen i juli 2020, hadde det altså gått 6 år fra igangsettingstillatelse ble 

gitt. På tidspunktet da arbeidene ble gjenopptatt var byggearbeidene kommet så kort at det 

ikke var tett bygg (se vedlegg med bilde fra Google street view i 2019). Det var ingen synlige 

endringer på bygget fra Google-bildet og fram til arbeidene ble gjenopptatt i juli 2020. 

Rådmannen mener at det ikke er mulig eller avgjørende å fastsette nøyaktig dato for når 

tillatelsen bortfalt. Det avgjørende for vurderingen er at det er et stort misforhold mellom tiden 

som har gått og det faktiske arbeidet som har blitt utført. Rådmannen mener derfor at det er 
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sannsynlighetsovervekt for at arbeidene har vært innstilt i mer enn to år, og at tillatelsen 

dermed er bortfalt. 

 

Klager har også vist til at de har ryddet søppel, lenset kjeller for vann, hatt problemer med 

innbrudd og jobbet med finansering. Rådmannen mener dette er forhold som ikke skal legges 

vekt på ved vurderingen av om tillatelsen er bortfalt, da det dreier seg om vedlikeholdsarbeider 

og økonomiske forhold knyttet til prosjektet. Kommunen må se på om det har skjedd fysiske 

byggearbeider med sikte på ferdigstillelse. Rådmannen mener at det vil være en omgåelse av 

regelverket i plan- og byningsloven dersom denne tillatelsen ikke kan anses bortfalt. 

 

Rådmannen mener at saken er godt nok opplyst til å kunne konstatere at tillatelsen er bortfalt 

og for å fatte pålegg om stans. Rådmannen konkluderer med at kommunen har oppfylt 

utredningsplikten. 

 

4. Vedtaket er urimelig og uforholdsmessig 

Rådmannen presiserer igjen at klagen som nå skal behandles, gjelder pålegg om stans, og ikke 

pålegg om riving. Pålegg om riving og pålegg om stans er to uavhengige vedtak. 

 

Rådmannen finner at pålegg om stans ikke er urimelig tyngende eller uforholdsmessig. 

 

Rådmannen ser at et pålegg om stans vil ha økonomiske konsekvenser for utbygger og 

prosjektet, og det vil kunne påvirke arbeidsplasser på byggeprosjektet. Rådmannen har ikke 

særlige opplysninger om de konkrete økonomiske konsekvensene et pålegg om stans vil ha for 

hjemmelshaver, men finner uansett at hensynet til å stanse de ulovlige byggearbeidene må veie 

tyngre. En gyldig byggetillatelse er et viktig virkemiddel for å sikre at tiltaket oppfyller de 

gjeldende kvalitetskravene til bygg etter teknisk forskrift. 

 

Rådmannen viser til at det bygges uten gyldig tillatelse. Det går klart frem av plan- og 

bygningsloven § 21-9 at dersom byggearbeidene er innstilt i mer enn 2 år, anses 

byggetillatelsen som bortfalt. Det er ikke krav til at denne tidsperioden må være 

sammenhengende, jf. departementets tolkningsuttalelse datert 19.12.2018. Rådmannen viser til 

sin vurdering ovenfor under punkt 3 når det gjelder bortfall av tillatelse.  

 

Rådmannen forutsetter at pbl. § 21-9 og reglene om bortfall av tillatelse er kjent for 

hjemmelshaver. Videre har kommunen orientert hjemmelshaver om at kommunen anser 

tillatelsen som bortfalt i flere brev. De ansvarlige har derfor hatt mulighet til å unngå en 

situasjon hvor arbeidene pålegges stanset ved å skaffe seg en gyldig byggetillatelse. 

Saksbehandlingsfristene for behandling av rammetillatelse og igangsettingstillatelse er totalt 15 

uker, og kommunen overholder normalt disse fristene. Da arbeidene ble pålagt stanset, hadde 

det gått ca. 13 uker fra pålegget om riving. De ansvarlige hadde også mulighet til å sende inn 

en ny søknad i perioden før pålegget om riving ble gitt. Kommunen orienterte allerede i 

forhåndsvarsel til pålegget om riving, 31.01.2020, at nye byggearbeider var avhengig av ny 

tillatelse. Hjemmelshaver, ansvarlig søker eller andre involvert i prosjektet har heller ikke 

kontaktet kommunen for å diskutere ny søknadsbehandling i denne perioden.  

 

Ny byggetillatelse er avhengig av dispensasjon fra forbud mot byggetiltak i LNF-områder, og 

ny dispensasjon fra byggegrense mot vei fra Viken fylkeskommune. Dette viser at det er et 

reelt behov for å pålegge stans i påvente av omprosjektering av tiltaket etter dagens tekniske 
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krav og ny søknadsprosess. I tillegg har de ansvarlige vært orientert om behovet for ny søknad 

i forhåndsvarsel om pålegg om riving datert 31.01.2020 og saksframlegg om pålegg om riving 

datert 13.05.2020. Behovet for søknad er igjen presisert i korrespondanse med Atelier Grøstad 

Arkitektur AS 29.06.2020 og 06.07.2020. Rådmannen mener derfor at de ansvarlige har hatt 

tilstrekkelig tid til å sende inn en søknad, og dermed unngå å havne i en situasjon hvor de blir 

pålagt å stanse arbeidene. 

 

Tidligere byggetillatelse var godkjent etter TEK10 (teknisk forskrift 2010), og det ville i dag 

vært krav om at ny byggetillatelse skal følge TEK17 (teknisk forskrift 2017). Jo lenger 

byggearbeidene kommer, jo dyrere og vanskeligere kan det bli å omprosjektere til TEK17. Det 

er derfor viktig at kommunen stopper arbeidene før byggeprosessen kommer så langt at en 

omprosjektering og ombygging til TEK17-standard blir vanskelig å gjennomføre.  

 

Rådmannen presiserer igjen at det ikke er motstrid mellom pålegget om riving og pålegget om 

stans, se rådmannens vurdering punkt 2. For å oppfylle pålegget om riving, må bygging settes i 

gang etter godkjent byggetillatelse. Pålegget om stans er gitt fordi byggearbeidene er satt i 

gang uten godkjent byggetillatelse. 

 

Videre vil også rådmannen bemerke at kommunen ikke kan gi midlertidig brukstillatelse eller 

ferdigattest på bygningen når den er bygget etter en ugyldig tillatelse. Det vil ikke være lovlig å 

ta bygningen i bruk uten nødvendig tillatelse, noe som viser at det ikke vil ha noen hensikt å la 

byggearbeidene fortsette før en gyldig byggetillatelse foreligger. 

 

Rådmannen finner etter en samlet vurdering at pålegg om stans ikke er urimelig tyngende eller 

uforholdsmessig. Det er her snakk om et stort byggeprosjekt, som bygges uten gyldig tillatelse. 

Dette er et alvorlig brudd på plan- og bygningsloven. Rådmannen legger også vekt på at de 

ansvarlige har blitt informert om behovet og muligheten til å søke om ny tillatelse, og dermed 

har hatt mulighet til å unngå en situasjon hvor arbeidene pålegges stanset. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at kommunen har begått saksbehandlingsfeil eller at det har kommet 

fram nye opplysninger som tilsier at pålegget bør oppheves. Rådmannen anbefaler HMA å ikke 

ta klagen til følge, og at saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig vedtak. 

 

Utskrift sendes 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

Befa AS, Postboks 226, 3672 NOTODDEN 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 
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31.08.2020

10.08.2020. –

På vegne av Befa ASpåklages følgende pålegg om stan s av byggeprosjektet Bergland Hotell og varsel
om tvangsmulktav 10.08.2020, sak 14/957-112 (heretter kalt stansingsvedtaket). Begrunnelse for
klagen er at vedtaket er ugyldig. Vedtaket lyder som følger:

Ringerike kommune pålegger deg/dere å stanse byggea rbeidene på gnr/bnr 163/10 m.fl.
1. Du/dere må stanse byggearbeidene på eiendommen i nnen 14.08.2020 kl. 08.00.
2. Hvis fristen i punkt 1 i dette pålegget ikke ove rholdes, 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 bygningslove n §§ 32-3 og 32-5.

Kommunen viser til varsel om stansingspålegg og tva ngsmulkt 16.07.2020, uttalelse fra ansvarlig
søker 05.08.2020og vedtak i Hovedutvalget for miljø -og arealforvaltning (HMA) 13.05.2020, sak
35/20 (heretter kalt rivingsvedtaket). Dette vedtak et lyder slik:

1. HMA pålegger riving av bebyggelsen på gnr/bnr 16 3/10 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 byggetil latelse er satt i gang, eller
b. Byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet og det er søkt om ferdigattest
på rivingen.

Kommunen har unnlatt å sende dette vedtaket til ansva rlig søker.

Begrunnelse for klagen

Klagen er basert på følgende forhold:
1) manglende informasjon til ansvarlig søker
2) feilaktig tolkning av rivingsvedtaket av 13.05.2 020
3) manglende utredning av de faktiske forhold
4) urimelige og uforholdsmessige vedtak

Klagen gjelder stansingsvedtaket. Ettersom kommunen i stansingsvedtaket henviser direkte til
rivingsvedtaket, som ikke ble sendt til ansvarlig sø ker, er begge vedtak omhandlet i klagen.
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1 Unnlatt informasjon til ansvarlig søker

Kommunen har i en periode etter november 2017 ikke forholdt seg til ansvarlig søker, men kun til
hjemmelshaver for eiendommen, Befa AS. Dette er en a lvorlig saksbehandlingsfeil. Kommunen
bekrefter å ha valgt å forholde seg til hjemmelshave r i stedet for ansvarlig søker og hevder at dette
ikke er en saksbehandlingsfeil, jfr brev av 20.08.20 20 (vedlegg 1). Vi viser til departementets
tolkningsuttalelse til § 12-2 i Byggesaksforskriften 17.06.2016 (vedlegg 2): « Ansvarlig søker er
tiltakshavers representant overfor kommunen og skal stå for all kontakt mellom kommunen,
foretakene og tiltakshaver .» I en situasjon der kommunen vurderer bortfall av t illatelse etter pbl §
21-9 er det avgjørende at ansvarlig søker får infor masjon om dette i god tid, slik at tiltakets tidsfr ister
og fremdrift kan dokumenteres. Et eksempel på konse kvenser av manglende informasjon er at
ansvarlig søker først 16.06.2020ble gjort kjent med rivingsvedtaket av13.05.2020. Vedtaket var
feilaktig kun blitt sendt til Befa AS 15.05.2020. Ans varlig søker fikk ikke informasjon om vedtaket før
etter at klagefristen var gått ut, jf brev fra ansv arlig søker 24.08.2020 pkt 1 (vedlegg 3).

Vedlegg 1 Brev fra kommunen 20.08.2020 om grunnlag bo rtfallt tillatelse
Vedlegg 2 Departementsuttalelse vedr. byggesaksforsk riften, ref. 16/1609-2
Vedlegg 3 Brev fra ansvarlig søker 24.08.2020 om sak sbehandlingsfeil mm

Dersom kommunen hadde fulgt opp kommunikasjon med a nsvarlig søker på en riktig måte, kunne
den situasjonen som nå foreligger vært unngått. Ans varlig søker, som profesjonell aktør og med
oversikt over prosjektets status og framdrift, kunne da sørget for at kommunen fikk tilstrekkelig
informasjon før vedtak ble fattet, jfr. pkt 3 nedenfo r. I stedet valgte kommunen å forholde seg kun til
Befa AS. Dette selskapet har skiftet eier og styre flere ganger i løpet av byggeprosessen. Et sentralt
spørsmål blir hvorfor kommunen unnlotå informere ansvar lig søker når hjemmelshaver er et
aksjeselskap som har vært gjennom eierskifte mm, me ns ansvarlig søker har vært den samme
gjennom hele prosjektet siden 2013.

Manglende informasjon til ansvarlig søker er en sak sbehandlingsfeil som har bidratt til at
rivingsvedtaket og stansingsvedtaket bygger på mang elfullt faktagrunnlag.

2. Feilaktig tolkningav rivingsvedtaket av 13.05.202 0

Rivingsvedtaket av 13.05.2020 må forstås slik at kom munen satte en frist for å igangsette
byggearbeidene innen 31.12.2020, og påla riving av b yggethvisdette ikke skjedde. Slik har også
Rådmannen forstått det, jf formuleringen midt på nes t siste side i saksframlegget av 21.04.2020
(vedlegg 4): " Bakgrunnen for dette,er at pålegget går utpå at der som gjenoppbygging / nybygging
ikke settes i gang innen 31.12.2020, så må bebyggels en rives ." Rådmannens innstilling bygger på
tidligere vedtak i HMA av 09.12.2019. Dette vedtake tviser en tilsvarende forståelse:

1) Rådmannen skal forhåndsvarsle at kommunen vurdere r å gi pålegg om å rive bygningen
dersom den ikke settes i stand innen en rimelig fri st.

2) Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl § 31-5 skal legges fram for
behandling i hovedutvalget for miljø og arealforval tning.

Kommunen unnlot å sende dette vedtaket til ansvarli g søker.
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Vedtaket av 09.12.2019 om forhåndsvarsling ble send t til Befa AS, som på dette tidspunkt var i ferd
med å sluttføre forhandlingene om ny finansiering, o g arbeidet med plan for videre fremdrift. På
denne bakgrunn anså tiltakshaver vedtaket i HMA som akseptabelt, og problematiserte derfor ikke
punkt 2 i vedtaket, som gjelder vurdering av pålegg i henhold til pbl § 31-5. Dette syntes uaktuelt
ettersom byggeprosjektetnå var i en positiv utviklin gsfase og byggearbeidet ville komme i normal
drift om kort tid. Rivingsvedtaket av 13.05.2020 – som bare ble sendt til Befa AS – kom derfor
uventet, og også uforståelig, for tiltakshaver. Men ettersom byggeprosessen var i ferd med å komme
tilbake i normal fremdrift, flere måneder før tidsfris ten kommunen hadde satt, problematiserte ikke
tiltakshaver rivingsvedtaket. Etter eierskifter i B efa AS og refinansiering av byggeprosjektet ble
ansvarlig søker, i møte 15.06.2020, informert om rivin gsvedtaket av 13.05.2020. Ansvarlig søker
sendte da informasjon til kommunen om status for pr osjektet, jf brev av26.06.2020 (vedlegg 5).

Pålegget om riving av 13.05.2020 er gitt i henhold til pbl § 31-5, første ledd: «Er byggverk kommet i
slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan s ettes i stand uten hovedombygging, og nybygging
eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ik ke blir satt i gang innen en rimelig frist som
kommunen setter, kan kommunen kreve at byggverket e ller restene av det blir fjernet og tomta
ryddet .» Kommunen satte her en rimelig frist, slik § 31-5 f orutsetter, og byggeprosjektetvar i normal
drift lenge før denne fristen.

Vedlegg 4 Saksframlegg fra Rådmannen 21.04.2020, om r ivingsvedtaket
Vedlegg 5 Brev fra ansvarlig søker 26.06.2020, informa sjon om status og framdrift

Det foreligger godkjent byggetillatelse for prosjek tet, jf ordlyden i rivningsvedtakets pkt. 3 a.
Vedtakets formulering om at bygget skal gjennomføre s «etter godkjente planer» må forstås
som en presisering av at det ikke skal bygges i strid med de godkjente planene for prosjektet.
Ikke noe sted, verken i saksframlegget eller i selv e vedtaket, er det nevnt at det skulle være
nødvendig å søke om tillatelse på nytt. Ordlyden må legges til grunn for forståelsen av
vedtaket.

I ettertid har kommunen hevdet at i dette rivningsv edtaket skal det innfortolkes et vilkår om å oppnå
nye tillatelser - herunder til igangsetting - i løpet av noen måneder. Dette faller på sin egen
urimelighet. For det første er et slikt tidsscenario helt urealistisk. Det tok flere år å få rammetillate lse
og endelig igangsettingstillatelse for prosjektet. For det andre ville byggeprosjektet med et slikt vi lkår
vært fullstendig prisgitt hvor raskt kommunen selv v ille velge å behandle saken. Kommunen ville i så
fall ha satt et vilkår som den selv har full kontroll over og som den private part ikke kunne påvirke.
For et så inngripende vedtak som riving av et omfat tende byggeprosjekt fremstår dette som
kvalifisert urimelig, og er ikke et naturlig tolknin gsalternativ.

Når kommunen 13.05.2020 satte som vilkår for å unngå riving at videre gjenoppbygging ble satt i
gang innen 31.12.2020, må det forstås dithen at kommun en ønsket bedre fremdrift fremover,
samtidig som fremdriften på det tidspunktet ble vurder t som tilstrekkelig til at byggetillatelsen ikke
var bortfalt. Hvis kommunen hadde ment at byggetillatel sen allerede var bortfalt, gir det ingen
meningå sette som et vilkår at gjenoppbygging settes i g ang innen 31.12.2020.

Når kommunen har satt videre gjenoppbygging innen en bestemt frist som vilkår, kan den
ikke pålegge stans av byggearbeidene i samme periode. E t stortbyggeprosjekt som dette er avhengig
av forutsigbarhet, og kommunen - ikke tiltakshaver - må bære risikoen for uklarheter i egne vedtak.
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3. Manglende utredning av faktiske forhold

Ethvert forvaltningsorgan skal påse at en sak er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes, jf
forvaltningsloven § 17. I denne saken har kommunen l agt til grunn at byggearbeidene har vært
innstilt i mer enn to år, uten å kontakte hverken a nsvarlig søker, tiltakshaver, hjemmelshaver eller
andre aktører for å få opplysninger om utvendig elle r innvendig fremdrift. Som dokumentasjon
bruker kommunen et Google Maps-fotografi fra juni 20 16 og en serie fotografier, herunder
fotografier som tiltakshaver tidligere har sendt til kommunen som dokumentasjon av sikringstiltak, jf
mail fra ansvarlig søker 08.01.2018 (vedlegg 6). Komm unen var da orientert om at det ville bli en
midlertidig stans i byggearbeidene, og hadde gitt på legg om å sikre inngjerdingen av området.
Kommunen presenterer i tillegg foto fra mai 2018, også disse fra den perioden der byggeplassen var
midlertidig nedstengt. Samlet viser bildene hvordan b ygget har sett ut utvendig over en periode på 1
år og 11 måneder. Det har imidlertid pågått fysiske arbeider i denne perioden uten at dette i
vesentlig omfang synes utvendig. Da forsikrings-finan sieringen falt bort, måtte innleide stillaser og
rigg tas ned for å senke kostnadsnivået. Av den gru nn var det hovedsakelig innvendige arbeider som
ble utført i denne perioden. Fotografiene er derfor uegnet som dokumentasjon avhva som har
foregått av byggearbeider. Kommunen har ikke siden november 2017 kontaktet ansvarlig søker for å
få informasjon om framdriften, og har dermed ikke ska ffet seg nødvendig kunnskap om arbeidet som
er blitt gjennomført. Jfogså redegjørelse fra tilta kshaver om byggeprosessen (vedlegg 7) og
bekreftelse fra B.R.A. Rør AS (vedlegg 11). Arbeid med støping av gulv, legging av varmekabler, Litex
på baderom, rørleggerarbeider ved BRA Rør AS mm ser ikke ut til å være registrert avkommunen.
Kommunen har åpenbart ikke skilt mellom midlertidig stansing av arbeidet, meldt av ansvarlig søker,
og framdrift med redusert bemanning i etterfølgende periode. Kommunen har da også selv uttrykt
tvil på dette punktet i brev av 06.07.2020 (vedlegg 8) , hvor det uttales at saken kan vurderes på nytt
dersom det blir fremlagtny informasjon som tilser d et.

I varsel om stansingsvedtak og tvangsmulkt av 16.07 .2020 sier kommunen: « Vi er kjent med at dere
har satt i gang søknadspliktige arbeider som mangle r nødvendig tillatelse på eiendommen. Dette
gjelder blant annet at dere er i gang med å bygge p åbygg/sadeltak på den delen av bygningen som
ikke ble revet etter brannen, mot øst på eiendommen ». Denne påstanden om ulovlig arbeid er
tidligere tilbakevistav ansvarlig søker. Det faktis ke forholdet er at det ble lagt presenninger over
eksisterende takterrasser i forbindelse med utbedri ng av taklekkasjer som hadde oppstått. Det må
stilles spørsmål ved hvorfor kommunen valgte å ikke un dersøkte dette nærmere før det ble satt i
gang varsler og vedtak.

Kommunen har også begrunnet kravet om ny søknad med at plansituasjonen skulle være endret fra
næringsområde da godkjenning ble gitt i 2014 til LNF -område i 2019 (vedlegg 3 pkt. 7) Dette er
positivt feil. Hotellet lå i LNF-område i 2014 og gj ør det fortsatt. Det er gitt dispensasjon for dette, jf
Fylkesmannens avgjørelse i 2013. I ettertid har kommu nen endret sin argumentasjon, og hevder i
stedet at når det i den nye kommuneplanen ikke er av satt hotellområdet til næring, har dette
betydning for saken. Dette er en feilslutning.

Ansvarlig søker etterlyste dokumentasjon av grunnla get for vedtakene, jfbrev av 12.08.2020
(vedlegg 10). Kommunen svarte med at det ikke var g jort noen vurdering av hvorvidt bygget kunne
være til skade eller ulempe, men at de ikke hadde ob servert byggeaktivitet der siden 2017.
Kommunen kom ikke med noen form for dokumentasjon p å denne påstanden. Kommunen hevder
tvert imot at sannsynlighetsvurdering er tilstrekkel ig grunnlag for å konstatere stans i
byggearbeidene i mer enn to år, jfr brev av 06.07.20 20 (vedlegg 8), og henviser til tolkningsuttalelse
fra departementet av 18/3451-2 (vedlegg 9). Departe mentets uttalelse her gjaldt imidlertid et
mindre påbegynt byggeprosjekt som fortsatt ikke var ferdigstilt etter 13 år. Saken kan vanskelig
sammenlignes med den herværende jf brev fra ansvarli g søker av 24.08.2020 (vedlegg 3). I
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regjeringens uttalelse i det samme dokumentet, 18/34 51-2 (vedlegg 9) fastlås at det stilles krav til
objektivt observerbare fakta i slike saker. Kommunen s forståelse er dermed i strid med
departementets tolkningsuttalelse.

Vedlegg 6 Mail fra ansvarlig søker 08.01.2018
vedlegg 7 Informasjon om framdrift av byggevirksomh eten 15.07.2020
Vedlegg 8 Brev fra kommunen 06.07.2020 fastholdelse og begrunnelse for bortfall av tillatelse
Vedlegg 9 Tolkningsuttalelse fra departementet, 18/34 51-2
Vedlegg 10 12.08.2020, spørsmål om dokumentasjon

Manglende utredning av de konkrete faktiske forhold ene er en saksbehandlingsfeil som har ført til at
relevante opplysninger ikke var kjent for kommunen da den i april i år bestemte seg for å anse
arbeidene som innstilt. Både rivingsvedtaket og sta nsingsvedtaket er basert på et mangelfullt faktisk
grunnlag. Kommunens utredningsplikt før et så inngr ipende vedtak treffes, for et så omfattende og
komplisert byggeprosjekt, er ikke oppfylt.

4 Urimelige og uforholdsmessige vedtak

4.1 Innbyrdes motstridende vedtak
Stansingsvedtaket av 10.08.2020 er et kraftig virkem iddel som kan få alvorlige konsekvenser for
byggeprosjektet. Stillaser og rigg må igjen fjernes, arbeidsplasser rammes og finansieringen av
prosjektet vil igjen stå i fare. Stansingsvedtaket står dessuten i klar motstrid til rivingsvedtaket, s om
nettopp krever at byggearbeidene skal være i gang f ør årsskiftet for å unngå riving. Kommunen har
først vedtatt rivingspålegget, og deretter, når tilta kshaver har satt tiltak i gang, slik at riving ikke e r
aktuelt, vedtatt stansingspålegget, som vil hindre vid ere framdrift. Tidsrammen i rivingsvedtaket gjør
det helt umulig å gjennomføre en ny søknadsprosess og oppnå eventuell ny tillatelse i tide, jfr
omtalen i pkt. 2 i denne klagen. Forrige søknadsrun de tok flere år. De to vedtakene er uforenlige og
derfor urimelige.

4.2 Rivingspålegg er svært inngripende
Pålegg om riving av eksisterende bygg er svært inng ripende for den som rammes. I denne saken
gjelder det et bygg der det allerede er investert t italls millioner kroner, og som er under arbeid for å
bli ferdigstilt. Bygget og byggesaken er lovlig etab lert, og den midlertidige stansingen av
byggevirksomheten var forårsaket av uforutsette van skeligheter underveis, herunder uheldig
saksbehandling av kommunen. Ifølge Innjord et al. ( jfr Innjord, Plan-og bygningsloven s. 859) må
rivingsvedtak brukes med varsomhet. Det må stilles strenge krav til saksbehandlingen, herunder
grundige undersøkelser av mulige alternativer til r iving. Blir riving pålagt uten tungtveiende grunner ,
kan pålegget bli ansett som uforholdsmessig, og vedta ket kan være ugyldig ut fra alminnelige
forvaltningsrettslige prinsipper.

4.3 Magenlfull vurdering avden østlige delen av bygg et
Kommunen har ikke utredet og vurdert hvilken status den østlige delen av bygget skal ha. Den østlige
fløyen, som ikke brant, er oppført i betong over 5 et asjer inklusive kjeller og fikk ferdigattest i 1980 .
Denne opprinnelige delen av bygget har ikke på noe tidspunkt vært i den tilstand at det ikke kan
settes i stand uten hovedombygging, som er et vilkår etter pbl § 31-5. Det er bare den delen som
brant, og som måtte rives, som har vært i en slik ti lstand. Den østre delen av bygget fyller ikke
vilkårene i § 35-1 første ledd, og kan da heller ik ke pålegges revet i henhold til denne bestemmelsen.
Selv om det i byggesaken inngår i en større ombyggi ng og oppussing av hele bygningsmassen, vil
pålegg om riving av en fullt brukbar bygningsstrukt ur i 5 etasjer være urimelig og uforholdsmessig.
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Vedlegg

Vedlegg 1 Brev fra kommunen 20.08.2020 om grunnlag b ortfallt tillatelse
Vedlegg 2 Departementsuttalelse vedr. byggesaksforsk riften, ref. 16/1609-2
Vedlegg 3 Brev fra ansvarlig søker 24.08.2020 om sak sbehandlingsfeil mm
Vedlegg 4 Saksframlegg fra Rådmannen 21.04.2020 om r ivingsvedtak
Vedlegg 5 Brev fra ansvarlig søker 26.06.2020, inf ormasjon om status og framdrift
Vedlegg 6 Mail fra ansvarlig søker 08.01.2018, inform asjon om midlertidig stans
vedlegg 7 Informasjon om framdrift av byggevirksomhe ten 15.07.2020
Vedlegg 8 Brev fra kommunen 06.07.2020 fastholdelse og begrunnelse for bortfall av tillatelse
Vedlegg 9 Tolkningsuttalelse fra departementet 18/34 51-2
Vedlegg 10 Brev fra ansvarlig søker 12.08.2020, spør smål om dokumentasjon
Vedlegg 11 Bekreftelse fra B.R.A. Rør AS 30.08.2020

Kopi til Befa AS
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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 
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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 
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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]
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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]



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/ 15 / 18

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







Sendt fra min iPhone

Videresendt melding:

Fra: Ove Jensen < post@braroras.no >
Dato: 30. august 2020 kl. 11:30:45 CEST
Til: Jon < Jon@ag - arkitektur.no >
Emne: SV: Bergland - arbeide

Hei Jon !

Jeg har lest gjennom oppstillingen fra PROPERTY CONSULT & INVEST AS og kan bekrefte at dette er
korrekt.

Mvh .

BRA RØR A S
Ove Jense n

Fra: Jon < Jon@ag - arkitektur.no >
Sendt : søndag 30. august 2020 10:14
Til: Ove Jensen < post@braroras.no >
Emne: VS: Bergland - arbeid e

B.R.A. Rør AS v/rørleggermester Ove Jense n

I forbindelse med Berglandprosjektet ber jeg om at B.R.A. Rør AS går gjenn om dette dokumentet fra
Property Consult og Invest AS, som en kontroll av at opplysningen i brevet av 15.07.2020 er korrekte .

Mv h

Atelier Grøstad Arkitektur A S

Jon Grøsta d
Arkitetkt MNA L
Ansvarlig søke r



Fra: Post [Post@ag-arkitektur.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: orjan@lynggaard.no [orjan@lynggaard.no]; kenneth@lynggaard.no [kenneth@lynggaard.no]; 'Jan Martin Opsahl 

(janopsahl@gmail.com)' [janopsahl@gmail.com]; 'loyd@bauge.as' [loyd@bauge.as] 

Sendt: 14.08.2020 13:04:44 

Emne: 163-10 mfl - Bergland Hotel - gjenoppbygging etter brann - pålegg om stans - sak 14/957-115 

Vedlegg: image001.jpg 

Pålegg om stans kl 08.00 i dag er mottatt via Altinn i dag. Vi har konferert med tiltakshaver. 
 
Det vises til våre brev av 05.08.2020 og 12.08.2020 der det tilbakevises at det er juridisk grunnlag for krav om stans. 
I pålegget om stans, datert 10.08.20  sier kommunen på side 6 at det er mulig å søke om utsatt frist. I brevet av 12.08.20 har vi bedt om en utsettelse slik at 
kommunen kan kommentere de, etter vårt skjønn, feilaktige påstandene kommunen har lagt til grunn for kravet om stans. 
I vårt brev til kommunen av 12.08.20 har vi begrunnet og bedt om at fristen i første omgang utsettes inntil kommunen har redegjort for de påpekte feil i 
kommunens egen saksbehandling og faktagrunnlag. 
 
En stopp i de pågående byggearbeidene påfører prosjektet unødvendige kostnader og vanskeliggjør fremdriften.  
 
Ut fra den informasjonen tiltakshaver har gitt kommunen, antas at kommunen vil velge å revurdere saken, slik kommunen har sagt i sitt brev av 06.07.2020. 
 
Så snart kommunen har gitt fyldestgjørende tilbakemelding på de brev som er sendt til kommunen i anledning den aktuelle situasjonen, vil vi be om 
tidspunkt for et møte med kommunen, dersom det vil vise seg å være nødvendig.  
Klage på vedtak vil bli fremmet innenfor forvaltningslovens frister. 
 
Mvh 
 
Jon Grøstad MNAL 
 

  Atelier Grøstad Arkitektur AS 
Merdeveien 1, 3676 Notodden, Norway 
e: jon@ag-arkitektur.no 
w: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1k6XVu-0002x7-4H&i=57e1b682&c=TsAKEWX_r_SzOR1_tXo8nW83OJaZDyFK8NJpOw8xR3pJpvjscUwO-
Apm9DiTVZXvc7qiisVbzRwhQ20DxK42eyM_mKlCV-



qxg24uQa7NszUfnmz12gwf2PvgxAYwQPQ6R1DtyaR2ga2pTVmspvxXjTyJlN5ry3IJax_nzJTzYDo9jdONa0igwLen8vbCPK4AGLXfP0ZLfAiLFvTvHc-
am8PCODuRoMXSZDsXb5aSIgI 
t: 95 30 93 30 
t: 90 81 40 43 
 
 



 

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 
14/957-115 40577/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 13.08.2020 

 
Svar - Pålegg om stans 

Gnr/bnr 163/10 m.fl - Bergland 

Vi bekrefter å ha mottatt brev fra Atelier Grøstad Arkitektur AS, datert 12.08.2020. 

 

Vi vil komme tilbake med et nærmere svar på spørsmålene dere stiller i neste uke. Vi 

kan ikke se at det er forhold ved pålegget om stans som gjør at det bør stilles i bero 

til vi får svart på brevet deres. Fristen for stans 14.08.2020 kl. 08.00 er fortsatt 

gjeldende. 

 

Dersom dere ønsker et møte om saken, ber vi om at dere sender oss en oversikt 

over aktuelle datoer hvor et møte kan passe for dere, så vil vi komme tilbake med en 

innkalling. 

 

Med hilsen 

 

Heidi Skagnæs 

enhetsleder 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 47 51 91 16 

   
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 
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: 



 6 

 

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. 

 
 



Fra Google Maps, juni 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder tatt av byggesaksavdelingen, januar 2018 

 



 

 

 

 



 

 

Bilder fra byggesaksavdelingen, mai 2018: 

 

 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

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 
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 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Befa AS         Offl. § 24 

Postboks 226 

 

3672 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-94 36897/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 16.07.2020 

 

 

Varsel om pålegg om stans og tvangsmulkt - Gjenoppbygging etter 

brann, gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - Bergland 

 
 

Dere kan uttale dere – vi vurderer å pålegge dere å stanse arbeider  

 

Vi er kjent med at dere har satt i gang søknadspliktige byggearbeider som mangler 

nødvendig tillatelse, på eiendommen. Dette gjelder blant annet at dere er i gang med 

å bygge påbygg/saltak på den delen av bygningen som ikke ble revet etter brannen, 

mot øst på eiendommen.  

 

Varsel om pålegg om stans 

Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge dere å stanse byggearbeider på 

eiendommen, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 32-2 og 32-3. 

 

Hvis vi gir dere pålegg om stans, vil vi sette en frist for oppfyllelse av pålegget. 

 

Varsel om tvangsmulkt 

Vi varsler også om at vi samtidig med vedtak om pålegg vil vurdere å gi dere 

tvangsmulkt, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5. 

 

Tvangsmulkt er en pengesum dere må betale dersom dere ikke stanser ulovlige 

forhold innen fristen for stans i vedtak om pålegg. Hvis dere stanser ulovlige forhold 

innen fristen, må dere ikke betale tvangsmulkt. 

 

Vi kan gi tvangsmulkt som engangsbeløp, løpende mulkt eller som en kombinasjon 

av begge to. Vi har mulighet til å vedta engangsbeløp flere ganger hvis pålegget ikke 

blir oppfylt. I denne saken vurderer vi å gi ukesmulkt på 20 000,-. 

 

Dere kan uttale dere i saken 

Før vi bestemmer om vi skal gi vedtak om pålegg og tvangsmulkt, har dere mulighet 

til å komme med en tilbakemelding med synspunkter til saken og vår vurdering, jf. 

pbl. § 32-2. Fristen for å komme med tilbakemelding er 06.08.2020. 

 

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

13.05.2020 (sak 35/20). Vedtaket er som følger: 

 
 

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. 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel 

Det er eiers/tiltakshavers ansvar å sørge for at tiltak på eiendommen er lovlige. 

Kommunen har plikt til å følge opp ulovligheter, jf. pbl. §§ 1-4 og 32-1. 

 

Kommunens vurdering er at det er satt i gang byggearbeider på eiendommen uten 

nødvendige tillatelser etter plan- og bygningsloven. Tidligere gitte tillatelser er 
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bortfalt, da arbeidene har vært innstilt i mer enn 2 år, jf. pbl. § 21-9.  

 

Det er derfor igangsatt ulovlige arbeider. 

 

Kommunen vurderer at pålegg om stans og tvangsmulkt er hensiktsmessige 

virkemidler for å sikre at ulovlige byggearbeider på eiendommen stanses inntil 

søknad om gjenoppbygging/nybygging eller riving er godkjent. Kommunen mener at 

en løpende ukesmulkt på kr 20 000,- vil gi et tilstrekkelig press på å oppfylle pålegg 

om stans. 

 

Dere kan unngå pålegg om stans og tvangsmulkt 

Om dere stanser arbeidene og sender oss bekreftelse på at arbeidene er avsluttet 

innen 06.08.2020, har vi ikke lenger grunnlag for å gi pålegg om stans og 

tvangsmulkt. 

 

Dere må søke om tiltaket 

Dere har mottatt pålegg om riving av bebyggelse på eiendommen dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er godkjent og satt i gang innen 31.12.2020. 

Pålegget anses som oppfylt når gjenoppbygging/nybygging etter godkjent 

byggetillatelse er satt i gang, eller byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet 

og det er søkt om ferdigattest på rivingen. 

 

Søknadspliktige arbeider på eiendommen, for eksempel for 

gjenoppbygging/nybygging eller riving av bebyggelsen, må søkes om. Byggetiltak på 

eiendommen er avhengig av dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1, og det må gis dispensasjon fra byggegrense mot vei etter 

veglova § 29. 

 

Informasjon om forelegg og tinglysing 

Vi informerer om at dersom dere ikke oppfyller pålegget, kan vi gi dere forelegg som 

kan få samme virkning som 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. 

 

Vi kan tinglyse pålegget som en heftelse på eiendommen deres dersom dere ikke 

oppfyller pålegget, jf. pbl. § 32-3 fjerde ledd. Det betyr at pålegget også vil gjelde 

overfor en eventuell ny eier. Vi vil informere dere dersom vi tinglyser pålegget på 

eiendommen deres. 

 
 

Har dere spørsmål? 

Dere kan også ta kontakt med oss via Servicetorget 32 11 74 00, eller sende e-post 

til postmottak@ringerike.kommune.no. Det er fint om dere da kan oppgi gårds- og 

bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som står opplyst 

øverst i dette brevet. 

 

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

 

Tilbakemelding sendes til postmottak 
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Dere kan sende tilbakemelding på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no, eller 

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

 

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 

 

 

Henviser til: 

Ringerike kommunens delegeringsreglement vedtatt i Ringerike kommunestyre 3. 

mars 2020. 

 

Kopi: 

Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 NOTODDEN 

 



Fra: Jon [Jon@ag-arkitektur.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: 'Jan Martin Opsahl (janopsahl@gmail.com)' [janopsahl@gmail.com]; kenneth@lynggaard.no [kenneth@lynggaard.no] 

Sendt: 01.07.2020 13:55:09 

Emne: VS: 163/10 mfl. Bergland Hotel - fremdrift 

Vedlegg: image001.jpg 

  
Viser til brev fra Ringerike kommune, datert 29.06.2020. 
  
Vi er selvsagt klar over plan- og bygningslovens § 29-1.  
  
Saken er imidlertid den at det har foregått arbeider for å sikre gjennomføring, parallelt med at arbeidet med refinansiering har foregått. 
Ut fra den informasjonen vi har fått, medfører det ikke riktighet at «det uansett er mer enn 2 år siden» , det foregikk aktivitet på byggeplassen. 
Ut fra den informasjonen vi har fått, foregikk det noen arbeider i bygget høsten 2018, nettopp for å sikre at det skulle blir mulig å fortsette prosjektet når 
refinansieringen var på plass. Det har også foregått aktiviteter på senere tidspunkter. Hele byggesaken må ses som en helhet, ingen av saksområdene kan 
ses uavhengig av at formålet har vært å gjenoppføre Bergland Hotel etter brannen. På denne bakgrunnen er det ikke uten videre grunnlag for å hevde at 
byggetillatelsen er falt bort. 
  
Vi har bedt tiltakshaver undersøke saken nærmere og om å legge fram nødvendig dokumentasjon.  
  
Vi er også klar over at hotellet ligger i et LNF område, men at de nødvendige dispensasjoner i denne forbindelse, samt i forhold til veg mv., er gitt. 
Ringerike kommune har nå fattet et vedtak om at byggearbeidene må være i full fremdrift i løpet av inneværende år. I motsatt fall vil kommunen kreve 
bygget revet. Dette er nå den politiske rammen vi må forholde oss til. Dette stemmer også bedre med at 2 års-fristen løper ut i løpet høsten 2020. 
  
Slik denne saken har gått, med naboprotester mv. vil det være svært vanskelig å se for seg at søknadsprosessen skal kreves gjort en gang til, innenfor denne 
tidsfristen, når resultatet skal bli nøyaktig det samme som er omsøkt og godkjent, påbegynt og i stor grad gjort, i dette prosjektet. Det ligger en grad av 
urimelighet i et slikt krav. 
  
Både finansiering og byggearbeider er nå kommet i gang igjen, og vi ber om at kommunen denne gangen er behjelpelige med å sikre at gjennomføringen nå 
blir uten unødvendige problemer.  
  
Med vennlig hilsen 



  
Jon Grøstad MNAL 
Ansvarlig søker 
  

  Atelier Grøstad Arkitektur AS 
Merdeveien 1, 3676 Notodden, Norway 
e: jon@ag-arkitektur.no 
w: https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1jqbKa-0005L2-
5v&i=57e1b682&c=m5KhLoIUaWppWTSuepJfc92vGBweDa8Cz8GNXCO1C74EqxsbYD4JN9s0LIClnKg8fVj3jatjByay-
o9G3NQsXv44gHCguofbp5x68uxVv_vjtbQ0ykGm2bRjCFTJpHqgVCfZuEWpWRdFPXGlycJwbLsfjrKm78Py5-
o2F8xniLiWcGW1rmS4ftdQ26WXVAY4Sz2tYaZRs3xRm25kXD0RWRcvB3Zt-cUEYeCf0cr8WTo 
t: 95 30 93 30 
t: 90 81 40 43 
  
  
  
  



 

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 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
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Melding om politisk vedtak - Gjenoppbygging etter brann 

Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet  i møte 13.05.2020 sak 35/20. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang.  

Dette til orientering. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 47 51 91 16 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Orientering om klageadgang 

Saksprotokoll - Pålegg om riving 

Pålegg om riving 

Forhåndsvarsel 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 
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Videre oppfølging av saken 

Bilder 
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3672 NOTODDEN 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
14/957-80 3546/20 GNR 

163/10,14,15,22 
 23.01.2020 

 
Forhåndsvarsel 

Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Varsel om pålegg om riving 

Dette er et varsel om at vi vurderer å pålegge dere å rive bebyggelsen på 

eiendommen, dersom nybygging, hovedombygging eller riving av bebyggelsen på 

gnr/bnr 163/10, 163/14, 163/15 ikke er søkt om og satt i gang innen 31.12.2020, jf. 

pbl. § 31-5. 

 

Varsel om tvangsmulkt 

Vi varsler også at vi samtidig med vedtak om pålegg vil vurdere å gi deg/dere 

tvangsmulkt, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-5. 

 

Tvangsmulkt er en pengesum du/dere må betale dersom du/dere ikke oppfyller 

pålegget innen fristen. Hvis det ulovlige forholdet rettes innen fristen, må du/dere 

ikke betale tvangsmulkt. 

 

Vi kan gi tvangsmulkt som engangsbeløp, løpende mulkt eller som en kombinasjon 

av begge to. Vi har mulighet til å vedta engangsbeløp flere ganger hvis pålegget ikke 

blir oppfylt. I denne saken vurderer vi å gi kr 30 000,- per påbegynte måned uten at 

pålegget oppfylles. 

 

Du kan uttale deg i saken 

Før vi bestemmer om vi skal gi vedtak om pålegg og tvangsmulkt, har du/dere 

mulighet til å komme med en tilbakemelding med synspunkter til saken og vår 

vurdering, jf. pbl. § 32-2. Fristen for å komme med tilbakemelding er 15. mars 2020. 

 

Om saken 

Saken om gjenoppbygging etter brann på eiendommen har vært langvarig, og 

historikken forutsettes kjent for BEFA AS. Bakgrunnen for dette forhåndsvarselet er 

at byggearbeidene for gjenoppbyggingen etter brann har stoppet opp og at 

eiendommen har blitt stående i en tilstand som krever nybygging og/eller 

hovedombygging for å sette i stand eiendommen. 

 

Begrunnelse for forhåndsvarsel 

Pbl. § 31-5 sier dette om pålegg om riving: 
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«Er byggverk kommet i slik stand at det etter kommunens skjønn ikke kan settes i 

stand uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan 

gjennomføres eller ikke blir satt i gang innen en rimelig frist som kommunen setter, 

kan kommunen kreve at byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet.» 

 

I august 2019 ba hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning(HMA) administrasjonen 

om å legge fram en sak om videre muligheter for oppfølging av byggearbeidene på 

Bergland hotell. Saken ble lagt fram for HMA 09.12.2019.  

 

HMA vedtok følgende: 

Forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

bygningen dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 

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

frem for behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

HMA mente i møtet at det ikke var ønskelig at bygningen skulle bli stående i sin 

nåværende tilstand, og at riving eller hovedombygging var nødvendig i dette tilfellet. 

 

Du kan unngå pålegg og tvangsmulkt 

Om du starter arbeidene med bygging eller riving innen 15. mars 2020, har vi ikke 

lenger grunnlag for å gi pålegg og tvangsmulkt. Vi minner om at både riving og videre 

bygging på eiendommen er søknadspliktig. 

 

Informasjon om forelegg og tinglysing 

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

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

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

 

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

jf. pbl. § 32-3 fjerde ledd. 

 

 
 

Har du/dere spørsmål? 

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

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

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

 

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

post til postmottak@ringerike.kommune.no. 

 

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

 

Saksdokumenter sendes til postmottak 

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

Ringerike kommune, postboks 123, 3502 Hønefoss. 
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Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 47 51 91 16 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Videre oppfølging av saken 
Videre oppfølging av saken 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-79  Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

Sak: 89/19 

 

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

Bergland 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forhåndsvarsle pålegg om riving.  

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

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

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

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.12.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp, Ap og uavh.: 

«Rådmannens alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving.  

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

    dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist.  

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

    behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.» 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (uavh.) forslag p.v.a. Sp, 

Ap og uavh., ble Eriksens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 14/957-74   Arkiv: GNR 

163/10,14,15,22  

 

 

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

Forslag til vedtak: 

1. Saken tas til orientering. 

 

 

  

 

Sammendrag 

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

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

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

 

Innledning / bakgrunn 

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

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

overtok eiendommen i desember 2008.  

I februar 2010 ble eiendommen rammet av brann.  

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

den østre delen. Rivingen var ferdig i januar 2012. 

 

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

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

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

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

resten av tiltaket (IG2) i oktober 2014. 

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

november 2015.  

 

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

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

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

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

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

gitt. På det tidspunktet forsikringsutbetalingene stoppet var byggearbeidene i svært god 
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framdrift. Da forsikringsselskapet stoppet utbetalingene, ble utbygger tvunget til å stenge ned 

byggeplassen. …» 

 

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

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

noe byggeaktivitet i denne perioden.  

 

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

avløpsrenseanlegg, og en sak om opprydding i forurenset grunn. 

 

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

august 2014. Arbeidene er ikke igangsatt.  

 

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

 

Beskrivelse av saken 

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

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

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

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

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

 

Krav til forhåndsvarsling 

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

vurderer å gi bl.a. pålegg eller tvangsmulkt: 

«Den ansvarlige skal varsles før pålegg gis, tvangsmulkt vedtas eller forelegg utferdiges, 

og gis anledning til å uttale seg innen en frist som ikke skal være kortere enn 3 uker. 

Forhåndsvarsel skal gis skriftlig. 

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

forholdet kunne følges opp med pålegg om retting, pålegg om stans eller vedtak om 

tvangsmulkt. Forhåndsvarselet skal videre opplyse om at et eventuelt pålegg som ikke 

etterkommes innen fastsatt frist, også vil kunne følges opp med forelegg som kan få samme 

virkning som rettskraftig dom» 

 

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

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

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 – forhåndsvarsle pålegg om rydding av byggeplassen 

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

slik stand at det virker minst mulig skjemmende. 

 

Alternativ 3 – forhåndsvarsle pålegg om riving. 

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

dersom den ikke settes i stand innen en rimelig frist. 
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2. Vurderingen av om det er grunnlag for å gi pålegg etter pbl. § 31-5 skal legges frem for 

behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 

 

Rådmannens vurdering - oppfølging av saken 

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

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

rydding av byggeplassen og riving av bebyggelsen. 

 

1. Sikring av eiendommen 

Det følger av pbl. § 31-3 at: 

«Eier eller den ansvarlige plikter å holde byggverk og installasjoner som omfattes av 

denne lov i en slik stand at det ikke oppstår fare for skade på, eller vesentlig ulempe for 

person, eiendom eller miljø, og slik at det ikke er skjemmende i seg selv eller i forhold til 

omgivelsene. 

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

 

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

byggeprosjekter.  

 

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

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

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

kontaktperson som ser til eiendommen ved anledning og behov. Han setter gjerder på plass og 

stenger porter og dører ved behov etter innbrudd. 

 

Byggesakskontoret har også sjekket eiendommen med tanke på sikringsgjerder samtidig med 

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

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

 

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

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

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

vil administrasjonen vurdere pålegg om sikring. 

 

 

2. Rydding av byggeplassen 

Av pbl. § 21-9 tredje ledd følger det 

«Innstilles et tiltak i mer enn 1 år, skal stillasene fjernes og anlegg bringes i slik stand at 

det virker minst mulig skjemmende. Varer dette mer enn 2 år, kan kommunen forlange at 

tiltaket helt skal fjernes og grunnen ryddes.»  

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

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

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

mulig skjemmende.» 

 

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

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

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, og rammetillatelse og dispensasjon for i politisk 
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sak 57/14. Den østre delen av bygningen, inkludert svømmebasseng og bomberom, er ikke en 

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

§ 21-9 tredje ledd. 

 

3. Riving av bebyggelsen 

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

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

uten hovedombygging, og nybygging eller hovedombygging ikke kan gjennomføres eller 

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

byggverket eller restene av det blir fjernet og tomta ryddet. 

Byggverk med videre kan også kreves fjernet dersom det etter kommunens skjønn er 

kommet i slik tilstand at det medfører fare eller vesentlig ulempe for person, eiendom eller 

miljø, eller virker sterkt skjemmende, og det ikke er satt i stand innen en fastsatt frist.» 

 

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

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

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

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

setter». 

 

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

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

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

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

kan medføre fare eller ulempe bare gjelder etter annet ledd. 

 

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

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

Det må også foreligge tungtveiende hensyn som tilsier riving.  

 

Forurensningsloven: Sluttrapport – forurenset grunn 

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

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

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

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

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

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

Statens Innkrevingssentral, og tvangsmulkt etter forurensningsloven går til staten.  

 

Saksbehandlingsregler og videre prosess 

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

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

 

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

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

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

direkte i et møte, men det kan vedtas at rådmannen skal vurdere et bestemt virkemiddel. På 
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generelt grunnlag bemerker rådmannen at pålegg og tvangsmulkt bare vil være et effektivt 

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

 

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

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

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

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

byggegrensen mot vei, og Statens Vegvesen ga avslag på søknad om dispensasjon fra 

byggegrensen for gjenoppbygging. Denne saken er dermed ikke sammenlignbar med Bergland-

saken. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunen fortsetter med nåværende oppfølging av sikringen og 

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

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.11.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

 

Saksbehandlere: Kristine Grønlund og Knut Ivar Kollstrøm 

 

 





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/3482-25   Arkiv: GNR 28/18, 

28/96  

 

 

Klage på avslutning av saken, gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 
 

Forslag til vedtak: 

1. Endringene som er utført på garasjen skal følges opp, og viderebehandling delegeres til 

rådmannen. 

2. Klagen på beslutning om å ikke følge opp saken avvises. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på beslutning om å ikke følge opp garasje og terrengendringer på 

eiendom gnr/bnr 18/96 ved brev datert 10.07.2020. Rådmannen viser til at beslutning om å 

ikke følge opp og avslutning av saker, ikke er et enkeltvedtak med klagerett på. Klagen på 

avgjørelse om å ikke følge opp saken videre, må derfor avvises. Rådmannen mener likevel det 

er grunnlag for å følge opp trapp på baksiden av garasjen, da den medfører at garasjen får et 

større areal enn reguleringsplanen tillater. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig og utgraving av tomta ved delegert vedtak datert 

31.05.2016 (saksnr. 16/3103-4). Det ble godkjent svømmebasseng på eiendommen ved 

delegert vedtak datert 11.10.2017 (saksnr. 17/3970-2). Det er også gitt tillatelse til oppføring 

av garasje på eiendommen ved delegert vedtak datert 19.09.2016 (saksnr. 16/4866-2). 

 

Kommunen mottok 07.09.2018, 09.09.2018 og 12.09.2018 brev fra nabo, Lars Stensbye, om 

at det var utført terrengendringer på eiendommen som var i strid med reguleringsplanen, og at 

terrengendringene utgjorde skade og ulempe på naboens eiendom. I tillegg skrev naboen at 

garasjen var plassert for nærme nabogrensa og at det var satt opp en trapp på baksiden av 

garasjen. Naboen sendte også inn en teknisk vurdering av terrengoppfyllinger, og informasjon 

om at det var oppført et svømmebasseng. 

 

24.09.2018 sendte kommunen et brev til hjemmelshavere, Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure 

Landron, og ba om en redegjørelse for terrengendringer utført i forbindelse med oppføring av 

bolig og svømmebasseng. 
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Kommunen mottok 18.10.2018 tilbakemelding fra hjemmelshavere om at det var utført 

terrengarbeider i tråd med tillatelse til oppføring av bolig, og at det var utført terrengendringer 

i forbindelse med utgraving av svømmebasseng og for å planere tomta i etterkant av dette. 

 

Kommunen sendte 20.11.2018 brev til hjemmelshavere og nabo om at kommunen forstod det 

slik at terrengendringene var utført i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplan.  

 

31.05.2020 mottok kommunen brev fra nabo om at det var satt opp en trapp på baksiden av 

garasjen som ikke var søkt om, og spørsmål om når kommunen kunne komme på tilsyn. 

30.06.2020 mottok kommunen et nytt brev fra nabo med spørsmål om tidspunkt for tilsyn. 

Nabo sendte nytt brev til kommunen 06.07.2020, hvor han viste til tidligere nevnte forhold og 

at kommunen hadde brukt lang saksbehandlingstid på å ta tak i saken. 

 

Det ble sendt brev fra kommunen 10.07.2020 om at trapp på baksiden av garasjen ikke ble 

ansett å være søknadspliktig, at terrengendringer var i tråd med gitte tillatelser og 

reguleringsplan, og at det ikke var behov for å komme på befaring på eiendommen og at saken 

ville bli avsluttet.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 28.07.2020 klage fra nabo, Lars Stensbye, på beslutning om å ikke følge 

opp tiltak på eiendom gnr/bnr 18/96. 

 

Klagen går i hovedsak ut på følgende: 

- Garasjen er ikke unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-1. 

- Garasjen med trapp har et større bebygd areal (BYA) enn 50 m² som er det 

reguleringsplanen tillater, og tiltaket krever dispensasjon. 

- Terrengendringene er ikke unntatt søknadsplikt etter byggesaksforskriften § 4-1 første 

ledd bokstav e nr. 7. 

- Reguleringsplanen sier at naturtomtenes karakter skal ivaretas, eksisterende vegetasjon 

og terrengformasjoner skal bevares i størst mulig grad, og at planering av terrenget 

tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse 

på 20 m². 

- Det er lite/ingenting igjen av den eksisterende vegetasjonen og terrengformasjonen. 

- Terrengendringene krever dispensasjon. 

- Garasjen er plassert ulovlig. 

- God forvaltningsskikk tilsier at det skal redegjøres for rettsregler avgjørelsen bygger på 

og det faktum som er lagt til grunn, og kommunen har bare lagt hjemmelshavers 

faktum til grunn og ikke vært på befaring på eiendommen. 

- Kommunen har begått saksbehandlingsfeil da de har truffet feil avgjørelse, og 

avgjørelsen ikke er godt nok begrunnet etter krav til begrunnelse i forvaltningsloven §§ 

24 og 25. 

 

Hjemmelshavere til eiendommen gnr/bnr 18/96, Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron, 

har 19.09.2020 uttalt seg til klagen. 

 

Kommentarene går i hovedsak ut på følgende: 

- Forholdene ble første gang tatt opp i 2018, og det er ikke klagerett på dette etter to år. 

- Kommunen har oppfylt sin undersøkelsesplkt og behandlet saken korrekt 
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- Hjemmelshavere var i kontakt med kommunen pr. telefon angående trappa i mai/juni 

2017, og fikk da beskjed om at det ikke var nødvendig å søke om trappa. 

 

Kommunen mottok 22.09.2020 ytterligere kommentarer fra naboen. Kommentarene gjelder i 

hovedsak det samme som har blitt sendt inn av naboen tidligere. I tillegg har han lagt ved bilder 

og dokumentasjon som ble gjort i forbindelse med planarbeidet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er reguleringsplan nr. 422 «Grenda i Åsa» vedtatt 02.02.2017 som er gjeldende for 

eiendommen. Eiendommen er regulert til bebyggelse – frittliggende. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven (fvl.) § 2 første ledd bokstav b og § 28.  

 

Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

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

kommunen. 

 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 

Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

Alternativ 2 

1. Endringene som er utført på garasjen og terrengendringer skal følges opp, og 

viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Begrunnelse alternativ 2:  

HMA mener at det skulle vært søkt om dispensasjon for oppføring av trapp på baksiden av 

garasjen og for terrengendringer på eiendommen etter bestemmelsene i reguleringsplanen. 

HMA vurderer at garasjen har fått et større areal enn det reguleringsplanen tillater, og at 

omfanget av terrengendringer på eiendommen er utenfor det reguleringsplanen tillater. HMA 

mener derfor at forholdene skal følges opp. 

 

Alternativ 3 
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1. Klagen på avgjørelse om å ikke følge opp terrengendringer og garasje avvises. 

 

Begrunnelse alternativ 3: 

HMA mener det ikke foreligger grunnlag for å følge opp terrengendringer og endringer på 

garasjen, da tiltakene ikke er så omfattende at de krever dispensasjon. HMA mener at 

endringene er i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplanen. HMA vurderer videre at klagen 

skal avvises da beslutningen om å ikke følge opp ikke er et enkeltvedtak, og at det dermed ikke 

er klagerett på beslutningen. 

 

Alternativ 4 

1. Terrengendringer skal følges opp, og viderebehandling delegeres til rådmannen. 

2. Klagen på avgjørelse om å ikke følge opp garasje avvises. 

 

Begrunnelse alternativ 4: 

HMA mener det foreligger grunnlag for å følge opp terrengendringene på eiendommen. 

Terrengendringene er utenfor det reguleringsplanen tillater, og det er dermed krav om 

dispensasjon for tiltaket. Videre mener HMA at endringen på garasjen er så liten at den kan 

anses som en mindre ulovlighet etter pbl. § 32-1, og kommunen vil ikke prioritere å følge opp 

garasjen videre. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan ha betydning ved terskelen for oppfølging av lignende saker 

i kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen fra nabo 

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

ikke er klagerett på beslutninger som ikke er enkeltvedtak. Enkeltvedtak er et vedtak som 

gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. fvl. § 2 første ledd bokstav 

b. 

 

Byggesaksavdelingen opplyste i brev datert 10.07.2020 at forholdene ble ansett å ikke være 

søknadspliktige, og i tråd med gitte tillatelser og reguleringsplan. Videre at saken derfor ville 

bli avsluttet og at kommunen ikke kom til å følge den opp videre. Dette anses å være en 

prosessledende beslutning som sier noe om hvordan kommunen vil behandle saken, og ikke et 

enkeltvedtak som er bestemmende for rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 

personer. 

 

Rådmannen konkluderer med at beslutningen om å ikke følge opp saken videre ikke er et 

enkeltvedtak med klagerett. Klagen må derfor avvises. 

 

Saksbehandlingsfeil 

Klager viser til at det er gjort saksbehandlingsfeil da byggesaksavdelingen ikke har begrunnet 

vedtaket godt nok etter forvaltningsloven §§ 24 og 25. 

 

Rådmannen viser til at disse bestemmelsene gjelder enkeltvedtak, og at beslutningen om å ikke 

følge opp saken videre og å avslutte den, ikke er et enkeltvedtak. Bestemmelsene om 

begrunnelse i fvl. §§ 24 og 25 kommer dermed ikke til anvendelse.  
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Rådmannen mener likevel at beslutningen om å ikke følge opp saken videre og å avslutte saken 

er godt nok forklart i brevet datert 10.07.2020. Byggesaksavdelingen fant på daværende 

tidspunkt ikke grunnlag for å følge opp garasjen, da tilbygg på under 15 m² i utgangspunktet 

ikke er søknadspliktig. Etter reguleringsplanen § 4.1.2 skal eksisterende vegetasjon og 

terrengformasjoner bevares i størst mulig grad, og planering av terrenget tillates kun for 

biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse 20 m². I brevet fra 

byggesaksavdelingen datert 10.07.2020 er det forklart at byggesaksavdelingen anser 

terrengendringene å være i tråd med gitte tillatelser, og det som er tillatt å gjøre i spredtbebygd 

strøk uten å søke. De anses heller ikke å være i strid med reguleringsplanen. Hjemmelshaver 

har redegjort for at terrengendringene følger kote 169-172, i tråd med tillatelser til oppføring 

av bolig, garasje og svømmebasseng. Det er gjort mindre endringer på terrenget ut fra det som 

har blitt godkjent, men i tråd med det som er tillatt etter byggesaksforskriften § 4-1 første ledd 

bokstav e nr. 7 og reguleringsplanen. 

 

Rådmannen mener derfor at det ikke er gjort saksbehandlingsfeil ved avslutning av saken. 

 

Videre oppfølging av kommunen 

Når det gjelder terrengendringene viser rådmannen til forklaringen til byggesaksavdelingen i 

brev datert 10.07.2020 og vurderingen overfor under punktet om saksbehandlingsfeil. 

Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å følge opp terrengendringene som er utført da de 

er i tråd med reguleringsplanen, gitte tillatelser og det som kan gjennomføres uten søknad om 

tillatelse etter byggesaksforskriften. 

 

Rådmannen mener det er grunnlag for å følge opp saken videre hva gjelder garasjen. Det er gitt 

tillatelse til oppføring av garasje på 50 m² BYA. Plassering av garasjen er vist på situasjonsplan 

datert 29.04.2016 og godkjent i forbindelse med byggesøknaden. Rådmannen kan ikke se at 

faktiske plassering avviker med det som er godkjent, og mener derfor det ikke foreligger 

grunnlag for å følge opp plasseringen av garasjen. Garasjen er også plassert innenfor regulert 

byggegrense mot nabo, og har dermed en plassering i tråd med reguleringsplanen. Etter 

reguleringsplanen § 4.1.3 fremgår det at garasjer ikke skal overstige en BYA på 50 m². Trapp 

på baksiden av garasjen anses som et tilbygg til garasjen, og utgjør en økning i BYA. Det 

skulle dermed vært søkt om dispensasjon for oppføring av trappen etter reguleringsplanen § 

4.1.3 fordi garasjen får et større bebygd areal enn 50 m². 

 

Rådmannen mener derfor det er grunnlag til å følge opp garasjen videre, og be hjemmelshavere 

om å søke om dispensasjon for oppføring av trapp på baksiden av garasjen, eller fjerne trappa i 

tråd med tillatelsen fra 2016. 

 

- Oppsummering 

Rådmannen mener at beslutningen om å avslutte saken ikke er et enkeltvedtak, og det er 

dermed ikke klagerett på beslutningen. Klagen må derfor avvises. Rådmannen mener det 

foreligger grunnlag for å følge opp garasjen videre da den har blitt større enn det 

reguleringsplanen tillater, og at det skulle vært søkt om dispensasjon for oppføring av trapp på 

baksiden av garasjen. 

 

Rådmannen vil også bemerke at kommunen har en plikt til å følge opp forhold etter pbl. § 32-

1, men at privatpersoner ikke har noen rettskrav på at kommunen skal følge opp. 
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- 

Dag Ragnar Klæstad, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

Anne-Laure Landron, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

Lars Stensbye, Småbråtalia 26, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Brev med kommentarer til uttalelse 

Vedlegg 1 – Melding om ulovlige tiltak i Småbråtalia 28 

Vedlegg 2 – Teknisk vurdering av terrengoppfylingene 

Vedlegg 3 – Bilder og kart fra tomtesituasjonen 

Vedlegg 4 – Saksframlegg 

Vedlegg 5 – Miljørettet helsevern 

Vedlegg 6 – Saksframlegg 

Vedlegg 7 – Saksframlegg 

Vedlegg 8 – Saksframlegg Cowi 

Vedlegg 10 A – Fasade, terrenglinje 

Vedlegg 10 B – Fasader terrenglinje 

Svar – Innsyn i uttalelse – saksnr. 18/3482-24 

Uttalelse i sak HMA Småbråtalia 28.pdf 

Innsyn i uttalelse – 18.09.2020.pdf 

Oversendelse av klage og informasjon om videre saksgang 

Journalpost 15 

Klage til Ringerike kommune - ulovlige tiltak i Småbråtalia 28.pdf 

Tiltak 

Purring på svar - tidspunkt for tilsyn - 30.06.2020.pdf 

Brev til Ringerike kommune - spørsmål om tidspunkt for tilsyn - 31.05.2020.pdf 

Melding om ulovlig trapp gnr. 18, brn. 96 - Småbråtalia 28.pdf 

Utfylling på eiendommen 

Angående redegjørelse for utfylling på eiendommen 18/96 

Redegjørelse for utfylling på eiendommen 

Melding om ulovlig svømmebasseng 

Melding om ulovlige tiltak 

Ettrinns (§ 20-1) - Bygging av svømmebasseng - Godkjenning 

Ettrinns (§ 20-1) - Godkjenning 

E-post 

Søknad uten ansvar – bygging av garasje - godkjenning 

Situasjonsplan 

Situasjonsplan 

Tegning ny fasade 2 

Tegning ny fasade 3 

Tegning ny snitt 3 

Situasjonskart 

Situasjonskart 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 



- 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

 
 



OVE RSIKTSKART

Eiendom:
Gnr: 0 Bnr: 0 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse:

Hj.haver/Fester:

RINGERIKE
KOMMUNE

Dato: 21/9-2020 Sign: Målestokk
1:50000

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata.

Page 1 of 1 Utskrift

21. 09. 2020 https://kart.ringerike.kommune.no/webinnsyn/Content/printDynaLeg.asp?Left=57189 ...



1

Lars Stensbye
Småbråtalia 26
3512 Hønefoss
Tlf. 95 80 79 92
lars.stensbye@gmail.com

Oslo, den 22 . september 20 2 0

R ingerike kommune
Avdeling for byggesaker
v/ Arne Hellum
Postbok s 123 Sentrum
3502 Hønefo ss
postmottak@ringerike.kommune.no
Saksbehandler : elisabeth.skaret. lund@ringerike.kommu ne.no

Deres referanse r : Saksnr. 1 8 /3 482 - 2 8 | Løpenr. 4 8087 /20 | Arkivkode: GNR 28/18, 28/96

Kommen t arer til uttalelsen fra Landron og Klæstad vedrørende
Småbråtalia 28 , gnr. 18, bnr. 96

D et vises ti l utta lelsen fr a Landron og K læstad datert 19. septemb er 2020 vedrørende
terreng opp fyllinge ne i Småbråtalia 28. Dett e brevet er mine kommentarer til den forestående
behandlin gen i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning ( HMA) den 12. oktober 2020.

1. Sammendrag

Jeg vil i dette brevet kort gjøre rede f or bakgrunnen og grunnlaget for min klage med henvisning til
bilder og skis ser for terren goppfyllingene i Småbråtalia 28. Videre vil jeg gjøre rede for hvordan
reguleringsplaner skal tolkes. Og jeg vil vise at forutsetningen om minimale terrenginngrep ved
utbyggingen av boligfeltet i Småbråtalia va r hel t sentra lt i kommunens forber edende saksbe handling
til vedtaket av reguleringsplanene nr. 325 og nr. 422. Derne st vil jeg forklare at tomtene i Småbråtalia
26 og 28 har fått et spe sie l t vern mot endringer i t errengets naturlige karakter og formasjoner
gjennom planpros essen . Til slutt vil jeg knytte noen kommentarer t il Landron og Klæstads anførsler
om manglende klagerett o g undersøkelsesplikt en fra kommunen.

2. Bakgrunnen for min klage

Jeg har i følgende utv algte brev til kommunen beskrevet bakgrunnen og grunnlaget for min klage hva
angår de terrengoppfyllingene som er etabler t fr a Landron og Klæstad i Småbråtalia 28:

- Brev av 07. september 2018 med melding om ulovlige tiltak i Småbråta lia 28
- E - post med t eknisk vurdering av terrengoppfyllingene av 09. september 2018
- Brev av 20. februar 2020 med krav om omgjøring av vurdering og gjennomføring av tilsyn
- Brev av 06. juli 2020 vedrørende manglende tilsyn og lang saksbehandlingstid
- Brev av 28. juli 2020 – klage på kommunens beslutning om manglende oppfølging av ulovlige ti ltak

Landron og Klæstad har fra 2016 / 2017 og frem høsten 2018 suksessivt fylt opp terrenget utenfor
egen bolig og garasje, og helt inntil min tomtegrense. Fyllingens s tørrelse er av meg estimert til å
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være på ca. 600 m2, inneholde 1 500 m3 masse til en samlet vekt på 2 250 tonn (150 lastebillass),
med en gjennomsnittlig dybde på 2,5 meter og en maksimal høyde på ca. 4 meter. For en nærmere
illustrasjon og beskrivel se av terrengoppfylling en vises det til mitt brev av 07. september 201 8 ,
inntatt som vedlegg 1 i dette brevet, tekniske vurdering av 09. september 2018 , inntatt som vedlegg
2 i dette brevet og bilder med illustrasjoner av 22. september 2020 , i nntatt som vedlegg 3 i dette
br ev et.

Landron og Klæstad har ikke omsøkt arbeidene med terrengendringene i Småbråtalia 28 til Ringerike
kommune etter byggesaksreglene i plan - og bygningsloven. Når et såpass st ort, kostbart og langvarig
arbeid som fyllingen e representerer ikke meldes in n av Landron og Klæstad etter de offentligrettslige
reglene, og hvor d e formodentlig har tilstrekkelig kunnskap om byggereglene, må det holdes for
sannsynlig at de hadde visshet om at tiltaket ikke ville bli godkjent på grunn av fyllingens klare brudd
på d e foreliggende reguleringsplane ne for området.

N år jeg prosjektert e min bolig i Småbråtalia 26 har jeg tatt utgangspunkt i de terrengprofile ne som
var meldt inn til Ringerike kommune fra Landron og Klæstad, og som er distribuert gjennom
Kartverket utled et fra byggemeld te terrengkoter. Videre var plasseringen av bolig en prosj ektert i
henhold til reguleringsplanens krav til minst mulig endring av terrenghøyder og innenfor tomtens
byggegrense med 4 meter fra Landron og Klæstads tomtegrense. Når Landr on og K læstad har fylt
opp egen tomtegrunn før og etter min byggestart har r esultatet for meg blitt at min påbegynte bolig
nå billedlig talt ligger i et søkk, med en opptil 4 meter høy vegg av stein og jord rett ved husets
uteplasser, og hvor det i denne fyllinge n er fare for utglidninger og ras. Det vises til bilder og
illustrasjon er av terrengsituasjonen i vedlegg 3 .

J e g har måttet stanse m itt byggeprosjekt i påvente av en endelig avgjørelse av lovligheten til Landros
og Klæstads terrengoppfyllinger.

O ppfylli ngen e i Småbråta lia 28 fra Landron og Kl æstad representerer en privatisering av egen grunn
utover det reguleringsplanen gir grunnlag for. For det første er det unødvendig til skade og ulempe
for utnyttelsen av min tomt , og det representerer en ulykkesrisik o for personer som beveger seg i,
oppå eller nær fyllingen . Det store omfanget og utforming av fyllingen med s kjemmende høye
skråninger og fyllingsfot tett inne på min eiendom fører til en redusert bruksutnyttelse av min tomt,
og negative estetiske og oppl evelsesmessige konsekvenser. Dette er unødvendig når man kan tenke
seg at en nennsom arrondert skogstomt, hvor det opprinnelige terrenget i stor grad var bevart,
hadde gitt like stor, om ikke større bokvalitet for Landron og Klæstad. Slik er da også de and re
eiendommene i Småbråtalia utført. Og slik er reguleringsplanen s bestemmel ser også å forstå.

3. Forholdet til reguleringsplanen e nr. 325 og 422

Je g vil i dette avsnittet for det første vise reguleringsp l anenes strenge skranke r for hva som e r tillat te
te rrengendringer for til taket i Småbråtalia 28 . Og f or det andre vil jeg pe ke på at disse
beste mmelsene har vært helt sentrale forutsetning er i kommunens saksforberedende arbeide r f rem
til vedtakelse n av reguleringsplanene.

3.1. Ordlyden i reguleringsbeste mm e lsene for t omtebearbeid ingen

Gjeldende regulerings bestemmelser som angår ter r engfyllingene til Landron og Klæstad er nr. 325
reguleringsbestemmelser for « Grenda i Åsa » , vedtatt den 23. april 2009 og nr. 422 detalj regulering
for « Grenda i Åsa » , vedtatt de n 02. februar 2017.
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Ovennevnte reguleringsplaner har likely dende bestemmelser for utformingen av tomtegrunne n i et
byggetiltak. De er gjengitt un der:

Figur 1 : Punkt 3 i reguleringsplanen nr. 325 « Grenda i Åsa » vedrørende utforming a v tomtegrunnen .

Figur 2 : Punkt 4.1. 2 i reguleringsplanen nr. 422 « Grenda i Åsa » vedrørende utformingen av
tomtegrunnen.

De viktigste passusene i avsnittene gjengitt over er at « naturtomtenes karakter skal ivaretas » og at
« e ksisterende vegetasjon og terrengformasjon er skal bevares i størs t mulig grad. Planering av
terrenget tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og terrassearealer med maks størrelse
20m² » .

Det fremkommer i lagmann srettens dom av 28. januar 2014 ( LB - 2012 - 142334 ) på side 14 tredje
avsnit t at en fortolkn ing av reguleringsbestemmelser skal ha « klare likhetstrekk med lovtolkning » .
Det vil si at regulerings planene er underlagt et objektivt tolkningsprinsipp. Det vil si at det ikke er
adgang til å legge avgjørende vekt på mer subjektive tolkni ngsmomenter som avviker fra den
naturlige forståelsen av ordlyden i planbestemmelse ne nevn t over. Se også i den forbindelse Agder
lagmannsrett sin dom av 08. mars 2004 ( RG 2004 762 ). Hensynet til likhet, sikkerhet og
forutberegnelighet, se plan og bygnings loven § 1 1 fj erde ledd , v il he r veie tun gt i Ringerike
kommun e s saksbehandling.

Reguleringsplanen e 325 og 422 sier etter dette at det opprinnelige t errenget på tom ten med høyder
og utseende skal skjermes for inngrep , og at en eventuell utjamning av tom ten for oppholds områder
skal være beg renset til 20 m2.
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3.2. Vektlegging av hensynet til vernekval itetene for terrenget i de
sak sforberedende arbeidene frem til vedtakelsen av reguleringsplanen e

Et viktig formål ved utarbeidelsen av reguleringsbestemmelse ne og en viktig forut setning for
kommunens vedtakelse av reguleringsplanene , var hensynet til gjennom bestemmelsene å beskytte
og beholde mes t mulig av det opprinnelige terrenget ved utbyggingen av tomtene . Nedenfor er det
sakset utd rag fra kommunens saksf orbe redende ar beider .

I kommunens saksfremlegg for h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning ( HMA ) , f ormannskapet
og k ommunestyret datert 23. mars 2009 , inntatt i dette brevs vedlegg 4 , v ar det på side 1 tredje
avsnitt inntatt følgende forutsetni nger og formål for vedtakelsen av reguleringsplanen nr. 325 :

Figur 3 : Utklipp fra avsnittet « F ormålet med reguleringsendringen » i kommunens saksfremlegg
datert 23. mars 2009 , side 1 .

De t sies her a t regulerings bestemmelsene skal medføre « minimale ter renginngrep » og at ved
« terrengtilpassede boliger » skal « boligbyggingen oppleves som en n aturl ig del av
kulturlandskapet » .

Videre heter det øverst på side 2 , gjengitt i figur 4 at « n aturinngrepet skal minimaliseres og
boligene tilpasses terrenget » .

F igur 4 : Utklipp fra avsnittet « F ormålet med reguleringsendringen » i kommunens saksfremlegg
datert 23. mars 2009 , side 2 .

F r a rådm annens vurdering sakses det følgende fra kommunes saksfremlegg på side 4 :

Figur 5 : Utklipp fra avsnittet « F ormålet med re guleringsendringen » i kommunens saksfremlegg
datert 23. mars 2009 , side 4 .
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Sentralt er her kommunen s vurdering om at en « god terr engtilpasning av nye boliger vil gi en bedre
landskapsmessig løsning, enn et høyt utnyttet boligområde, slik som i gjeldende r eguleringsplan » .

De samme hensyne ne var vektlagt av Ringerike kommune ved Miljø - og arealforvaltning , Miljørettet
helsevern , i deres uttale lse fra 07. novem ber 2008, inn t att i dette brevs vedlegg 5 :

Figur 6 : Utklipp fra andre avsnitt i kommunens saksfr emlegg datert 07 . november 200 8 fra
Miljørettet helsevern .

Det e r her « positiv t at Gården vår – Norge DA arbeider for naturvennlige og terrengtilpassede
løsninger, lavenergi hus, sunne hus og høy miljøprofil i prosjektet Grenda i Åsa » .

Videre bl e det fo r endringen av reguleringsplan nr. 325 til 422 ytterligere lagt vekt på vernet av
naturtomtenes karakter og terrengform a sjoner . Det sakses følgende fra sa ksframlegget til
hovedutvalget for milj ø - og arealforvaltning , formannskapet og kommunestyret , datert 23 . november
201 6 og inntatt som vedlegg 6 i dette brevet.

Figur 7 : Utklipp fra avsnittet « Bakgrunn » i kommunens saksfremlegg datert 23 . november 20 16 , side
1 og 2 .

Vesentlig er her igjen vektleggingen av minst mulig terrenginngrep. Det siteres føl gende: « I g jeldene
reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med bla. fjerning/
deling av stedlige fjellformasjoner. Deler av reg ulerte tr ase vil også medføre
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store dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogk ledt åkerholme som har åpenbare
vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn » . Og
videre heter det at « Justering av tomtegrenser er u tført for å tilpasse tomtene bedre i terrenget.
Tomt 12 har kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på to forskjellige høydedrag.
Tomt 8 va r opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene blitt på 1,5 daa hver. Deling av
tomt 8 i to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i
terrenget » .

Det er undertegnede som er eier av tomt nr. 7 og Landron og Klæstad som er e ier av tomt nr. 6 –
omtalt i avsnittet over. Vi ser at reguleringsplanen nr. 422 er ment å gi disse to tomtene e n mer
naturlig tilpasning i det eksisterende lan dska pet. Det vises til figurene 8 og 9 under . Den opprinnel ige
tomtegrensen mellom tomt 7 og 6 ble flyttet nordover , dvs . noe høyere opp i terrenget . Landron og
Klæstad kan ikk e ødelegge eller reversere denne reguleringsmessige tilpasningen ved egne
terrengopp fyllinger som objektivt g år langt utover de snevre skranker reguleringsplanen setter for
slike terrengendringer . Og som medfører at jeg ikke kan benytte den noe høyere tomteflaten som var
vunnet ved den reguleringsmessige endringen. Min tomt ble etter regu lerings endringen så pass smal
at jeg for de fleste praktiske formål ikke har andre altern ativer enn å plassere boligen på denne
flaten , som ligger inntil Landron og Klæstad sine terrengoppfyllinger. Det vises til figurene 1 A og 1 B i
vedlegg 3 som angir pl asseringen av boligene.

Figur 8 : Utklipp fra det vedt atte plankarte t til reguleringsplanen nr. 325, datert 23. april 2009 .

Tomt nr. 6 - Småbråtalia 28 – Landron og Klæstad

Tomt nr. 7 - Småbråtalia 2 6 – L ars Stensbye
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Figur 9 : Utklipp fra det vedt atte plankarte t til reguleringsplanen nr. 422 , datert 02 . februar 201 7.

Atter vider e er ivaretakelse av det opprinnelige te rrenget sentralt i forarbeidene. Igjen p å side 3 i
saksframlegget datert 23. november 2016 er det gitt følgende kommentar fra forslagstiller og som
rådmannen har sluttet seg til:

Figur 10 : Utklipp fra avsnittet « Bakgrunn » i kommunens saksfremlegg datert 23 . november 20 16 ,
side 3 .

Tomt nr. 6 - Småbråtalia 28 – Landron og Klæstad

Tomt nr. 7 - Småbråtalia 2 6 – L a rs Stensbye

Opprinnelig tomtegrense
( rødstiplet linje ) .
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Her forklares det at « h ovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige
naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsmessig/geologisk mangfold). Det
foreligge r ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen d et nye planområdet
– se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte anleggsarbeider ikke har
påført skade på naturmangfoldet » .

I saksframlegget datert 31. mai 2016 til hovedutv alget for mi ljø - og arealforv altning , inn tatt som
vedlegg 7 i dette brevet, er rådmannens vurdering at « det er positivt at planen oppdateres så
tomter og veier er bedre tilpassa t errenget » . Og videre er den samlede vurderingen at « r ådm annen
er positiv t il fors laget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye forslaget er bedre tilpassa
terrenget på området. Se ut klippe ne i figur 11 :

Figur 11 : Utklipp fra avsnittet « Bakgrunn » i kommunens saksfremlegg datert 31 . mai 20 16 , sid e 2 og
3 .

I redegjørelsen for de foreslåtte endringene til reguleringspl anen fra Cowi, datert 25. februar 2016,
inntatt i dette brevs vedlegg 8, brukes den eksisterende reguleringsbestemmelsen i reguleri ngsplan
nr. 325 § 3.1 punkt 3 om at « e ksisterende vegetasjon og terrengformasjoner skal bevares i størst
mulig grad. Planering av terrenget tillates kun for biloppstillingsplasser, bygninger og
terrassearealer med maksstørrelse 20 m² » . Det viser for det første at regelen er relevant og har stor
p raktisk betydning in nenfor planområdet . Det vises til figur 12.

På samme måte som for avsnittet over ble de n eksisterende og aktuelle reguleringsbestemmelsen
nevnt over anvendt for å bev a re en fjellknaus øst for tomtene 3 og 4. Se figur 13. Igjen viser dette at
bestemmelsen e om minimale terrengendringer er relevant og har stor p raktisk betydning in nenfor
planområdet .
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Figur 1 2 : Utklipp fra redegjørelsen for de foreslåtte endringene side 2 fra Cowi , datert 25. februar
2016.
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Figur 1 3 : Utklipp fra redegjørelsen for de foreslåtte endringene side 3 fra Cowi.

3.3. Konklusjon

Konklus jon: Gjennomgangen over har vist at etter reguleringsplanen e skal eksisterende
terrengformasjoner i størst mulig gra d bev ares og at det ikke er tillatt med større planering av
terrenget utenfor egen bolig enn m aks imalt 20 m2. J e g har også vist at det er den alminnelige
forståelsen av ordlyden som skal legges til grunn når denne bestemmelsen skal tolkes.

Videre har jeg gjort rede for hvordan hensynet til b ev aringe n av naturtomtenes opprinnelige karakter
va r hel t sentra lt i kommunens sak s forber edende arbeid frem til vedtaket av reguleringsplanene nr.
325 og nr. 422.

Jeg har gjen no m bilder og illustrasjoner inn t att i vedlegg 3 beskrevet den f aktiske situasjonen under
dette brevs punkt 2. Det finnes ingen annen konklusjon enn at Landron o g Klæstads
terrengoppfyllinger klart er i strid med ordlyde n i reguleringsplanene og intens jonene med disse .
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Spesielt viktig er den endrede innbyrdes plasseringen av nabogrensen mellom Landron og Klæstad på
den ene side og meg på den andre sid e , som kom i stand ved omreguleringen til plan nr. 422 , for å
sikre en bedre landska p smessig beliggenhet av disse to tomtene. Disse tomt ene må etter dette ha et
spesielt vern mot at tomten es karakter , vegetasjon og terrengformasjoner , skal kunne endres ved
slike ulovlige terrengendringer som er foretatt av Landron og Klæstad .

I mitt brev av 28. j uli har jeg t ilbakevist de tidligere anførsle ne fr a Landron og Klæstad og Ringerike
kommune om anvendelsen av byggesak sforskriftens § 4 - 1 bokstav e nr. 7 for at terre ngoppfyllingene
er lovlige - ikke er korrekt. Fordi det forutsetter at fyllingene er i samsv ar med reguleringsplanen for
området, jf. første punktum av SAK10 § 4 - 1 . Noe de klart ikke er , jf. fremstillingen under dette punkt
3.

4. Forholdet til Landron og Kl æst ad s a nførsel om manglende klagerett

Landron og Klæstad gir i sitt brev uttry kk for at jeg ikk e har kl ag erett på de terrengoppfyllingene som
er et ablert i Småbråtalia 28. Det er ikke vist til et relev ant hjemmelsgrunnl ag som eventuelt skulle
avskjære en slik rett.

Ul ovlig e tiltak etter plan - og bygningsloven har ingen bestemmelser om foreldelse. Nå er det heller
ikke fattet et vedt ak fra kommunen som har fått denne saken inn i et slikt spor, jf. kommunens brev
til Klæs tad av 20.11.2018. Det som er klar t er at kommunen i nevnte brev opplyste om at « d et kan bli
aktuelt for kommunen å komme på tilsyn på eiendommen på et senere tidspunkt , ( … ) » .

Jeg har i perioden fra desember 2018 og frem til nå forsøkt å finne en privatrettslig løsning med
Landron og Klæ stad uten at dette har lykkes . I tillegg har jeg i denne perioden oversend t de brev til
kommun en hvor jeg har gjort oppmerksom på at hjemmelsgrunnlaget etter byggesaksforskriften s §
4 - 1 bokstav e nr. 7 for ikke å gå videre med saken , er e n avgjørelse som i kke er korrekt.

5. Landron og Klæstads påstand o m at kommunen har oppfyl t sin
undersøkelsesplik t

Kommunen la i sitt brev den 20. november 2018 Landron og Klæstad sine anførsler , både hva gjelder
faktiske forhold og det rettslige grunnlaget , til gru nn for sitt brev . Det var fra kommunen ikke
gjennomført et tilsyn . Med tilsyn menes her t ilsyn hvor det kreves dokumentasjon utover kr avene til
saksbehandling i plan - og bygningsloven §§ 1 - 4, 21 - 4 og 21 - 5 og byggesaksforskriften §§ 6 - 2 og 6 - 6,
samt gjennom gang av dokumentasjon ut over lovfestede krav, i tillegg til revisjonstilsyn, varslet
inspeksjonstilsyn og eventuelt uanmeldt inspeksjonstilsyn. Dette tilsynet ville avdekket
reguleringsplanens forrang overfor byggesaksforskriftens § 4 - 1 første ledd bokstav e nr. 7 og
reguleringsplanens streng e sk ranker for terrengendri nger i tomteutnyttelsen . I tillegg ville et slikt
tilsyn avdekket at de faktiske terrengendringe ne er foretatt i s trid med plan - og
byggesakslovgivningen , herunder reguleringsplanene for området . Til slutt ville et slikt tilsyn få tt
brakt ulovligheten til lovlige former , enten ved en dis pensasjonssøkna d og godkjenning eller
tilbakeføring .

6. Tekniske h ensy n som taler for videre oppfølgning fra kommunens side

Fyllingen es store omfang , sikkerhetshensynet og den mangelfulle visue lle karakter en taler i seg selv
for at kommunen beslutter å følge opp sak en videre overfor Landron og Kl æstad. M en også tilliten til
de forutsetninger kommunen selv setter fo r tiltaket gjør det nødvendig med videre oppfølgning . En
forutsetni n g for kommunens godkjen ning av byggesøknaden i Småbråtalia 28 var at det « ikke vil le bl i
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store endringer for å få tomten tilpasset boligen » . Det vises til tekstutdraget i figur 1 4 fra
kommunens godkjenning av 31. mai 2016. Inntatt som vedlegg 9 i dette brevet.

Figur 1 4 : Utklipp fra kommu nes godkjenning av 31. m ai 2016 side 2.

Og de t v ar i det samme breve t på side 4 for utsatt f ra kommune n at tiltaket skulle utføres etter
følge nde dokumenter:

Figur 1 5 : Utklipp fra kommu nes godkjenning av 31. m ai 2016 side 4 .

Et relevant utvalg av disse tegningene er inntatt i dette brev som vedlegg 10 . E tter e n sammenligning
mellom d e terrengfyllinger som er etablert av Landron og Klæstad , gjen gitt i vedlegg 3, og angitte
tegninger , er konklusjonen at eksisterende ter rengoppfyllinge r ikke er omsø kt og derme d ulovlig
oppført.

7. Allmenne h ensy n som taler for videre oppfølg ning fra kommunens side

De omfattende terren gfyllingene i Småbråtalia 28 har store konsekvenser for områdets generelle
beskaffenhet . Byggefeltets visuelle karakter forringes og det medfører en redusert bokvalitet for meg
som nabo. Overtredelsen er i vesent lig stri d med de nye reguleringsplanene som fastsetter at det
naturlige terrenget og naturtomtene har verne kvaliteter . Jeg har i min bygge sak inn rettet meg slik de
øvrige tiltakshaverne har gjort på feltet med minimale terrenginngrep. Man har en berettiget
forventning om at byggefeltets tiltakshavere skal innrette seg etter regler og planer, og at regler og
planer skal hån d heves etter sitt innhold. Stanser man ikke dette nå , vil dette skape en svært uheldig
pre sedens for den v idere utbyggingen av bolig områd et med forvitring av de hensyn som v ar så viktig
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og utt alt i den dem okratiske prosessen med de saksforberedende arbeidene for vedtakelsen av
reguleringsplanene.

8. Det samled e for hold for tiltakene i Småbråtalia 28

De tiltak som er gjennomført fra Landron og Klæstad i Småbråtalia 28 er utført s uksessivt, s t ykkevis
og delt gjennom flere år med et samlet resultat som overskrider reguleringsplanens tålegrenser. Hele
tiltaket må de rfor betraktes under ett i ulo vlighetsoppfølgningen fra kommunen .

Med hilsen

L ars Stensbye

Vedlegg 1 : Brev fra Lars Stensbye til Ringerike kommune om ulovlige tiltak i Sm åbråtalia 28, datert
07. september 2018.

Vedlegg 2 : Teknisk vurderi ng fra Lars Stensbye til Ringerike kommune, datert 09. september 2018 .

Vedlegg 3 : Bilder og illustrasjoner for terrengoppfyllingene i Småbråtalia 28 fra Lars Stensbye til
Ringerike kommune, datert 22. september 2020.

Vedlegg 4 : Saksfr amlegg for reguleringspla nen nr. 325 - Grenda i Åsa fr a Ringerike kommune til
h ovedkomiteen for miljø - og arealforvaltning ( HMA ) , f ormannskapet og k ommunestyret datert 23.
mars 2009 .

Vedlegg 5 : Ut talelse til reguleringsplan nr. 325 - Grenda i Åsa fra Ringeri k e kommune ved Miljø - og
arealforvaltning , Miljørettet helsevern , datert 07. novem ber 2008 .

Vedlegg 6 : S a ksframlegg for reguleringspl anen nr. 422 - Grenda i Åsa fra Ringerike kommune til
hovedutvalget for milj ø - og arealforvaltning , formannskapet og kommunestyret , datert 23 . november
201 6 .

Vedlegg 7 : S aksframlegg for reguleringspl anen nr. 422 - Grenda i Åsa fra Ringerike kommune til
hovedutv alget for mi ljø - og arealforv altning , datert 31. mai 2016 .

Vedlegg 8 : R edegjørelse fra Cowi for de foreslåtte endringene til reguleringspl anen nr. 422 - Grenda i
Åsa til Ringerike kommune , datert 25. februar 2016 .

Vedlegg 9 : G odkjenning av tiltak i Småbråtalia 28 - GNR/BNR 18/96 fra Ringerike kommune til CK Nor
Bygg AS , datert 31. mai 2016.

Vedlegg 10 : Utval gte søknadstegninger for Småbråt alia 28 - GNR/BNR 18/96 , datert 09. mai 2016.





























































Bilde r og kart til Ringerike kommune – terrengoppfyllinger i Småbråtalia 28, 3512 Hønefoss –

22 .0 9 .2020

Bilder datert 09. september 2018, 05. oktober 2018 og 15. februar 2020















































Lar s Stensbye – 22. 09.2020



Høyde 16 9

Høyde 168

Høyde 16 7

Høyde 1 70

Høyde 1 71

Høyde 1 72

Småbråtalia 26 – Lars Stensbye

Småbråtalia 28 – Landron og Klæstad

Figur 1 A . Kart over tomt esit uasjonen mellom Småbråtalia 26 og Småbråtalia 28 med opprinnelige

terrengkoter.



Garasje er eta bl ert på en f ylling med ukjent

høyde , antatt kote ca. 17 2 .

Figur 1 B . Kart over tomt esit uasjonen mellom Småbråtalia 26 og Småbråtalia 28 med grov

skisse for etablert e fyllin g er.
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SAKSFRAMLEGG 

 
Utvalg: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 06/1406-29  Arkiv: REG 325  

 

REGULERINGSPLAN NR. 325 ”GRENDA I ÅSA” - VESENTLIG ENDRING  

2. GANGS BEHANDLING 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Reguleringsplan nr. 325 ”Gården Vår” med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Deler av reguleringsplan nr. 245-02 ”Småbråten- Johnsrud” vedtatt 02.05.05 oppheves. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Utredning: 

 

Formålet med reguleringsendringen 

Aksjeselskapet Gården Vår - Norge DA har kjøpt del av området innenfor reguleringsplan nr. 

245-02 ”Småbråten-Johnsrud”, vedtatt 02.05.05. Området omfatter 11 eneboligtomter.  

 

Gården Vår – Norge har som forretningsidè å bistå næringsutvikling på 

landbrukseiendommer. De viser til hvordan mange gårder ikke lenger utnytter gårdens 

ressurser fullt ut (driftsbygninger, stabbur, mindre jordlapper). Driften er lagt om og bonden 

har annet arbeid. Samtidig registrerer de en økt etterspørsel etter småbruk og et ønske om en 

mindre urban livsførsel blant mange mennesker. Ved å bringe nye mennesker inn på gården 

gjennom nye boliger, skaffes kapital tilveie for å kunne investere i gården til nytte både for 

bonden og de nye beboerne. Bygninger og arealer kan tilpasses de nye beboernes ønsker og 

behov, som stallplasser, verksted, kontor, parseller osv.  

 

Gården Vår - Norge har som mål å vise at boligbygging kan gjøres med minimale 

terrenginngrep. Ved terrengtilpassede boliger og miljøriktige boformer skal boligbyggingen 

oppleves som en naturlig del av kulturlandskapet.  

 

Prosjektet ”Grenda i Åsa” søkes integrert i lokalsamfunnet på en slik måte at den oppleves 

som et positivt bidrag til bygdas utvikling. Utbyggingen skal være et eksempel på alternativ 

boligbygging på landsbygda. Det er laget en intensjonsavtale om bruk av driftsbygning og 

jordparsell på nabogården.  
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Målsettingen og hovedfokus på dette utbyggingsprosjektet vil være: Fremtidsrettede boliger 

med høy miljøprofil. Naturinngrepet skal minimaliseres og boligene tilpasses terrenget. De 

ønsker en gjennomtenkt arkitektur og definerte krav til materialvalg. Energibehovet skal 

minimaliseres, samtidig som beboerne skal oppleve å bo i en ”sunn” bolig som er bygd for 

fremtiden. 

 

1. gangs behandling 

Planforslaget ble 1. gangs behandlet av planutvalget (Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning) 22.09.08 sak 88/08. Planutvalget vedtok å fremme saken og legge den ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 27.1 nr 2. 

 

Endringer etter 1. gangs behandling 

De viktigste endringer etter 1. gangs behandling er at total regulert vegbredde er utvidet med 

en meter til kant og grøft, samt at reguleringsbestemmelsene er utvidet med en del nye 

bestemmelser om vei, vann og kloakk, brannvannsforsyning, jordrenseanlegg, og godkjenning 

av tekniske anlegg generelt. I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring 

av planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser. 

 

Høringsuttalelser: 

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 27.09.08 – 01.11.08. I samme periode 

ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder 

m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 4 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i 

uttalelsene er referert nedenfor. 

 

1. Uttalelse fra Ringerike kommune, Kommunalteknisk tjeneste, datert 28.10.08: 

Forespør om det innen 2. gangs behandling av planen kan konkretiseres tekniske løsninger, 

opparbeidelse og eie/drift (når det gjelder vei, vann og avløp). 

 

Mener følgende reguleringsbestemmelser bør medtas: 

 Bestemmelse om at det ikke kan igangsettingstillatelse for bygninger før det er 

dokumentert at brannvannsforsyningen tilfredstiller brannvesenets krav. 

 Bestemmelse om utbyggingsavtale og godkjenning av tekniske anlegg som i 

bestemmelsene for ”Småbråten – Johnsrud”. 

 Bestemmelse om at vei, vann- og avløpsanlegg (andre anlegg?) er bygget med 

ferdigattest før tomter kan skilles ut og det gis igangsettingstillatelse for nye boliger. 

 

Tiltakshavers kommentar: 

Eie og drift: Beboerne vil også være eier av felles tekniske installasjoner, lekeplass og felles 

avkjøring. Beboerne må organisere en velforening som drifter alle tekniske installasjoner samt 

vedlikeholder veier, har ansvaret for snøbrøyting osv.  

 

Det tas med i rekkefølgebestemmelsene av igangsettingstillatelse for bygninger ikke kan gis 

før det kan dokumenteres tilstrekkelig brannvannsforsyning.  

 

Det tas inn et punkt i reguleringsbestemmelsene om godkjenning av tekniske anlegg.  

 

Det tas med et punkt i reguleringsbestemmelsene om at vei/ vann/ kloakk er bygget ferdig 

med ferdigattest før tomtene kan skilles ut.  
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Rådmannens kommentar:  

Vi vil ikke på dette stadiet stille krav om mer detaljert konkretisering av tekniske løsninger. 

Innspillet er tilstrekkelig kommentert av tiltakshaver.  

 

2. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.10.08 

 Forutsetter at det som en del av planarbeidet blir gjort tilstrekkelige undersøkelser for 

å avklare om det store arealet som foreslås regulert til kommunalteknisk anlegg, 

faktisk er egnet til dette formålet. 

 Fraråder at det åpnes for en kombinasjon av lekeareal og jordrenseanlegg og ber om 

at kommunen vurderer dette nærmere med hensyn til eventuelle luktproblemer, 

avrenning, drift med mer. Dersom kommunen likevel ønsker å videreføre 

bestemmelsen, må denne suppleres med et krav om at et eventuelt jordrenseanlegg må 

utformes slik at ovennevnte hensyn blir ivaretatt og områdets attraktivitet som 

lekeområde ikke blir redusert.  

 Kommunen må vurdere om planforslaget sikrer en tilstrekkelig sammenheng i 

grønnstrukturen. Fylkesmannen vil stille spørsmål ved at det er avmerket skiløyper 

gjennom flere boligtomter, og ber om at eventuelle skiløyper gjennom området blir 

regulert til eget formål og at det velges traseer som gir minst mulig konflikt med 

boligtomter og kryssing av veier.  

 

Tiltakshavers kommentar: 

Det tas inn i bestemmelsene at et jordrenseanlegg må utformes slik at hensyn til lukt og 

avrenning blir ivaretatt. 

 

Rådmannens kommentar: 

Tiltakshaver har ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser for å avklare om arealet som foreslås 

regulert til område for anlegg og drift av kommunalteknisk virksomhet faktisk er egnet til 

dette formålet. Det er imidlertid mulig å etablere slike anlegg uansett egnethet ved for 

eksempel å tilsette kunstig masse.  

 

Etter samtale med teknisk etat har vi valgt å tillate en mulig kombinasjon av lekeareal og 

jordrenseanlegg. Vi vet at kombinasjonen er brukt andre steder, og at det ikke burde være 

problematisk såfremt anlegget er laget med hensyn til at det er kombinert lekeareal. Viser til 

at det i bestemmelsene § 6.3 er lagt at et eventuelt jordrenseanlegg her må utformes slik at 

hensyn til lukt og avrenning med mer blir ivaretatt og områdets attraktivitet som lekeområde 

ikke blir redusert. 

 

Fylkesmannen har misforstått plankartet når det gjelder skiløypetrasé, da plankartet kan være 

litt misvisende på dette punktet. Tiltenkt trasé for ny skiløype er tegnet inn i nytt plankart. 

Denne traseen som gir minst mulig konflikt med boligtomter og kryssing av veier.  

 

3. Uttalelse fra Miljørettet helsevern, Miljø- og arealforvaltning, datert 07.11.08 

Ingen kommentar 

 

4. Uttalelse fra Buskerud fylkeskommune, datert 24.11.08 

Det er viktig at fruktbart jordbruksareal ikke bygges ned, men holdes i drift. Mulighetene for 

en trygg og god skolevei bør sjekkes ut. 

 

Rådmannens kommentar: 
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Rådmannen er enig i uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune.  

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed 

egengodkjenne reguleringsplanen. 

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med kommuneplanen. 

 

Lovhjemler 

I henhold til Plan- og bygningslovens § 27-1 og § 27-2, legges saken frem for 2. gangs 

behandling i Det faste utvalg for plansaker (Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning) og 

vedtak i kommunestyret. Saken legges også frem for formannskapet i henhold til 

delegasjonsreglement for Ringerike kommune del A kap.1 §1. 

 

 

Vurdering: 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne merknader fremgår av ovenstående kommentarer. 

 

Lekeplasser 

Lekeplass for området er vist i planforslaget. Planen har også bestemmelser som sikrer 

opparbeidelse av dette før det gis brukstillatelse for boligene, jf reguleringsbestemmelsene 

punkt 7.3. Rådmannen forutsetter at området satt av til felles lek nyttes til det regulerte 

formålet. Området tillates nyttet til felles jordrenseanlegg, jf reguleringsbestemmelsene punkt 

6.3.  

 

Grønnstruktur 

Det er avsatt et område til felles grøntanlegg. Området er fint og har en flott utsikt. Gjennom 

området går en sti som har forbindelse til gården Småbråten.  

 

Samlet vurdering: 

Rådmannen finner ideen til Gården Vår-prosjektet med å skape gode og spennende bomiljøer, 

samtidig som en legger til rette for næringsutvikling på gårdsbruk og i lokalsamfunn, svært 

spennende. Rådmannen har forståelse for at det i et slikt prosjekt vil være ønskelig med 

relativt store boligtomter.  

 

Rådmannen ser positivt på å utvide byggeområde for bolig for å øke størrelsen på de 11 

boligtomtene. Rådmannen viser til at antall boliger innenfor planområdet ikke skal økes og at 

boligområdet kan få en bedre utforming gjennom en ny reguleringsplanprosess. Rådmannen 

har dessuten tro på at lav utnyttelsesgrad og god terrengtilpasning av nye boliger vil gi en 

bedre landskapsmessig løsning, enn et høyt utnyttet boligområde, slik som i gjeldende 

reguleringsplan.  

 

Rådmannen viser til kommuneplanens målsetting om at Ringerike kommune ønsker å 

tilrettelegge for et variert boligtilbud, og tror romslige tomter i Åsa kan dekke et nisjebehov 

som mangler i boligmarkedet i Ringerike i dag. Det vil også være i tråd med kommunens 
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overordnede strategi: Målrettet satsing for å tiltrekke ungdom i etableringsfasen og yngre 

familier. 

 

Rådmannen anbefaler at reguleringsplanforslaget for ”Grenda i Åsa” vedtas. 

 

 

Saksdokumenter 

 

Trykte vedlegg: 

1.  Oversiktskart 

2.  Plankart nr. 325 ”Grenda i Åsa”, målestokk 1:2000 merket, ”2. gangs behandling” 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser merket ”2. gangs behandling” 

4.  Beskrivelse av tiltaket fra Gården Vår -  Norge DA 

 

Utrykte vedlegg: 

5.  Saksframlegg til 1. gangs behandling av planforslaget, HMA 15.09.08, sak 88/08 

6.  Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget, HMA 22.09.08, sak 88/08 

7.  Plankart nr. 325 ”Grenda i Åsa, målestokk 1:1000, merket ”2. gangs behandling” 

8.  Høringsforslaget; plankart 1:1000 med tilhørende bestemmelser, merket ”1. gangs 

behandling” 

9.  Reguleringsplan nr. 245-02. ”Småbråten-Johnsrud”, vedtatt 02.05.05, med tilhørende 

bestemmelser 

10. Kommuneplanens arealdel 2007-2019, soneplan Åsa, vedtatt 30.08.2007, med tilhørende 

bestemmelser. 

11. Uttalelse fra Ringerike kommune, Kommunalteknisk tjeneste, datert 28.10.08 

12. Uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 29.10.08 

13. Uttalelse fra Ringerike kommune, Miljørettet helsevern, datert 07.11.08 

14. Uttalelse fra Buskerud Fylkeskommune, Utviklingsavdelingen, datert 24.11.08 

 

 

 Ringerike kommune, 23.03.09 

 

 

 

 Lars Olsen 

 Konstituert Rådmann 

 

 

Resultatenhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 

 

Saksbehandler (utøvende): Elin Lindal 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Miljørettet helsevern 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 

Serviceboks 24 Storgt. 13  32 11 77 13 32 11 74 00 

3504  Hønefoss 3510  Hønefoss  

email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

 

Ringerike kommune  

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

06/1406-25 22904/08 REG 325  07.11.2008 

 

UTTALELSE TIL REGULERINGSPLAN 325 - GRENDA I ÅSA 

 

 

Deres oversendelse datert 30.09.2008.  Miljørettet helsevern avga forhåndsuttalelse til 

reguleringsplan 325 – grenda i Åsa 14.08.2006.  

 

Det framgår av saksframlegget i sak 88/08 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

forslag til reguleringsplanbestemmelsene at uttalelsen fra miljørettet helsevern er tatt til følge på 

en tilfredsstillende god måte. Det er positiv at Gården vår – Norge DA arbeider for 

naturvennlige og terrengtilpassede løsninger, ”lavenergi” hus, ”sunne” hus og høy miljøprofil i 

prosjektet ”Grenda i Åsa”.  

 

 

Saksdokumenter: 

Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning, areal- og byplankontoret Grenda i Åsa – 

reguleringsplan nr. 325, Varsel om offentlig ettersyn, datert 30.09.2008,  

vedlagt:  

Saksprotokoll og saksframlegg for Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltnings møte 

22.09.2008,  

Reguleringsplan og reguleringsplanbestemmelser for reguleringsplan nr. 325 ”Gården vår”, 

oppstart vedtatt i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 26.06.06.  

Skriv fra Gården Vår Norge – DA merket vedlegg 1. omtaler prosjektet ” grenda i Åsa”. 

 

 

 Med hilsen 

  

  

 Unni Suther 

 Fagansvarlig miljørettet helsevern 

 

 

    

Saksbehandler: Unni Suther 

telefon: 32 11 76 68 

 

 

Kopi: Medisinskfaglig rådgiver Ole M. Langdalen  



RINGERIKE KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
Formannskapet
Kommunestyret

Arkivsaksnr.: 15/5654-25 Arkiv: PLN 325-01

422 detaljregulering for Grenda i Åsa – 2. gangsvbehandling.
Endring av opprinnelig plan 325 Grenda i Åsa

Forslag til vedtak:

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas.

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedta tt 23.04.2009, som blir berørt
av ny plan, oppheves.

Sammendrag
Det er foreslått endring av gjeldene reguleringsplan 325 Gre nda i Åsa. Hensikten er å justere
tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da
det er andre renseløsninger som skal benyttes. Foreslått e reguleringsformål er
boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse, andre typer bebyggelse og anlegg, lekeplass,
kjøreveg, parkeringsplass og friområde.
Det er ikke gjort noen store endringer etter 1.gangsbehandl ing, kun endring i bestemmelsene
§ 4.3 og nytt punkt 3.2 etter innspill fra Fylkesmannen i B uskerud og Buskerud
fylkeskommune.

Bakgrunn
Hensikten med planen er endring av gjeldene reguleringsplan 325 Grenda Åsa. Hensikten er å
justere tomter og adkomst- og internvei etter terreng, sa mt å ta ut felt regulert til
jordrenseanlegg da det er andre renseløsninger som skal beny ttes. Foreslåtte
reguleringsformål er boligbebyggelse-frittliggende småhusbeb yggelse, andre typer bebyggelse
og anlegg, lekeplass, kjøreveg, parkeringsplass og friområde.

I gjeldene reguleringsplan ligger veilinjen på steder som ville skapt store terrenginngrep med
bla. fjerning/ deling av stedlige fjellformasjoner. Dele r av regulerte trase vil også medføre



store dominerende fyllinger, og et stygt inngrep i en skogkl edt åkerholme som har åpenbare
vernekvaliteter. Den nye atkomsten og internveier til boligområde ivaretar disse hensyn.

Justering av tomtegrenser er utført for å tilpasse tomte ne bedre i terrenget. Tomt 12 har
kommet etter at man så at opprinnelig tomt 8 ligger på t o forskjellige høydedrag. Tomt 8 var
opprinnelig en stor tomt. Ved deling har de to tomtene b litt på 1,5 daa hver. Deling av tomt 8
i to har ført til mindre justeringer av tomt 6 og 7, dette for å tilpasse tomtene bedre i
terrenget.

Beskrivelse av saken
Planforslaget
Planforslaget som foreligger til 2. gangsbehandling, og bes tår av:

- Plankart
- Reguleringsbestemmelser
- Søknad om mindre vesentlig reguleringsendring

Beskrivelse av tiltaket fremgår av planforslaget med til hørende beskrivelse. Se også
saksframlegg til 1. gangsbehandling. Se vedlegg 7.

Endringer etter 1.gangsbehandling
De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:

§ 4.3 I bestemmelsen avsnitt 2 om etablering av felles jordrenseanlegg for avløp
innenfor område som er regulert til lekeplass, er fjern et i sin helhet.
Nytt punkt 3.2 under om Kulturminner i reguleringsbestemmelsen e.

Høringsuttalelser
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 03.09.2016 – 15.10.2016. I samme
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn total t 4 uttalelser. Disse følger vedlagt.
Hovedtrekkene i uttalelsene er referert og kommentert i v edlegg 5. Hovedtrekkene i
uttalelsene er referert og kommentert under.

Fylkesmannen i Buskerud, 22.09.2016
Grenda i Åsa er i utgangspunktet ikke et område hvor det bør legges til rette for økt
boligbygging av hensyn til samordnet areal og transportp lanlegging. Boligområdet vil være
bilbasert og støtter derfor lite opp om nasjonale førin ger om at videre vekst i byområdene
skal transporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange .

Med utgangspunkt i at dette gjelder endring av en vedtatt plan har vi likevel ingen spesielle
merknader til planforslaget ut fra nasjonale eller vikti ge regionale miljøinteresser. Vi mener
det er bra at vegsystemet er planlagt på nytt med hens yn til landskapet i området.

Vi vil bemerke at det i bestemmelsene § 4.3 står at det ka n etableres felles jordrenseanlegg for
avløp innenfor området som er regulerte til lekeplass. Vi forutsetter at dette er en feil i
bestemmelsene og at dette blir tatt ut. Vi mener det er positivt at lekeplassen er sikret
opparbeidet gjennom rekkefølgekrav i bestemmelsene.
Vest for planområdet er det registrert to lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet med
åpen kalkmark av nasjonal interesse. Her er det registre rt flere rødlistede arter, blant annet



den prioriterte arten dragehode . Disse områdene ligger utenfor planområdet og vil derfor
ikke bli berørt direkte av utbyggingen. Vi savner likevel en redegjørelse for hvordan de
miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 er vur dert og fulgt opp i saken. Før
planforslaget blir endelig vedtatt ber vi derfor om at de tte blir utredet i tråd med lovens krav.

Forslagstillers kommentar:
Avsnitt 2 i reg.best §4.3 Lekeplass om jordrenseanlegg fjern es i sin helhet.
Omsøkt reguleringsendring gjelder avgrensing og justering av vei linjer i en allerede vedtatt
reguleringsplan. Hovedhensikten med omreguleringen er ønske om bevaring av stedlige
naturkvaliteter/terrengformasjoner i området (landskapsm essig/geologisk mangfold). Det
foreligger ingen registrerte lokaliteter i naturbasen til Miljødirektoratet innen det nye
planområdet – se vedlagt utskrift fra naturbasen. Det bekreftes herved at det utførte
anleggsarbeider ikke har påført skade på naturmangfoldet.

Rådmannens kommentar:
Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte re guleringsbestemmelser.

Hans Bjella Bjørke, 14.10.2016
Jeg har tidligere vært i kontakt med Ringerike kommune ang. saken, på bakgrunn a v at
kartgrunnlaget (grensen mellom tomteområdet Gnr. 18 bnr. 86 og min eiendom Gnr. 18 bnr. 8)
ikke stemmer over ens med hvor grensen faktisk skal gå etter avtale mel lom meg (og mine
foreldre, som solgte dette før jeg overtok eiendommen i 2014) og kjøper/utbygger av 1 8/86. Jeg
etterspurte på forsommeren i år en grensegang, og svaret fra kommunen var at det te er under
behandling og at grensegang vil bli gjort så snart som mulig. Nå forstår je g det slik at grensegang
ikke gjøres så lenge det gjøres endringer i reguleringsplanen, og derfor vil jeg ko mme med mine
merknader nå, så tidlig som mulig, for at det ikke skal bli etablert en forst åelse av at den grensen
som er tegnet i reguleringsplanen er riktig.

Dette dreier seg om områdene på kartet f_GF2 og f_GF3. I begge disse er grensen i
reguleringsplanen lagt for langt til høyre/mot øst. Her er avtalen mellom me g og kjøper at grensen
ikke skal komme i konflikt med en snuplass for tømmerbiler og vel teplass for tømmer, og at jeg
skal beholde en haug/forhøyning i landskapet som "buffersone" mello m velteplass og tomtefeltet,
samt en gammel adkomstvei som skal beholdes innenfor grensen av mi n eiendom.

Jeg vil også opplyse Ringerike kommune om at utbygger/kjøper av 18/86 har sat t opp et
permanent gjerde et godt stykke (opptil 20 meter) inn på min eiendom. Dett e har jeg tatt opp med
utbygger, og utbygger har sagt at gjerdet skal bli fjernet.

Forslagstillers kommentar:
Det er forutsatt at utbygger og nabo Hans Bjella Bjørke en es en grensejustering i området slik
at plangrensen blir framtidig eiendomsgrense.

Velteplass kan slik situasjonen blir i framtida nyttes som opprinnelig, og haug/forhøyning i
terreng antas å være den haug som søkes bevart i ny plan (friområde f_GF3). Omtalt
atkomstvei må flyttes i terrenget for å få plass til friområde f_GF2. Forholdet er en
privatrettslig sak- dvs avtale om erverv av nødvendig tom tegrunn må før eller siden inngås
mellom partene. Slik avtale forelegger ikke per i dag.



Rådmannens kommentar:
Dette er en privatrettslig sak som må løses mellom grunn eierne.
Ut ifra kartet ser det ut som den gamle adkomstveien Hans Bjella Bjørke referer til, kommer
ned mellom tomt 2 og 3. Rådmannen kan ikke se at dette vil føre til noe konflikt med
foreslått plan. Dette er noe grunneierne må løse seg im ellom.

Buskerud fylkeskommune, 14.10.2016
Buskerud fylkeskommune har tidligere utført kulturminneregistreri ng i planområdet. Det ble i
2006 registrert steingjerder og steinrøyser i planområdet, m en det ble ikke gjort funn av
automatisk fredete kulturminner. Vi har derfor ingen merknade r til planområdet når det
gjelder automatisk fredete kulturminner. Vi ønsker likevel å minne om varslingsplikt jf.
Kulturminnelovens § 8,2. ledd dersom det skulle dukke opp automatis ke fredete kulturminner
under anleggsarbeidet. Vi foreslår følgende reguleringsbestemm else:
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatiske fredete k ulturminner må
arbeidet straks stanse og utviklingsavdelingen ved fylkeskommune n varsles, jf.
Kulturminnelovens §8, 2. ledd.

Forslagstillers kommentar:
Foreslått tekst fra fylkeskommunen settes inn som nytt pkt 3.2 Kulturminner i
reguleringsbestemmelsene.

Rådmannens kommentar:
Merknaden er tatt til følge og innarbeidet i reviderte re guleringsbestemmelser.

Statens vegvesen, 13.10.2016
Det er en økning fra 11 til 12 tomter som ikke vil øke trafikken vesentlig og vi har derfor
ingen merknader.

Forslagstillers kommentar:
Ingen.

Rådmannens kommentar:
Tas til orientering.

Innsigelser
Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. K ommunestyret kan dermed vedta
reguleringsplanen.

Gjeldende reguleringsplaner
Deler av planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, vedtatt
23.04.2009. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til frittliggende
småhusbebyggelse, jordbruk/skogbruk, jordrenseanlegg, felles a vkjørsel, felles
parkeringsplass, felles lekeareal for barn, felles grønt anlegg og annet fellesareal.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens samfunnsdel



Visjon; Ringerike skal være det mest spennende vekstområde t på Østlandet.
Ringerike skal være en attraktiv bokommune, spesielt for unge og familier i etableringsfasen.
Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune.
Kommuneplanen skal vise at det er mulig å legge til rette for denne veksten innenfor det som
i dag er Ringerike kommune.
Det må settes av arealer til utbygging og bolig, næring og sosial og teknisk infrastruktur.

Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig boligområde.
Planforslaget er i hovedtrekk i tråd med overordnete plan er.

Juridiske forhold
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak.
Saken behandles først i Hovedutvalget for miljø- og areal forvaltning og Formannskapet jf.
gjeldende delegeringsreglement.

Naturmangfoldloven
De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 s kal legges til grunn som
retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av regul eringsplaner. Det skal i
saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og de t skal framgå hva slags
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å
fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er ma ngelfullt, skal føre-var-
prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.

Tidligere behandlinger og vedtak
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedutvalget for mi ljø- og arealforvaltning og
vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn 20. 06.2016 Bh. 61/16.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Rin gerike kommune.
Utbyggingen vil kunne gi økonomiske konsekvenser for Ringerike ko mmune i form av
infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester.

Rådmannens vurdering
Innkomne uttalelser
Vurdering av mottatte uttalelser til oppstart fremgår av vedlegg 5 og ovenstående
kommentarer.

Samlet vurdering
Siden dette er en oppdatering på en allerede vedtatt plan, har det ikke vært noen større
uttalelser som har medført større justeringer. Men utfra de tilbakemeldingene som har
kommet inn, så har det blitt gjort mindre endringer i be stemmelsene.

Planforslaget er godt bearbeidet og de tilbakemeldingene som kom inn til offentlig ettersyn er
innarbeidet.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen a t planen vedtas.

Vedlegg



1. Oversiktskart
2. Forslag til plankart 02.06.2016
3. Forslag til reguleringsbestemmelser 11.11.2016
4. Redegjørelser for foreslått endring
5. Oppsummering av høringsuttalelser, med kommentarer fra Cow i 11.11.2016
6. Høringsuttalelser

a. Fylkesmannen i Buskerud 22.09.2016
b. Hans Bjella Bjørke 14.10.2016
c. Hans Bjella Bjørke 16.10.2016
d. Buskerud fylkeskommune 14.10.2016
e. Statens vegvesen 13.10.2016

7. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget
8. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget
9. Utsnitt fra naturbase 11.11.2016

Ringerike kommune, 23.11.2016

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen

saksbehandler: Halvard Fiskevold



Ringerike kommune

SAKSFRAMLEGG

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning

Arkivsaksnr.: 15/5654-13 Arkiv: PLN 325-01

422 detaljregulering for Grenda i Åsa
- 1. gangsbehandling av endra plan

Forslag til vedtak:

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja

1. Forslag til detaljregulering for Grenda i Åsa sendes på høring og legges ut til offentlig
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09,
ved vedtak av 0605_422 Grenda i Åsa.

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja

Bakgrunn
Det foreslås endring av gjeldende reguleringsplan 325 Grenda i Åsa. Hensikten er å justere
tomter og adkomst- og internvei etter terreng, samt å ta ut felt regulert til jordrenseanlegg da det
er andre renseløsninger som skal benyttes. Ny planID blir 0605_422 detaljregulering for Grenda
i Åsa.

Tidligere behandlinger og vedtak
Det er ikke tidligere gjennomført behandlinger eller vedtak i saken. Forslaget har vært sendt
på oppstartshøring i perioden 19.04.16 – 23.05.16.

Beskrivelse av saken
Dagens situasjon



Området er ubebygd med unntak av adkomst- og internvei som er bygget utafor
veiformålsfeltet i gjeldende reguleringsplan. Det ligger noen boliger nordvest for
planområdet, som ellers er omkransa av skog og jordbruksareal.

Planforslaget
Planforslaget er mottatt fra Cowi AS v/John Håvard Lien.
Planforslaget som foreligger til behandling er merka 1. gangsbehandling, og består av
plankart, reguleringsbestemmelser og redegjørelse for foreslått endringer.

Plantype
Planen fremmes som en privat detaljregulering. Gården vår Norge DA er forslagstille r.

Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt 23.04.09.
Planformålene er de samme som foreslås for endra plan 422 Grenda i Åsa.

Eiendomsforhold
Planområdet omfatter eiendommene gbnr 18/86, 93, 94, 95, og 96.

Uttalelser til planoppstart
Ringerike kommune varslet, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, oppstart av
planarbeidet til berørte parter i brev 19.04.16 og kunngjorde det i Ringerikes Blad 23.04.16,
samt på kommunens nettsider. Det kom ikke inn uttalelser.

Forholdet til overordnede planer
Kommuneplanens arealdel
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til framtidig
boligbebyggelse.

Juridiske forhold
Denne saken innebærer en avgjørelse av om planforslaget skal sendes på høring og legges ut
til offentlig ettersyn, jf. pbl. §§ 12-10 og 12-11. Saken legges fram for hovedutvalget for
miljø- og arealforvaltning jf. gjeldende delegeringsreglement.

Økonomiske forhold
Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller bli r fakturert for
saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.

Rådmannens vurdering
Byggeplanene
Rådmannen mener det er positivt at planen oppdateres så tomter og veier er bedre tilp assa
terrenget. Det er også positivt at felt for jordrenseanlegg tas ut da det er godkjent andre
renseløsninger for området.

Infrastruktur
Området er ikke tilknytta kommunalt avløpssystem.



Lekeplasser
Lekeplassarealet blir noe mindre i endringsforslaget, men det er fortsatt tilst rekkelig i
forhold til antall boenheter som tillates på området.

Samlet vurdering
Rådmannen er positiv til forsalget til endring av reguleringsplanen ettersom det nye
forslaget er bedre tilpassa terrenget på området.

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg
1. Oversiktskart
2. Forslag til plankart, datert 02.06. 2016
3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 01.06.2016
4. Redegjørelse for foreslåtte endringer
5. Oppstartsvarsling
6. Gjeldende reguleringsplan 325

a. Plankart
b. Bestemmelser

Ringerike kommune, 31.05.2016

Tore Isaksen
rådmann

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs
Avdelingsleder areal- og byplan: Grethe Tollefsen
saksbehandler: Ingeborg Faller

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja











SIDE 5/5

5. Revidert arealoppgave
Nedenfor er det presentert en oppstilling over de opprinnelige og de nye
arealoppgaver for planene.

Følgende arealoppgaver over de ulike formål foreligger:

Gjeldende reguleringsplan:
FORMÅL: Antall: Areal:
710 Felles avkjørsel 1,00 4063,95
730 Felles parkeringsplass 1,00 92,77
790 Annet fellesareal 1,00 209,97
750 Felles lekeareal 1,00 2314,37
780 Felles grøntareal 2,00 1558,42
111 Frittliggende småhusbebyggelse 3,00 19947,34
210 Jord- og skogbruk 1,00 1834,76
620 Anlegg i grunnen 1,00 4216,30
Totalt: 11,00 34237,89

Forslag til mindre vesentlig reguleringsendring:
FORMÅL: Antall: Areal:
2010 veg 1,00 4698,07
2082 parkeringsplasser 1,00 135,26
1500 andre typer bebyggelse og anlegg 1,00 1334,94
1610 lekeplass 1,00 1614,47
3040 friområde 2,00 2028,10
1111 boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse 3,00 18995,01
Totalt: 9,00 28805,84

Foreliggende søknad innebærer en betydelig reduksjon av planområdet fra
34.237,89 m² til 28.805,84 m².

6. Definering av sakstype og rutine for nabovarsling
Kommunen har tidligere opplyst at denne type revisjoner genererer stand ard
planprosess.

Naboer er per i dag ikke varslet om omsøkte reguleringsendring. Base rt på denne
søknad anmodes det herved om naboliste fra Ringerike kommune for varsling av
naboer.

Hønefoss, 25.02.2016

Jon Håvard Lien
Sivilingeniør

Vedlegg:
- Forslag til revidert reguleringsplan, datert 26.10.2015.
- Forslag til reviderte bestemmelser, datert 18.02.2016
- Reguleringsplan 325 Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009.
- Reguleringsbestemmelser Grenda i Åsa, vedtatt kommunestyret 23.04.2009.
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
Lars Stensbye       

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/3482-28 48087/20 GNR 28/18, 28/96  21.09.2020 

 

 
Svar - Innsyn i uttalelse - saksnr. 18/3482-24 

 

Vi viser til ditt brev datert 18.09.2020 hvor du ber om innsyn i uttalelse fra 

hjemmelshavere til gnr/bnr 18/96. Uttalelsen følger vedlagt. 

 

Du skriver også at du ønsker å gi dine kommentarer til denne uttalelsen. Vi har 

skrivefrist til politisk behandling førstkommende onsdag. Dersom det kommer inn 

opplysninger i saken etter dette, kan vi ikke garantere at det vil være mulig å få det 

oversendt i etterkant av saksframlegget. Vi vil forsøke å sende inn eventuelle 

opplysninger som kommer i etterkant av skrivefristen til politisk sekretariat, som vil 

forsøke å sende det videre til politikerne. 

 

Vi ber derfor om at, dersom du har kommentarer til saken, sender de inn så snart 

som mulig, slik at vi får lagt det med saksframlegget. 

 

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: 

Anne-Laure Landron, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

Dag Ragnar Klæstad, Småbråtalia 28, 3512 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

Meldingstekst.html 

Uttalelse i sak HMA Småbråtalia 28.pdf 

 



Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron
Småbråtalia 28
3512 Hønefoss Åsa 19.09.2020

Ringerike kommune
Avdeling for byggesak v/Elisabeth Skaret Lund
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Ang sak 18/3482-24 Tiltak på eiendommen 18/96 Småbråtalia 28

Vi ble i brev fra kommunen den 24. september 2018 bedt om å svare for terrengutfyllinger og
svømmebasseng på vår tomt. Grunnen til dette var at nabo Lars Stensbye meldte dette i flere
brev til kommunen i starten av september 2018. Vi svarte på henvendelsen den 18. oktober
2018 og fikk svar den 21. november 2018.

Vi tolket svaret som at kommunen godtok vår redegjørelse og ikke fant noen grunn til å gå
videre med saken. Lars Stensbye klaget ikke på dette og vi kan ikke se at klageretten fortsatt
skal gjelde etter nesten to år.
Vi kan heller ikke se annet enn at kommunen har oppfylt sin undersøkelsesplikt og har
behandlet saken korrekt i forhold til punktene i brev den 24. september 2018. Brevet fra
kommunen den 10. juli 2020 gjentar kommunens holdning til saken fra 21. november 2018.

I brev av 31. mai 2020 har Lars Stensbye tatt opp en sak om trapp på garasjevegg. Denne
saken ble også avvist av kommunen i brev av 10. juli 2020.
Vi kan nevne at vi var i kontakt med kommunen pr telefon ang trappa i mai/juni 2017. Vi
spurte spesifikt om det ville være nødvendig å søke om dette, siden total størrelse ble litt
større enn 50 kvm. Vi fikk til svar at det ikke var nødvendig.

Skulle det være nødvendig med mer info ang garasje så vil vi imøtekomme dette. Vi vil
imidlertid avvente behandlingen i HMA og henviser forøvrig til vår redegjørelse fra
18.10.2018.

Mvh
Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron



Lars Stensbye
Småbråtalia 26
3512 Hønefoss
Tlf. 95 80 79 92
lars.stensbye@gmail.com

Oslo, den 1 8 . september 20 2 0

R ingerike kommune
Avdeling for byggesaker
v/ Arne Hellum , Hans Otto Larsson
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no
Saksbehandler : elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommu ne.no

Deres referanse r : Saksnr. 1 8 /3 482 - 24 | Løpenr. 42847 /20 | Arkivkode: GNR 28/18, 28/96

Innsyn i uttalelsen fra Landron og Klæstad vedrørende
Småbråtalia 28 , gnr. 18, bnr. 96

D et vises ti l kommunens brev av 2 6. august 2020.

J e g ber om å få oversendt de n uttalelsen som eventuelt foreligger fra Landron og Klæstad for
ovenne vnte sak.

J e g ønsker å gi mine kommentarer ti l denne uttalelsen for den politiske behandlingen i hovedutvalget
for miljø - og arealforvaltning den 12. oktober 2020.

Med hilsen

L ars Stensbye



 

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 
18/3482-24 42847/20 GNR 28/18, 28/96  26.08.2020 

 

 
Oversendelse av klage og informasjon om videre saksgang 

Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

 

Vi mottok 28.07.2020 klage fra Lars Stensbye på kommunens beslutning ved brev 

datert 10.07.2020 om at saken avsluttes. Klagen følger vedlagt. 

 

Saken vil bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning (HMA), og vi vil forsøke å legge fram saken til møtet 12.10.2020. 

HMA skal da ta stilling til kommunens ulovlighetsoppfølging.  

 

Dere har anledning til å uttale dere i saken, og vi ber om at dere kommer med en 

tilbakemelding innen 20.09.2020. Tilbakemelding sendes til 

postmottak@ringerike.kommune.no  

 

 

Klager, Lars Stensbye, er satt på kopi av dette brevet til orientering 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: 

Lars Stensbye, Småbråtalia 26, 3512 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Klage til Ringerike kommune - ulovlige tiltak i Småbråtalia 28.pdf 
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«f1»       

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/3482-16 36335/20 GNR 28/18, 28/96  10.07.2020 

 

 
Tiltak, gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

 

Vi viser til Lars Stensbye sine brev mottatt 31.05.2020, 30.06.2020 og 06.07.2020. 

Brevene følger vedlagt. 

 

Stensbye har kommentarer til eiendom 18/96. I brevene tar han opp at det er oppført 

trapp på baksiden av garasjen, at det er gjort terrengendringer og at det ønskes 

tilbakemelding på tidspunkt for befaring med kommunen. 

 

Trapp på baksiden av garasjen 

Garasjen er i utgangspunktet godkjent uten trapp på baksiden. Det kan imidlertid 

oppføres tilbygg til garasjen på 15 m² uten søknad, jf. byggesaksforskriften § 4-1 

første ledd bokstav b. Trappa anses som et tilbygg til garasjen og er under 15 m². 

Den er dermed ikke søknadspliktig. 

 

Terrengendringer 

Vi viser til vårt brev datert 20.11.2018, hvor forhold knyttet til terrengendringer på 

eiendom 18/96 ble kommentert.  

 

På tegninger til boligen er det vist oppfylling av terreng til kote 170 og 173. 

Hjemmelshaver til eiendom 18/96 skriver i sin tilbakemelding til kommunen 

18.10.2018 at terrenget på eiendommen følger kote 169-172. Etter 

byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav e nr. 7 er det i spredtbebygde strøk 

tillatt å gjøre terrengendringer på 3 meter fra opprinnelig terrengnivå i en avstand på 

1 meter fra nabogrensa. Vi forstår det slik at terrengendringene på eiendommen er 

innenfor det som er tillatt å gjøre uten å søke om det. Vi kan heller ikke se at det er i 

strid med reguleringsplanen. 

 

Befaring 

Stensbye ber oss komme med et tidspunkt for avtalt befaring med kommunen. Vi kan 

ikke finne dokumentasjon i våre system på at vi har avtalt at vi skal komme på 

befaring. Vi ser ikke behov for å gjennomføre befaring på eiendommen, da vi anser 

forholdene som innenfor rammene av plan- og bygningsloven. 

 

Informasjon 



 

 

2 

Forhold som gjelder eventuelle ulemper naboene imellom, er ikke noe kommunen 

kan håndtere etter plan- og bygningsloven. Dette er privatrettslige forhold som dere 

må finne ut mellom dere. 

 

Vi anser med dette denne saken for avsluttet, og kommer ikke til å følge den opp 

videre. 

 

 

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 

 

 

Vedlegg: 

Manglende tilsyn og lang saksbehandlingstid 

E-post 

Meldingstekst 

Purring på svar – tidspunkt for tilsyn 

Meldingstekst 

Brev til Ringerike kommune 

Meldingstekst 

Melding om ulovlig trapp 

Utfylling på eiendommen 



Lars Stensbye
Småbråtalia 26
3512 Hønefoss
lars.stensbye@gmail.com

Oslo, den 3 0 . juni 20 20

Ringerike kommune
Avdeling for byggesaker
v/ Arne Hellum og Kristine Grønlund
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

Purring på svar på s pørsmål om tidspunkt for gjennomføring av
tilsyn i Småbråtalia 28 , gnr. 18, bnr. 96

Deres referanse: Sa ksnr. 16/3103 - 27 | Løpenr. 8575/20

Det vises til brev fra undertegned e den 31. mai 2020 med spørsmål om tidspunkt for ferdigstillelsen
av kommunens tilsyn.

S om følge av at naboene i S måbråtalia 28 foretok store oppfyllinger på sin egen eiendom etter at jeg
hadde fått godkjent byggetillatelsen og startet oppføring av grunnmuren , ha r jeg måttet stanse
videre bygg earbeider . Dette har for meg medført store kostnader og ulemper. Det er d erfor viktig for
meg at kommunen gir en tilbakemelding for når resultatet av kommunens tilsyn vil foreligge . J e g
purrer med dette på et svar.

Med hilsen

Lars Stensbye
Tlf. 95 80 79 92
lars.stensbye@gmail.com



Lars Stensbye
Småbråtalia 26
3512 Hønefoss
lars.stensbye@gmail.com

Oslo, den 31 . mai 20 20

Ringerike kommune
Avdeling for byggesaker
v/ Arne Hellum og Kristine Grønlund
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

Spørsmål om tidspunkt for gjennomføring av tilsyn i Småbråtalia 28 ,
gnr. 18, bnr. 96

Deres referanse : Saksnr. 16/3103 - 27 | Løpenr. 8575/20

Det vises til Ring erike kommunes brev av 2 6 . februar 20 20. Slik jeg forstår svaret fra kommunen er
det besluttet tilsyn i saken med de innmeldte ulovlighete n e i Småbråtalia 28.

Hvor tid kan jeg forvente at resultatet av tilsynet f ra byggesaksavdelingenes ulovlighetsteam vil
foreligge?

Med hilsen

Lars Stensbye
Tlf. 95 80 79 92
lars.stensbye@gmail.com



Lars Stensbye
Småbråtalia 26
3512 Hønefoss
lars.stensbye@gmail.com

Oslo, den 31 . mai 20 20

Ringerike kommune
Avdeling for byggesaker
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss
postmottak@ringerike.kommune.no

Melding om ulovlige t rapp til gar asje i Småbråtalia 28 gnr. 18, bnr. 96

Jeg melder med dette inn at trapp til ga rasje på eiendomm en til Anne - Laure Landron og Dag Ragnar
Klæstad i Småbråtalia 28 med gårdsnummer 18 og bruksnummer 96 er ulovlig – ikke omsøkt. Se
avmerket rød firkant



Jeg ber om at hjemmelshaver for eiendommen Småbråtalia 28 gis beskjed om at denne trappen må
fjernes hvis ikke de offe ntligret tslige pliktene for tiltak etter plan - og bygningsloven overholdes.

Jeg ber om å bli holdt orientert om utviklingen i saken.

Med hilsen

Lars Stensbye
Tlf. 95 80 79 92
lars.stensbye@gmail.com



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Dag Ragnar Klæstad       

Småbråtalia 28 

 

3512 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/3482-10 43174/18 GNR 28/18, 28/96  20.11.2018 

 
Utfylling på eiendommen 

gnr/bnr 18/96 - Småbråtalia 28 

Vi viser til deres redegjørelse, datert 18.10.2018.  

Slik vi forstår saken, er det i forbindelse med byggingen av huset på eiendommen og utgraving 

av tomta i juni 2016, utfylt som godkjent i byggesaken. Boligen er godkjent i sak 16/3103. 

Deretter ble det gravd ut for plassering av svømmebasseng i oktober 2017. I denne forbindelse 

ble det også midlertidig fjernet steinmasser for å kunne arbeide trygt. Svømmebassenget er 

godkjent i sak 17/3970. 

Det er også en garasje på eiendommen. Denne er godkjent i sak 16/4866. 

I tillegg til disse tiltakene, er det brukt noe masse til å lage gangområder rundt garasjen. Dere 

skriver at dette var mindre justeringer av eksisterende terreng. Det ble også planert foran 

inngangsparti på huset og garasje. 

I august 2018 ble det fylt tilbake rundt bassenget, og noe av skråningen på sørsiden av garasjen 

ble fjernet fordi fyllingsfoten hadde kommet for nær naboens tomt. Det er også fylt ut noen 

meter ekstra sør for bassenget mot naboens grense. Dere opplyser at oppfyllingen ikke er 

søknadspliktig, fordi fyllingsfoten ligger en meter fra grensen bortsett fra på de stedene der det 

er eksisterende terreng.  

Byggesaksforskriften § 4-1 bokstav e nr. 7 regulerer hvor store avvik fra opprinnelig 

terrengnivå som er tillatt uten søknad. Vi forstår det som at fyllingen er innenfor disse 

høydebegrensningene. 

Vi gjør oppmerksom på at dere som eier av tomta har ansvar for å sikre eiendommen slik at den 

ikke utgjør fare for skade på personer, eiendom eller miljø. 

Dette inkluderer også at uteoppholdsarealer skal utformes slik at personer ikke utsettes for 

farer, se teknisk forskrift 2017 § 8-3 tredje ledd. I bokstav b er det særlig presisert at 

nivåforskjeller skal sikres slik at fallskader forebygges. Det er deres ansvar å sørge for at 

kravene i teknisk forskrift er oppfylt, vi ber dere å vurdere om det er krav til gjerde, tett hekk 

eller lignende i dette tilfellet. 

Det kan bli aktuelt for kommunen å komme på tilsyn på eiendommen på et senere tidspunkt, vi 

vil i så fall ta kontakt for å avtale tidspunkt for en eventuell befaring.  

Vi minner om at byggesaksavdelingen ikke er myndighet i en eventuell nabokonflikt, og at 

spørsmål som først og fremst er naborettslige, må håndteres privatrettslig mellom partene. 
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Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Lars Stensbye, Småbråtalia 26, 3512 HØNEFOSS 

 



Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron
Småbråtalia 28
3512 HØN EFOSS Åsa 18.10.18

Ringerike kommune
Avdeling for byggesak v/Kristine Grønlund

Angående saksnr 18/3482-6, Redegjørelse for utfylling på eiendommen 18/96

Nabo er blitt varslet om arbeidene flere ganger. Først i epost den 25/5-2017 og vi hadde en befaring
etterfølgende helg. Vi snakket også om dette på tomta 11/9-2017 ifbm med nabovarsel for
svømmebassenget og sist i telefonsamtale den 16. august 2018.
Vi har utført terrengendringer i to omganger etter at vårt hus sto ferdig. Dette var i oktober 2017 og
nå i slutten av august 2018.

Vårt hus sto ferdig i mars 2017 med ferdigattest juli 2017. I forbindelse med utgraving av tomta i juni
2016 ble det fylt ut som godkjent i vår byggesøknad. Oppfyllingen følger delvis kotene 170 og 169.
Snitttegningene viser nytt terreng ca 12 meter sørover og ca 7 meter vestover på kote 170,6.
Oppfyllingen er gjort i en vifteform mellom disse punktene. Se for øvrig bilder nederst i dette
dokumentet. Ingen endringer ble deretter gjort på tomta før i oktober 2017.

I oktober 2017 gravde vi ut for svømmebassenget plassert vest for huset og verandaen(se bilder
nedenfor). For å kunne arbeide trygt fjernet vi også steinmassene vest for bassenget midlertidig for å
hindre at disse skulle rase inn eller ut. Vi fjernet også steinmasser fra naboens tomt som hadde ligget
der siden vårt hus ble bygd. Dette ble lagt der da denne delen av tomta var vår(se plansak 15/5654-
12) og nabo ble varslet om dette. Vi brukte noe av denne massen til å lage gangområder rundt
garasjen, men vi kjørte også bort store mengder. Disse gangområdene følger kotenivåene (kote 170,
171 og 172) så dette var mindre justeringer av eksisterende terreng. Vi planerte også foran
inngangsparti på huset og garasje.

I august 2018, fylte vi tilbake rundt bassenget. Vi tok også vekk en del av skråningen på sørsiden av
garasjen fordi fyllingsfoten hadde kommet for nær naboens tomt. Vi fylte i tillegg ut noen meter
ekstra sør for bassenget mot naboens grense. Det er denne oppfyllingen vi blant annet har varslet
nabo om tre ganger. Oppfyllingen er ikke søknadspliktig og fyllingsfoten ligger en meter fra grensen
slik den skal gjøre bortsett fra på de stedene der det er eksisterende terreng.

Mvh
Dag Ragnar Klæstad og Anne Laure Landron



Fra juni 2017 Plassering av svømmebasseng september 2018

Fra juni 2017

Bildet er fra ca april 2017. Plassering av
svømmebasseng i blått. Naboens grense i grønt.
Steinmasser til høyre for grønn strek ble fjernet og
brukt til gangområder rundt garasje. Partiet vest for
bassenget ble tatt vekk i oktober 2017
midlertidig.Lyseblå strek markerer utvidelse av
skråning

Foran garasje og inngangsparti juni 2017 Foran garasje og inngangsparti fra oktober 2017



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

«f1»      Ofl § 24 

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

18/3482-6 34260/18 GNR 28/18, 28/96  24.09.2018 

 
Redegjørelse for utfylling på eiendommen 

Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

Vi har blitt kontaktet av nabo Lars Stensbye vedrørende fylling og svømmebasseng på deres 

eiendom.  

Vi har gitt tillatelse til svømmebasseng i vedtak datert 11.10.2017 (arkivsak 17/3970-2). 

Vi har gitt tillatelse til enebolig i vedtak datert 31.05.2016 (arkivsak (16/3103-4). 

Dere søkte om dispensasjon for å bygge en større garasje enn reguleringsbestemmelsene tillot 

31.07.2016, men trakk denne søknaden 18.08.2016. 

Vi ber om en redegjørelse for terrengendringenes omfang sammenlignet med det som ble 

godkjent ved utbyggingen av eneboligen, og for om bassenget utføres i tråd med det som ble 

godkjent i oktober 2017. 

Vi ber om en skriftlig redegjørelse snarest, og senest innen 1. november 2018. 

Søknadspliktige tiltak kan ikke utføres før det eventuelt foreligger godkjenning fra kommunen. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 475 19 116 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Lars Stensbye, Småbråtalia 26, 3512 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

Melding om ulovlig svømmebasseng 

Teknisk vurdering av terrengoppfyllingene 

Melding om ulovlige tiltak 

Journalpost 17/3970-2 

Journalpost 16/3103-4 

 



















































 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

Dag Ragnar Klæstad  

Småbråtalia 28 

 

3512 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr: 575/17 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
17/3970-2 34163/17 GNR 18/96  11.10.2017 

 

 

ETTRINNS (§ 20-1) - BYGGING AV SVØMMEBASSENG - GODKJENNING 

GNR/BNR 18/96 - SMÅBRÅTALIA 28 

 

Det vises til søknad mottatt 03.10.2017 og telefonsamtale 11.10.2017 med søker 

(innhentet informasjon om det skulle være tak over bassenget, og hvor dypt det 

skulle bli og hvor høyt det ville komme over terreng). Søknaden er innsendt som en 

ett-trinns søknad og gjelder:  

Bygging av utvendig svømmebasseng på ovenfor nevnte eiendom. 

            

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 325 «Grenda i 

Åsa». Byggeområde: BFS1 

Arealformål: Frittliggende småhusbebyggelse. 

 

Tiltaket: 

Bassengets plassering er vist i situasjonskart datert 05.09. 2017. Bassenget vil i 

følge søker ikke komme mer en ca. 30cm over omkringliggende terreng. 

Bassenget blir i følge søker ca. 1.5 m dypt. 

Bassenget vil ikke overbygges med tak, men vil sikres med glass som skyves over 

bassenget etter bruk.  

I følge søker skal bassenget bygges med støpt plate og vegger av 

forskalingsblokker. Bassenget isoleres med 50 mm XPS innvendig før det hele kles 

med en Liner.  

Bassenget blir et «saltvannsbasseng», det vil si naturlig kloret med elektrolyse av 

saltvann, samt UV-rensing i tillegg til sandfilter. Filter og pumpeanlegg plasseres på 

nordsiden av huset ved støttemur. 

I og med at eiendommen ligger i nærheten av beiteområder for blant annet sau, er 

det  spesielt viktig at bassenget blir tilstrekkelig sikret slik at i hverken ville- eller 

tamme dyr kan falle i bassenget. 

 

 

Nabovarsling: 
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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: 

Tiltakshaver har søkt om personlig ansvarsrett som selbygger og har søker om 

selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsområder i tiltaket. Tiltakshaver vil i 

tillegg til egen utdannelse bruke medhjelpers utdannelse, samt også benytte seg av 

innleid foretak.  

 

Gebyr: 

Gebyr for basseng er i våre betalingsregulativ satt til kr 6 000,- i tillegg er det 2000,- 

for behandling av ansvarsrett som selvbygger. 

Det ble nevnt i telefonsamtale at bassenget kunne bli 20 m² dersom dette passet 

moduler i de forskjellige materialene som skal benyttes. I og med at bassenget kan 

se ut til å bli 20 m², velger vi å ta et saksbehandlingsgebyr på kr 2 000,- , som gjelder 

blant annet for mindre arbeider med arealer inntil 20m².  

 

Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i 

Ringerike kommunestyre 20. juni 2013 godkjennes søknaden 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 1:400 05.09.2017 <> 

 

 

2. Tiltakshaver gis selvbyggeransvar for alle funksjoner og ansvarsområder i tiltaket..  

 

3. Bassenget må sikres tilstrekkelig slik at hverken personer eller dyr kan falle i 

bassenget.  

 

 

 

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 basseng  Kr 2 000   Kr 2 000,- 

Ansvarsrett for selbygger  Kr 2 000,-  1 Kr 2 000,- 

Totalt gebyr å betale   Kr 4 000 ,- 

 

Giro (til tiltakshaver, Dag Ragnar Klæstad) ettersendes.  
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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 byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 40804508 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

 

 

CK Nor Bygg AS  

Postboks 8 

 

2910 AURDAL 

 

Delegasjonssak nr: 215/16 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3103-4 20796/16 GNR 18/96  31.05.2016 

 

 

GNR/BNR 18/96 - SMÅBRÅTAN - OPPFØRING AV BOLIG – DISPENSASJON FRA 

REKKEFØLGEBESTEMMELSE §7.4, BRANNVANN 

GODKJENNING 

 

Det vises til søknad mottatt 13.05.2016, og tilleggsdokumentasjon (søknad om dispensasjon) 

registrert mottatt 30.05.2016.  

Søknaden gjelder i følge en redegjørelse fra ansvarlig søker: 

Oppføring av enebolig på ovenfor nevnte eiendom. Det søkes om dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsen § 7.4 rekkefølgebestemmelse, brannvann. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Bygningsspesifikasjoner i følge innsendte søknadspapirer/ansvarlig søker/tiltakshaver: 

 

Antall etasjer 

2 

(etter at 

tiltaket er 

gjennomført) 

 

Plangrunnlag: 

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 325 «Grenda i Åsa». 

Byggeområde: B1 

Arealformål: frittliggende småhusbebyggelse. 

Utnyttingsgrad:  

Maks. utnyttingsgrad for boligområdet er BYA=400 m², hvor sekundærbolig, 

biloppstillingsplasser, garasje og evt. uthus skal medregnes i BYA. Garasjens størrelse skal 

ikke overstige en BYA på 50 m². Garasje kan oppføres som frittliggende bygg eller i 

sammenheng med bolighus. Garasje kan oppføres inntil 1m fra nabogrense. I tillegg kan det 

på hver tomt bygges en ekstra frittliggende boligenhet, sekundærbolig. 

I byggeområdet kan maksimal byggehøyde for gesims være 5 m og for møne 8 m over 

BYA 

(bebygd areal) 

Eksisterende 0 m² 

Ny 170 m² 

Sum 170m² 

BRA(bruks areal) 

 Bolig Annet I alt 

Eksisterende 0m² 0m² 0m² 

Ny 282m² 0m² 282m² 

Sum 282m² 0m² 282m² 

Antall Bruksenheter 

 Bolig Annet I alt 

Eksisterende 0_ 0_ 0_ 

Ny 1_ 0_ 1_ 

Sum 1_ 0_ 1_ 
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gjennomsnittlig planert terreng. Det tillates takark på inntil 30 % av boligens lengde med 

høyere gesimshøyde. For bygninger med pulttak kan øverste gesims ha mønehøyde. 

For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. jf. §3.1.5. 

Det kan ikke gis igangsettingstillatelse for bygninger før det er dokumentert at 

brannvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.jf. reguleringsbestemmelsens §7.4, 

brannvann. 

 

Tiltaket: 

Bygningens plassering er vist i situasjonskart datert 03.02.2016. På fasadetegninger er det vist 

eksisterende og nytt terreng og det vil ikke bli store endringer for å få tomten tilpasset boligen. 

I følge tegninger blir boligen i to etasjer med alle hovedfunksjoner i 1.etg og boligen blir i 

følge tegninger universelt utformet. 

Mønehøyde over gjennomsnittlig omkringliggende terreng blir ifølge snitt tegning 6,95 m og  

gesimshøyde er oppgitt til 4,46 m  over gjennomsnittlig omkringliggende ferdig planert 

terreng, detter er mindre enn det som maksimalt kan tillates jf. reguleringsbestemmelsen og er 

dermed i orden. 

 

Avløp: 

Det ble i delegasjonssak 127/14 datert 28.01.2015 (kommunes saksnummer 14/3522) gitt 

midlertidig utslippstillatelse med gyldighet på fem år dvs. til 28.01.2020. 

Dette fordi det planlegges etablering av kommunal kloakk i området og området vil få pålegg om 

å koble seg til dette når det er klart. Pålegg om tilkobling kan komme før 2020 hvis 

overføringsledningen blir ferdig før dette. Hvis tilkobling av en eller annen grunn ikke er mulig, 

påpeker vi at denne utslippstillatelsen likevel er ugyldig etter ovennevnte dato. Om det da skulle 

være aktuelt å prøve å få tillatelse til en videre bruk av anlegget, må det søkes på nytt om dette. 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen må avløpsanlegget være 

ferdigstilt. 

 

Teknisk infrastruktur: 

I delegasjonssak 32/15 datert 29.01.2015 ( kommunens saksnummer 14/3591) ble det gitt 

tillatelse til etablering av teknisk infrastruktur i området. Det omfattet blant annet VA- anlegg, 

privat vannforsyning og veger. 

Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen må infrastrukturen være 

ferdigstilt. 

 

Dispensasjon: 

Det søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 7.4. Rekkefølgebestemmelser, 

brannvann. 

Tiltakshaver begrunner søknaden med blant annet: 

« Det har tidligere vært et møte mellom grunneier, prosjektleder, kommunens 

byggesaksavdeling og brann- og redningstjenesten. Dette møtet fant sted den 19.01.2016. Det 

ble ikke funnet en løsning i dette møtet, men brann og redningstjenesten aksepterer at en 

løsning blir ferdigstilt i løpet av 2 år fra boliger ferdigstilles. Kommunen stilte seg i det 

samme møtet positive til å innvilge godkjennelse for byggesøknader på tomtefeltet og IG under 

de samme forutsetningene. I tillegg vil det være en minsteavstand til neste bygning på ca. 12 

meter(planlagt fremtidig garasje).Tiltaket er dessuten plassert med forskriftsmessig avstand til 

andre eiendommer. Det er allerede gitt tillatelse til en annen bolig på det samme feltet. 

Fordelene ved å gi dispensasjon for tiltaket er klart større enn ulempene da konsekvensen av 
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ikke å gi dette vil føre til at all byggevirksomhet på tomtene stopper opp. Som følge av dette 

mener vi at tiltaket ikke setter hensynet med reguleringsbestemmelsen til side». 

 

Det er svært langt til nærmeste nabobygg (ca. 100m) og det er følgelig liten fare for brannsmitte 

mellom bygningene i tiltaket og nabobygg. Det er på dette tidspunktet ikke gitt byggetillatelse til 

tiltak på noen av de nærmeste omkringliggende eiendommene området, så det er ingen fare for 

brannsmitte.  

 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket kan vi kan se at hensynet bak bestemmelsen blir 

vesentlig tilsidesatt, da intensjonen bak § 7.4 i hovedsak er å forhindre brannsmitte mellom 

bygninger. Det legges i tillegg vekt på at brann- og redningstjenesten kan akseptere at 

tilstrekkelig løsning blir ferdigstilt i løpet av 2 år.  Og vi finner fordelene ved å kunne gi 

dispensasjon er større enn ulempene og tiltaket kan godkjennes. 

 

Selv om dette er den andre boligen det gis dispensasjon og tillatelse til å oppføre i planområdet vil 

det ikke være noen automatikk i at det gis dispensasjon for de andre tomtene i planområdet. Dette 

fordi avstanden mellom boligene vil være avgjørende om en dispensasjon kan gis eller ikke.  

 

Ansvarsforhold: 

Følgende foretak har erklært et de påtar seg ansvar i tiltaket 

Foretakets Navn Funksjon Fagområde/ansvarsområde Tiltaksklasse 

CK Nor Bygg AS SØK Ansvarlig søker 1 

Őstberg Norge AS PRO Balansert ventilasjon 1 

Støren Treindustri AS PRO Konstruksjonsteknikks 

prosjektering av egen trehus 

leveranse  

1 

Byggspesialisten AS PRO Arkitekturprosjektering, 

planløsning, ytre miljø m.m. 

1 

Vikersund Entreprenør AS UTF Tømrerarbeid, bolig 1 

Berntsen Plan & Oppmåling PRO/UTF Inn måling utstikking av tiltak 1 

Bratvold Boligventilasjon AS UTF Ventilasjonsanlegg sentral 

støvsuger 

 

Hole Rørleggerbedrift AS PRO/UTF Bunnledning og utvendig 

stikkledning 

1 

Ringerike Anleggsservice AS PRO/UTF Graving, veg, utearealer, 

oppfylling, komprimering 

1 

Rørlegger Strand & Teksle AS PRO/UTF Sanitærinnstallasjoner(innvendig) 1 

Peisselskabet AS PRO/UTF Våtrom, flis og membran. Pipe 1 

Byggsjekk1 AS KONT Uavhengigkontroll våtrom og 

lufttetthet 

1 

MG Bygg og Anlegg AS PRO/UTF Grunnmur, plate på mark, 

radonsperre 

1 
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Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, gis dispensasjon fra reguleringsbestemmelsens § 7.4  brannvann, 

med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, og søknaden godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 20-3 på følgende betingelser: 

 

1. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen må avløpsanlegget 

være ferdigstilt. 

 

2. Før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen må infrastrukturen 

være ferdigstilt. 

 

3.  

 

Det forutsettes at tiltaket blir utført etter følgende dokumenter: 

Dokument/tegning Navn: Datert: Sist revidert Vedlegg: 

Tegning Situasjonsplan 03.02.2016 25.04.2016 D-2 

Tegning Utomhusplan 09.05.2016  D-1 

Tegning  Fasader 16.02.2016 14.03.2016 E -1  

Tegning   Snitt 16.02.2016 14.03.2016 E-2 og E-3 

Tegning  Fasade/terrengprofil 09.05.2016  E-4 og E-5 

Tegning  Snitt/terrengprofil 09.05.2016  E-6 

Tegning nr. 352 Plan1 16.02.2016 14.03.2016 E-7 

Tegning  nr.352 Sokkeletg. 16.02.2016 14.03.2016 Journalpost - 5 

Situasjonskart Situasjonsplan 29.04.2016  F-1 

     

 

 

4. Det skal gjennomføres nødvendige tiltak slik at konsentrasjon av radon i oppholdsrom ikke 

blir større enn 200 Bq/m
3
 med mindre det er gjennomført radonundersøkelser av 

byggegrunnen som dokumenterer at tiltak ikke er nødvendig.  

 

5. Permanent avkjøring skal være opparbeidet før byggestart. Under/i avkjøring må 200 mm 

avløpsrør e.l. benyttes. 

 

Giro (til tiltakshaver, Dag Ragnar Klæstad) ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: kr 28 600,-, dispensasjon: kr 8 800,-, totalt: kr 37 400,-.  

(Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsreglementet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015).  
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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 bygningen til 

vann- /avløpsledning.  

 

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 ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet. 

 

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 byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester. 

Ringerike kommune, Brann- og redningstjensten 

Anne-Lauren Landron, Heimdalsveien 13, 1472 FJELLHAMAR 

Dag Ragnar Klæstad, Heimdalsveien 13, 1472 FJELLHAMAR 

 



Fra: Lars Stensbye [lars.stensbye@gmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.09.2018 20:52:40 

Emne: Teknisk vurdering av terrengoppfyllingene i Småbråtalia 28, gnr. 18, bnr. 96 

Vedlegg: Teknisk vurdering av terrengoppfyllingene i Småbråtalia 28 - 09.09.2018.pdf 

Ringerike kommune ved avdeling for byggesaker 
 
Viser til min tidligere innmelding av ulovlige oppfyllingsarbeider i Småbråtalia 28 med gnr./bnr. 18/96.  
 
Vedlagt følger en teknisk vurdering foretatt av undertegnede som er sivilingeniør i geologi. Jeg finner svært 
alvorlige feil ved de utførte arbeider, og ber kommunen stanse de pågående terrengoppfyllingene 
umiddelbart.  
 
Med hilsen 
 
Lars Stensbye 
Tlf. 95 80 79 92 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Dag Ragnar Klæstad  

Heimdalsveien 13 

 

1472 FJELLHAMAR 

 

Delegasjonssak nr: 438/16 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/4866-2 35134/16 GNR 18/96  19.09.2016 

 

SØKNAD UTEN ANSVAR - BYGGING AV GARASJE - GODKJENNING 

GNR/BNR 18/96 - SMÅBRÅTAVEIEN 

 

Det vises til søknad mottatt 08.09.2016.  

Søknaden gjelder i følge en redegjørelse fra ansvarlig søker: 

Oppføring av garasje på ovenfor nevnte eiendom. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Bygningsspesifikasjoner i følge innsendte søknadspapirer/ansvarlig søker/tiltakshaver: 

 

 

 

 

 

 

 

Plangrunnlag:  

Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 325 «Grenda i Åsa». 

Byggeområde: B1  

Arealformål: Frittliggende småhusbebyggelse.  

Utnyttingsgrad:  

Maks. utnyttingsgrad for boligområdet er BYA=400 m², hvor sekundærbolig,  

biloppstillingsplasser, garasje og evt. uthus skal medregnes i BYA. Garasjens størrelse skal  

ikke overstige en BYA på 50 m². Garasje kan oppføres som frittliggende bygg eller i  

sammenheng med bolighus. Garasje kan oppføres inntil 1m fra nabogrense 

For garasje er maksimal byggehøyde 3,5 m for gesims og 5,0 m for møne. jf. §3.1.5. 

 

Tiltaket: 

Garasjens plassering er vist i situasjonskart datert 09.05.2016 

Garasjen blir i følge tegninger 7m bred og får en lengde på 7.1 meter. Taket får en takvinkel på 

30 grader, noe som gir i følge tegninger en mønehøyde på 5m og gesimshøyde på 3.3m. Det er 

ikke vedlagt plantegninger som viser tenkt bruk av garasjens loft, men slik vi forstår 

tegningene er det mulig å etablere rom på loftet av garasjen. Garasjens loft kan ikke benyttes 

til rom for varig opphold men må kun benyttes til lager eller lignende. 

 

Nabovarsel: 

Tiltaket er nabovarslet. Det foreligger ingen merknader til tiltaket. 

BYA 

(bebygd areal) 

Eksisterende 170 m² 

Ny 50 m² 

Sum 220 m² 

BRA(bruks areal) 

  Bolig Annet I alt 

Eksisterende  228 m² 0m² 228m² 

Ny 0m² 45m² 45m² 

Sum 228m² 45m² 273m² 

Antall Bruksenheter 

  Bolig Annet I alt 

Eksisterende 1_ 0_ 1_ 

Ny 0_ 0_ 0_ 

Sum 1_ 0_ 1_ 
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Vedtak: 

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden i henhold til plan- og bygningslovens § 20-

4 på følgende betingelser: 

 

1.  Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres og plasseres i henhold til lover, forskrifter 

og vedtak i saken hvor tegning, situasjonskart o.l. er lagt til grunn. 

2. Garasjens loft kan ikke benyttes til rom for varig opphold men må kun benyttes til lager 

eller lignende.  

 

Giro (til tiltakshaver, Dag Ragnar Klæstad) ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: kr 6 600,-. 

(Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsreglementet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret 10.12.2015).  

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 bygningen til 

vann- /avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal tiltakshaver skriftlig anmode om ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse om noe arbeid gjenstår. Jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og 

byggesaksforskriftens § 8-1. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli aktuelt at 

kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet. 

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. 

 

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 byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-17   Arkiv: GNR 50/90  

 

 

Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig - Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

 

  

 

Sammendrag 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 avvisning av klage på gebyr og avslo søknaden 

om nedsettelse av gebyr. Søker har klaget på vedtak om avvisning og avslag. Rådmannen kan 

ikke se at det har kommet vesentlige nye momenter i klagen, og anbefaler at vedtaket 

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

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. Byggesaken kunne 

ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Tillatelse til fradeling ble gitt 11.03.2020, 

og det ble gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 25.03.2020. I 

byggesaken er det tatt kr. 38 250,- i gebyr fordelt med kr 25 000,- for en ny boenhet og kr 

12 750,- som tillegg for boenhet nr. 2. 

 

Ansvarlig søker sendte 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klage på gebyret for behandling av 

byggesak. Formannskapet behandlet klagen i møte 26.08.2020 hvor klagen på gebyr ble avvist 

og nedsettelse av gebyr ble avslått. 

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok klage på avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av gebyr 

01.09.2020. Klagen går i hovedsak ut på følgende punkter: 



- 

- Kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden med en 

godkjent fradeling som forutsetning. 

- Kommunen har ikke overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. 

Kommuneplanen § 2.1.2 har bestemmelser om unntak fra plankrav og det kan etter 

bestemmelsen oppføres enebolig eller tomannsbolig på eksisterende boligeiendom uten at 

eiendommen må reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Gjeldende betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 192/2019. 

Betalingsreglementet har egne satser for behanling av søknader med ansvarsrett, se utsnitt av 

tabell nedenfor: 

 
Juridiske forhold  

Etter forvaltningsloven § 2 tredje ledd er avvisning et enkeltvedtak som det kan klages på. Ved 

behandlingen av klagen på avvisning skal det kun tas stilling til om det var riktig å avvise 

klagen. 

 

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

forvaltningsloven (fvl.) § 28. Klager er ansvarlig søker i byggesaken og opptrer på vegne av 

hjemmelshaver som er part i saken. 

 

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

vedkommende part», jf. fvl. § 29. Klagen er fremsatt innenfor klagefristen. 

 

Det følger av plan- og bygningsloven (pbl.) § 33-1 at kommunestyret kan gi forskrift om gebyr 

til kommunen for behandling av søknader etter plan-og bygningsloven eller tilhørende forskrift. 

 

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

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

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen.  

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlinger av denne klagen. 

 

Alternative løsninger 

Rådmannen kan ikke se at det finnes reelle alternativer til vedtak i saken fordi nedsettelse eller 

bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med 

andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens betalingsreglement. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken har prinsipiell betydning for behandling av byggesaker i 

kommunen. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagen tar i hovedsak opp de samme forhold som ble behandlet av formannskapet i møte 

26.08.2020, og det vises derfor til saksfremlegg i sak 97/20. Rådmannen vil nedenfor redegjøre 

for de enkelte deler av klagen. 

 

Klager mener at kommunen kunne behandlet byggesøknaden uavhengig av fradelingsøknaden, 

men med en godkjent fradeling som forutsetning. Rådmannen viser til at 

kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillater at boligtomter bebygges med en enebolig, en 

enebolig med bileilighet inntil 65 m² eller en tomannsbolig. Området er ikke regulert, og det er 

derfor kommuneplanbestemmelsene som gjelder.  

 

Etter pbl. § 21-4 første ledd skal kommunen gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med 

bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. Videre er det i femte ledd bokstav a-c gitt 

anledning for kommunen å stille nærmere angitte vilkår for tillatelse. Muligheten til å stille 

andre vilkår enn de som er nevnt i bestemmelsen vil følge av den ulovfestede vilkårslæren hvor 

hovedpoenget er at vilkårene må ha saklig sammenheng med lovens formål og at vilkåret må 

være forholdsmessig sammenlignet med det godet som oppnås gjennom tillatelsen.  

 

Eiendommen var på søknadstidspunktet bebygget med en enebolig, og rådmannen mener det 

ville vært i strid med kommuneplanen § 6.1.3 å gi tillatelse til bygging av enebolig slik det var 

søkt om før fradelingssaken var avgjort. Rådmannen mener at vilkår om at byggetillatelsen kun 

gjaldt om det ble godkjent fradeling ville gitt et vedtak i strid med overordnet plan og at et slikt 

vedtak ville skapt en uoversiktelig situasjon både for tiltakshaver og for kommunen.  

 

Klager viser til at kommunen ikke har overholdt samordnings- og koordineringsansvar ovenfor 

vegvesenet jf. pbl. § 21-5 og SAK10 § 6-2. Rådmannen mener fortsatt at søknaden om ny 

bolig ikke kunne tillates uten at fradelingssaken var avgjort. Det vises til at kommunen 

orienterte ansvarlig søker og tiltakshaver om at oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og 

at denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført i 
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foreløpig svar datert 26.02.2019. Fradelingssaken ble avgjort av HMA i møte 09.03.2020, og 

søknaden om oppføring av bolig ble etter dette tatt opp igjen. Kommunen ba i foreløpig svar 

20.03.2020 om dokumentasjon for tilkobling til vann og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 

21-7 at det ikke kan gis tillatelse til oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. 

Byggesaken var komplett 24.03.2020 ved at det ble gitt tillatelse til vann- og avløpsarbeid, og 

tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. Saksbehandlingstiden for byggesaken var 

derfor 1 dag og kommunen har ikke overskredet saksbehandlingsfristen i pbl. § 27-1. 

 

I klagen vises det også til at gebyr i fradelingssaken er trukket og at kommunen har opptrådt 

sterkt klandreverdig. Bakgrunnen for at gebyr i fradelingssaken ble kreditert av 

administrasjonen var at det i vedtaket om fradeling i HMA ikke ble tatt særlig stilling til klage 

på gebyr som var sendt i fradelingssaken, og at spørsmålet om gebyr ikke ble diskutert av 

HMA. Rådmannen mener at det må skilles mellom gebyret i fradelingssaken og i byggesaken 

og viser til vurderingen ovenfor. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av 

bolig ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019, men valgte istedenfor 

å legge saken på vent inntil fradelingssaken var avgjort, noe ansvarlig søker og tiltakshaver ble 

gjort oppmerksom på. Rådmannen er dermed ikke enig i at kommunen har opptrådt 

klandreverdig i saken, men mener kommunen har gitt en service ved at at byggesaken kunne 

avgjøres raskt etter at fradelingssaken var avgjort, uten at det var nødvendig å sende inn ny 

søknad om oppføring av bolig. 

 

Oppsummering 

Rådmannen kan ikke se at det har kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken. 

Rådmannen anbefaler at vedtak om avvisning av klage på gebyr og avslag på nedsettelse av 

gebyr opprettholdes, og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig 

avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 MOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart  

19/6982-1   Klage på faktura/gebyr på byggesøknad.pdf 

                    E-post 

19/692-15   Melding om politisk vedtak - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

                   Orientering om klageadgang 

19/692-10  Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig - Saksfremlegg 

19/692-9    E-post tilbakemelding 

19/692-8    Foreløpig svar - Klage på gebyr 

19/692-7     Meldingstekst.html 

                    Betalingsvarsel 

                    Klage på faktura på byggesøknad 

19/692-6     Ettrinns (§ 20-1) - Oppføring av bolig 

19/692-2     Avslutning av saken - Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel 

18/5345-35 Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt 



- 

18/5345-34 Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-29 E-post vedrørende klage 

                    Situasjonsplaner 

18/5345-26 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-25 Angående gebyr 

                    Klage på e-faktura 

18/5345-18 Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-4   Fradeling av tomt 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann:   Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

Avdelingsleder:              Arne Hellum 

Saksbehandler:               Ane Marie Rydland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ramin Kheirzadeh [ramin2080@yahoo.no] 

Sendt: 01.09.2020 15:52:47 

Emne: Klage på vedtak 

Vedlegg: 20200901151735271.pdf 

Ref vedlegg 
 

 

 

      Mvh 

      ??2 

Otto Vaule Olsen 

  9119 9556 

Daglig leder 

TYRI HUS AS 

 

 
-----Opprinnelig melding----- 

Fra: scanner@tyrihus.no <scanner@tyrihus.no> 

Sendt: tirsdag 1. september 2020 15.18 

Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 

Emne: Message from "RNP00267367512E" 

 

This E-mail was sent from "RNP00267367512E" (MP C3003). 

 

Scan Date: 09.01.2020 15:17:35 (+0200) 

Queries to: scanner@tyrihus.no 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32 11 74 00  www.ringerike.kommune.no 
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/692-15 43881/20 GNR 50/90  01.09.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Formannskapet behandlet i møte 26.08.2020 sak 97/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 avvises. 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 

 

 

Dette til orientering. 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 

E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 

Tlf: 40 80 42 41 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig 

Oversiktskart 

E-post tilbakemelding 
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Foreløpig svar - Klage på gebyr 

Meldingstekst.html 

Betalingsvarsel 
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Avslutning av saken - Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-14  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 97/20 

 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 
 

Behandling i Formannskapet 26.08.2020: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-12  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 54/20 

 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
15.01.2019

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
For vedtak etter plan- og bygningsloven er det fylkesmannen i Oslo og Viken
som er klageorgan for Ringerike kommune.

Klagen sendes til
• Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
• Per e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen ska l forberede s aken . Behandlingen skje r i hovedutvalget fo r miljø- og
arealforvaltning. Hvis kommunen ikke er enige i klagen din, sender vi saken til
fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Ønsker du utsatt v irkning?
Vanligv is gjelder vedtake t selv o m du har klage t på det. Du h ar mulighe t til å be om at
virkningen av v edtake t utsettes inntil klagefristen e r ute eller klagen er endelig a vgjort.
Dersom du øn sker dette, må d u se nde e n b egrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

Søksmålsadgang
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har
gått 6 måneder fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-10   Arkiv: GNR 50/90  

 
 

Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig - Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 

 

  

 

Sammendrag 

Det er klaget på gebyr i byggesak for oppføring av bolig på gnr/bnr 50/90, gitt i 

delegasjonssak nr. 120/20. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser fastsatt 

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

Rådmannen kan heller ikke se at fristene i byggesaken er oversittet på en slik måte 

at gebyret må settes ned eller bortfalle etter byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6. 

Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås.  

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble søkt om fradeling av eiendom og oppføring av ny bolig 13.02.2019. 

Byggesaken kunne ikke behandles før det var gitt tillatelse til fradeling. Etter politisk 

behandling, ble det gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020. På bakgrunn av fradelingen 

ble det gitt tillatelse til oppføring av bolig i delegasjonssak nr. 120/20, datert 

25.03.2020. Gebyret er i byggesaken fastsatt til kr 38 250,-. Beløpet fordeler seg på 

en søknad med ansvarsrett for en ny boenhet med kr 25 500,- og ett tillegg for 

boenhet nr. 2 med kr 12 750,-. 

 

Beskrivelse av saken 

Ansvarlig søker har 03.04.2020 på vegne av tiltakshaver klaget på gebyr for 

behandling av byggesak. Klagen er sendt postmottak og kommunal innkreving 

03.04.2020, av ukjente grunner mottok ikke byggesaksavdelingen klagen før 

28.05.2020. Byggesaksavdelingen ba 08.06.2020 om presisering av klagen ettersom 

søknaden om fradeling og oppføring av ny bolig er registrert på to ulike 

saksnummere, og at det i klagen ble lagt ved betalingsoppfordring i sak som gjaldt 



- 

fradeling. I fradelingssaken er fakturaen kreditert og beløpet for faktura tilbakebetalt 

tiltakshaver, dette etter at HMA i sak 28/20 i møte 09.03.2020 ikke tok særlig stilling 

til klagen på gebyret og at vedtaket ikke spesifiserte om HMA tok stilling bare til 

fradelingssaken, eller også gjaldt klagen på gebyret i fradelingssaken. 

Tilbakemelding med presisering på at klagen gjelder byggesaken ble mottatt 

12.06.2020. 

 

Klagen går i hovedsak på at kommunen har overskredet saksbehandlingsfristen og 

derfor ikke kan ta gebyr for godkjenning av bolig. Som støtte for klagen vises det til 

følgende punkter: 

- Kommunen har ikke overholdt sitt samordnings- og koordineringsansvar 

ovenfor vegvesenet. 

- Gebyr i fradelingssak er trukket. 

- Søknaden er innvilget etter ett års saksbehandlingstid, og kommunen har 

opptrådt sterkt klandreverdig. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen er ikke regulert, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

boligområde. Etter kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2, kan det oppføres enebolig 

med bileilighet inntil 65 m² på eksisterende boligeiendom uten at eiendommen må 

reguleres. Øvrige krav til utforming og dokumentasjon følger 

kommuneplanbestemmelsene § 5 og 6. 

 

Kommunens betalingsreglement er vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 i sak 

192/2019. Det er fastsatt egne satser for behandling av søknader med ansvarsrett, 

se tabell. 

 

 
 

Juridiske forhold  

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

saken, jf. Forvaltningsloven § 28. Klagefristen er 3 uker fra parten har fått, eller 

skulle fått kjennskap til vedtaket. 
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Etter plan- og bygningsloven § 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr til 

kommunen for behandling av søknader etter plan- og bygningsloven eller tilhørende 

forskrift.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Denne saken er ikke behandlet av HMA tidligere. HMA har imidlertid endelig 

behandlet søknad om fradeling av eiendommen i sak 28/20 i møte 09.03.2020, 

arkivsak 18/5345. 

 

Økonomiske forhold 

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

parten har rett på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få 

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

av utgifter dersom vedtaket endres. 

 

Det tas ikke gebyr for behandling av klagen.  

 

Behov for informasjon og høringer 

Rådmannen kan ikke se at det er behov for å innhente informasjon eller foreta 

høringer for behandling av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Rådmannen ser ikke at det finnes reelle alternative vedtak i saken fordi nedsettelse 

eller bortfall av gebyr i denne saken vil medføre usaklig forskjellsbehandling 

sammenlignet med andre byggesaker hvor det betales gebyr etter kommunens 

betalingsreglement.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke at saken er av prinsipiell betydning for behandling av 

byggesaker i kommunen.  

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

Forvaltningsloven § 28 gir klagerett på enkeltvedtak. Det er etter dette ikke klagerett 

i saker som ikke er enkeltvedtak. Gebyr for byggesaksbehandling fastsettes som 

forskrift og gis etter kommunens gebyrregulativ. Kommunes gebyrregler er 

standardisert etter type sak og blir ikke vurdert skjønnsmessig.  

 

Beregning av saksbehandlingsfrister følger også et standardisert system etter plan- 

og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften. Departementet har lagt til grunn at 

beregning av gebyr etter standardiserte systemer vil være en prosessledende 

beslutning som ikke gir grunnlag for klagerett. 

 

Saksbehandlingsfrist 

Etter pbl. § 21-7, er utgangspunktet at det gjelder 12 uker frist for å avgjøre 

søknader om tiltak etter pbl. §§ 20-1 og 20-2. Fristen løper fra den dagen det 

foreligger en fullstendig søknad. Dersom tidsfristen for saksbehandling blir 

overskredet av kommunen, fastsetter SAK10 § 7-6 at 25 % av det totale 

byggesaksgebyret skal frafalles for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides. Dette 
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betyr at kommunens byggesaksgebyr må frafalles i sin helhet dersom 

saksbehandlingsfristen overskrides med mer enn fire uker. 

 

I denne saken ble det søkt om fradeling og oppføring av ny bolig i ett, kommunen 

mottok søknaden 13.02.2019. Etter kommuneplanbestemmelsene § 6.1.3 tillates det 

at boligtomter bebygges med en enebolig, en enebolig med sekundærleilighet inntil 

65 m² eller en tomannsbolig med mindre annet følger av reguleringsplan. 

Kommunen kunne derfor ikke gi tillatelse til oppføring av ny bolig før fradelingssaken 

var avgjort. Kommunen orienterte i foreløpig svar datert 26.02.2019 ansvarlig søker 

og tiltakshaver om at søknad om oppføring av bolig var gitt eget saksnummer og at 

denne søknaden ville bli liggende på vent til en eventuell fradeling var gjennomført. 

 

Klager viser til at saken har tatt lang tid på grunn av behandling hos Statens 

vegvesen, og det vises til kommunens samordningsplikt med andre myndigheter 

etter pbl. § 21-5 jf. SAK10 § 6-2. Rådmannen mener samordningsplikten er 

uvesentlig for sak om bygging av bolig, dette ettersom det ikke kunne gis tillatelse til 

oppføring av ny bolig før fradelingssaken var avgjort. Fradelingssaken ble avgjort 

ved HMAs vedtak i møte 09.03.2020. Det ble etter dette sendt foreløpig svar i 

byggesaken 20.03.2020 og bedt om dokumentasjon for tilkobling til offentlig vann- 

og avløp, dette fordi det følger av pbl. § 27-1 at det ikke kan gis tillatelse til 

oppføring av nye bygninger før vann og avløp er sikret. Tillatelse til vann- og 

avløpsarbeid ble gitt 24.03.2020, og byggesaken ble dermed komplett for 

behandling 24.03.2020. Tillatelse til bygging av ny bolig ble gitt 25.03.2020. 

Saksbehandlingstid fra det forelå komplett søknad til det ble gitt tillatelse til ny bolig 

var derfor 1 dag. Kommunen har derfor ikke overskredet saksbehandlingsfristen i 

pbl. § 21-7, og gebyret vil ikke bortfalle helt eller delvis som følge av reglene i 

SAK10 § 7-6. 

 

Nedsettelse av gebyr 

På bakgrunn av at saksbehandlingsfristen er overholdt i byggesaken, vurderer 

rådmannen at klagen må anses som en søknad om nedsettelse av gebyr. 

 

Det er kommunens betalingsreglement som brukes for å fastsette gebyr. Det er 

politisk vedtatt at gebyrsats for byggesak skal ligge på 100 % selvkostdekning. 

Rådmannen viser til at gebyrene vurderes politisk hvert år i forbindelse med 

kommunens budsjett. 

 

I klagen vises det til at søknaden er innvilget på alle punkter etter ett års 

saksbehandlingstid og at kommunen har opptrådt sterkt klandreverdig. 

 

Rådmannen viser til redegjørelse over om tidsforløpet og tidsfrister som gjelder 

byggesaken. Kommunen kunne valgt å avvise søknaden om oppføring av bolig 

ettersom saken ikke var komplett da den ble sendt inn 13.02.2019. Istedenfor ble 

oppføring av boligen stilt i bero til fradelingssaken var avgjort. Rådmannen er ikke 

enig med klager i at kommunen har opptrådt klandreverdig, men mener at en slik 

behandling av saken er en service til kommunens innbyggere som dermed får 

behandlet byggesaken raskt etter at fradelingssaken er avgjort og slipper å sende 

inn ny søknad om oppføring av bolig. 

 



- 

Rådmannen mener derfor at nedsettelse av gebyr må avslås.  

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at gebyr i byggesaker fastsettes etter forskrift og ikke på 

grunnlag av en skjønnsmessig vurdering, dette medfører at størrelsen på gebyret 

ikke er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven som kan påklages. Klagen må derfor 

avvises fordi det ikke er klagerett på gebyrets størrelse. 

 

Rådmannen viser videre til at saksbehandlingsfristen for byggesaken ikke er 

overskredet etter reglene i pbl. § 21-7 og at gebyret derfor ikke vil bortfalle helt eller 

delvis etter reglene i SAK10 § 7-6.  

 

Rådmannen anbefaler etter dette HMA å avvise klagen på gebyr og å opprettholde 

gebyret gitt i delegasjonssak 120/20. 

 

Utskrift sendes: 

Tyri Hus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

19/692-9     E-post tilbakemelding 

19/692-8     Foreløpig svar - Klage på gebyr 

19/692-7     Meldingstekst.html  

                   Betalingsvarsel 

                   Klage på faktura på byggesøknad  

19/692-6     Ettrinns (§ 20-1) - Oppføring av bolig 

19/692-2     Avslutning av saken – Riving av uthus og oppføring av ny enebolig 

18/5345-35 Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt  

18/5345-34 Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-29 E-post vedrørende klage 

                   Situasjonsplaner  

18/5345-26 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

18/5345-25 Angående gebyr 

                   Klage på e-faktura  

18/5345-18 Avslag på søknad om fradeling av eiendom 18/5345-4  

18/5345-4   Fradeling av tomt 

 

 

 Ringerike kommune, 08.07.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

Enhetsleder: Heidi Skagnæs 

Avdelingsleder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 



- 

 
 



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: Kommunal Innkreving [Kommunal.Innkreving@ringerike.kommune.no]; Ane Marie Rydland 

[Ane.Marie.Rydland@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Ramin Kheirzadeh [ramin2080@yahoo.no] 

Sendt: 12.06.2020 14:50:06 

Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 

Vedlegg: image005.emz; image006.png; image007.emz; image008.png; image010.jpg; image012.jpg; image013.emz; image014.png; 

image016.emz; image017.png; image019.jpg; image025.jpg; image026.png 

Vi viser til tidligere kommunikasjon herom og seinest til kommunens brev av 08.06.20 hvor det etterspørres en presisering på at klagen nå gjelder 
byggesaken, sak 19/692.  
Det bekreftes, - og beklages at ikke kom helt tydelig fram. 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: onsdag 27. mai 2020 14.01 
Til: kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 
 
Hallo?! 
Vi viser til vedlagte klage på gebyr datert 03.04.20 sendt til både teknisk og innkreving, - og kommunens purring datert 15.05.20 med nytt forfall den 
29.05.20. 
 



Klagen er verken avvist, akseptert - eller besvart. 
Det synes følgelig underlig at kommunen derfor kun sender en purring på betaling. 
Purringen avvises! 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: fredag 3. april 2020 09.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
 

                                                                                         
  
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 



                                                                                                                      Hønefoss, 03/04 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Tiltakshaver 

 
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad; 

- i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av kommunens saksbehandling. 

 

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor vegvesenet, - noe som har gått utover en 

uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr 

dersom saken likevel ble ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 

Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere enn først antydet og lavere enn det 

lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

 

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er nettopp denne mangelfulle 

saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

 

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.  

 

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 



 

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota også på 

dette beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 



  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 20.09 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
 
Ref. følgende uttalelse i dette vedtaket; 
« - velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det (heller?) ikke er nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen.» 
Dette bør/må kommuniseres internt, for å spare mange for ekstra arbeid og brydderi… 
 
Spørsmålet om gebyr, og klage på slikt ble ikke diskutert av HMA, - da dette heller ikke var inkludert i Rådmannens forslag eller alternative forslag, - som 
fortsatt hadde (ny!) befaring som alternativ 1, - og kun nevnte gebyr i «brødteksten». 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 17.38 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: faktura 050009793 purring G001229669 



 

                                                                                         
  
 

RINGERIKE KOMMUNE 

Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 17 /03 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Teknisk etat v/byggesak & Tiltakshaver 

 
KLAGE PÅ FAKTURA MED OPPRINNELIG FORFALL 20. JAN , -  VEDR.  AVSLAG PÅ DELE- & 
BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til vår klage/brev til kommunen datert 06.01.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad, OG IKKE MINST nå til kommunens 

aksept av vår klage på avslaget den 9. mars, samt til sist kommunens «Betalingsoppfordring/varsel om at sak reises, jfr Tvisteloven § 5.2» datert 

13.mars.  

 

Det blir følgelig uansett helt feil at kommunen fortsatt mener seg berettiget et gebyr for en saksbehandling kommunen selv har underkjent og omgjort.  

 

Vi har ellers i vår klage redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE er berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

 



Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota på hele 

beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

 
 
Sendt slik siden jeg pt er i hjemmekarantene… 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 



Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no>  
Sendt: søndag 15. mars 2020 20.53 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne:  
 
 
 
Sendt fra min iPhone 



 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 
Tyri Hus AS          
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/692-8 2828
8/20 

GNR 50/90  08.06.2020 

 

Foreløpig svar - Klage på gebyr  

Gnr/bnr 50/90 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 
Byggesaksavdelingen mottok klage på gebyr 28.05.2020.  
 
Byggesak har registrert to saker på eiendommen gnr/bnr 50/90, saksnummeret du viser til, 
18/5345 gjelder fradeling av eiendom. Vi har også registrert saksnummer 19/692 som gjelder 
riving av uthus og oppføring av ny enebolig med utleiedel.  
 
I klagen viser du til faktura for byggesøknad på gnr/bnr 50/90, og du viser til saksnummer 
18/5345. Du har også lagt ved betalingsoppfordring for fakturanr. 050009793 i sak som gjelder 
fradeling av eiendom i saksnummer 18/5345. Denne fakturaen er kreditert og beløpet for 
fakturaen tilbakebetalt. 
 
Dersom klagen gjelder gebyr for byggesaksbehandling i sak 19/692 om riving av uthus og 
oppføring av ny enebolig med utleiedel, ber vi om at dette presiseres. 
Det følger av forvaltningsloven § 32 første ledd bokstav c, at klagen skal nevne det vedtak som 
det klages over, videre gi opplysninger som kan belyse klagerett og om klagefrist er overholdt. 
Det følger videre av bokstav d at klagen skal nevne den endringen som det ønskes i vedtaket 
det klages på.  
 

 
 

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 



 

 

 

2 

 
Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 
 

Saksbehandler: Ane Marie Rydland 
E-post: ane.marie.rydland@ringerike.kommune.no 
Tlf: 40 80 42 41 
                  
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 
Kopi: 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkevein 5C, 3517 HØNEFOSS 
 
Vedlegg: 
 
 



Fra: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no] 

Til: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Berit Leine [Berit.Leine@ringerike.kommune.no]; Kristine Grønlund [Kristine.Gronlund@ringerike.kommune.no] 

Sendt: 28.05.2020 11:28:27 

Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 

Vedlegg: image020.png; image001.emz; image003.emz; image015.emz; image022.emz; a oppFØLGEBREV 10 KLAGE PÅ FAKT RK.doc; 

image001.png; image003.png; image005.jpg; image006.jpg; image007.png; image008.png; image009.jpg; image010.jpg 
Hei, Elisabeth! 
 
Ser at du er saksbehandler for 19/692.  Kan du sørge for at dette blir sjekket opp / besvart!  Ser at Kristine har vært mottaker av noen av de første e-
postene, men det dreier seg kanskje om 18/5345 og delesak?   
 
Arne 
 

Fra: Kommunal Innkreving  
Sendt: torsdag 28. mai 2020 10:55 
Til: Arne Lange Hellum <Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no> 
Kopi: o2@tyrihus.no; ramin2080@yahoo.no; Berit Leine <Berit.Leine@ringerike.kommune.no> 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669 

 

 
Hei 
 
Her må dere gi tilbakemelding.  Ser det har gått ut purring på faktura som gjelder saksnr. 19/692.   
Med vennlig hilsen 
 
Kommunal innkreving 
Ringerike kommune 
 
Tlf. sentralbord 32 11 74 00 
e-post: kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
 



 
Fra: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Sendt: 27. mai 2020 14:01 
Til: Kommunal Innkreving 
Kopi: Ramin Kheirzadeh 
Emne: VS: faktura 050009793 purring G001229669  
  
Hallo?! 
Vi viser til vedlagte klage på gebyr datert 03.04.20 sendt til både teknisk og innkreving, - og kommunens purring datert 15.05.20 med nytt forfall den 
29.05.20. 
  
Klagen er verken avvist, akseptert - eller besvart. 
Det synes følgelig underlig at kommunen derfor kun sender en purring på betaling. 
Purringen avvises! 
  
  
  
      Mvh 
      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: fredag 3. april 2020 09.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
  



                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 03/04 - 20 

Deres ref 18/5345 
Kopi:  Tiltakshaver 

  
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
  

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad; 

- i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av kommunens saksbehandling. 

  

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor vegvesenet, - noe som har gått utover en 

uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr 

dersom saken likevel ble ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 



Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere enn først antydet og lavere enn det 

lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

  

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er nettopp denne mangelfulle 

saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

  

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.  

  

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

  

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 
Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 

Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

  

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

  

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota også på 

dette beløpet. 

  



Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

  
  
  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 20.09 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: SV: faktura 050009793 purring G001229669 
  
Ref. følgende uttalelse i dette vedtaket; 
« - velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det (heller?) ikke er nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen.» 
Dette bør/må kommuniseres internt, for å spare mange for ekstra arbeid og brydderi… 
  
Spørsmålet om gebyr, og klage på slikt ble ikke diskutert av HMA, - da dette heller ikke var inkludert i Rådmannens forslag eller alternative forslag, - som 
fortsatt hadde (ny!) befaring som alternativ 1, - og kun nevnte gebyr i «brødteksten». 
  



  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 

Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 17. mars 2020 17.38 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no; kommunal.innkreving@ringerike.kommune.no; kristine.gronlund@ringerike.kommune.no 
Kopi: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no> 
Emne: faktura 050009793 purring G001229669 
  

                                                                                         

  

  

RINGERIKE KOMMUNE 

Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

                                                                                                                      Hønefoss, 17 /03 - 20 



Deres ref 18/5345 
Kopi:  Teknisk etat v/byggesak & Tiltakshaver 

  
KLAGE PÅ FAKTURA MED OPPRINNELIG FORFALL 20. JAN , -  VEDR.  AVSLAG PÅ DELE- & 
BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
  

Vi viser til vår klage/brev til kommunen datert 06.01.20 vedr kommunens krav om gebyr på avslag på søknad, OG IKKE MINST nå til kommunens 

aksept av vår klage på avslaget den 9. mars, samt til sist kommunens «Betalingsoppfordring/varsel om at sak reises, jfr Tvisteloven § 5.2» datert 

13.mars.  

  

Det blir følgelig uansett helt feil at kommunen fortsatt mener seg berettiget et gebyr for en saksbehandling kommunen selv har underkjent og omgjort.  

  

Vi har ellers i vår klage redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE er berettiget noe gebyr, heller ikke for den nå lenge forventede 

godkjenningen. 

  

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 har en samordningsplikt. 
Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller 

samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 

Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi uttalelse.» 

  

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten. 

Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er berettiget noe behandlingsgebyr 

overhode.  

  

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av tiltakshaver be om kreditnota på hele 

beløpet. 



  

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

                                                                                    
   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 
    Otto Vaule Olsen 

         Daglig leder  

  
  
Sendt slik siden jeg pt er i hjemmekarantene… 
  
  
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
  
  

Fra: Ramin Kheirzadeh <ramin2080@yahoo.no>  
Sendt: søndag 15. mars 2020 20.53 
Til: Otto Vaule Olsen <o2@tyrihus.no> 
Emne:  
  
 
 
Sendt fra min iPhone 



 





 

                     
  

 

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk tjeneste + Kommunal innkreving 

Pb 123 

3501 Hønefoss 

        Hønefoss, 03/04 - 20 
Deres ref 18/5345 

Kopi:  Tiltakshaver 

 
KLAGE  PÅ  FAKTURA  PÅ  BYGGESØKNAD – GBNR 50/90, BJØRKEVEIEN 5.  
 

Vi viser til våre tidligere klager/brev til kommunen datert 06.01.20 og 17.03.20 vedr kommunens krav om gebyr på 

avslag på søknad; 

 - i det begrunnelsen for klagen fortsatt er den samme, OG IKKE MINST etter en total vurdering av 

kommunens saksbehandling. 

 

Måten kommunen har opptrådd på er sterkt klanderverdig.  

Ikke nok med at kommunen på ingen måte har skjøttet sitt koordineringsansvar og samordningsplikt overfor 

vegvesenet, - noe som har gått utover en uskyldig tiltakshaver, men kommunen har i tillegg forsøkt å «true» 

tiltakshaver til taushet og aksept av et avslag, – ved å antyde helt urimelige høye gebyr dersom saken likevel ble 

ønsket fremmet for HMA.  

Protest ble sendt kommunen, - uten at kommunen syntes å ta denne alvorlig. 

Etter at avslag feilaktig ble foreslått og gitt fortsatte kommunen med å forlange gebyr, - rett nok vesentlig lavere 

enn først antydet og lavere enn det lavest mulige i «trusselen», - men – feilaktig også dette.  

Dette gebyret ble det også protestert på, - uten annen kommunal reaksjon enn at betalingsvarsel med purregebyr 

ble sendt. 

Gebyrene er etter nok en protest trukket. 

 

Som kjent er søknad nå innvilget på alle punkter, - etter ca ett års «saksbehandling» - i kommunen, og det er 

nettopp denne mangelfulle saksbehandlingen det klaget på hele tiden. 

 

Dette grunnlaget er fortsatt det samme, og klagen opprettholdes selvfølgelig også overfor dette gebyret.   

 

Vi har ellers i våre klager redegjort for hvorfor kommunen uansett utfall i saken IKKE var berettiget noe gebyr, 

heller ikke for den nå lenge forventede godkjenningen. 

 

Kommunen kan ikke skylde på sendrektighet fra en annen offentlig instans så lenge kommunen i følge pbl § 21-5 

har en samordningsplikt. 

Denne plikten beskrives slik; «Byggesaksmyndigheten i kommunen har samordningsplikt med annen myndighet når 

tiltaket ikke kan gjennomføres uten tillatelse eller samtykke fra annen myndighet, jfr. pbl § 21-5. Av 

saksbehandlingsforskriftens § 6-2 fremkommer det at denne samordningsplikten gjelder 14 ulike myndigheter.» 
Vegmyndigheten er i forskriften rubrisert som myndighet d. 

Videre i §21-5 står det; «Andre myndigheter må innen 4 uker fra oversendelse fatte avgjørelse eller avgi 

uttalelse.» 
 

Det kan ikke unnskyldes eller aksepteres at kommunen forsøker å fraskrive seg denne plikten og ansvaret. 

TYRI  HUS  AS 
Orgnr 980403378 Giro 2280 05 17803 

pb 1166, 3503 Hønefoss/Osloveien 10 

9119 9556/90926931– o2@tyrihus.no 



Følgelig må kommunen innse at de har begått en klar fristoverskridelse jfr Byggesaksforskriftens §7.6 og ikke er 

berettiget noe behandlingsgebyr overhode.  

 

På vegne av tiltakshaver protesteres det derfor fortsatt på beriktigelsen av denne fakturaen og vil på vegne av 

tiltakshaver be om kreditnota også på dette beløpet. 

 

Vi ber om å bli holdt orientert fortløpende om sakens videre behandling. 

       

   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

      (sign) 

    Otto Vaule Olsen 

  Daglig leder  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Tyri Hus AS         
Postboks 1166 
 
3503 HØNEFOSS 
 

Delegasjonssak nr: 120/20 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/692-6 14124/20 GNR 50/90  25.03.2020 

 

Ettrinns (§ 20-1) – Oppføring av bolig, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 
 

Vedtak: 
Søknaden om oppføring av bolig er godkjent, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-4. 
 

Vilkår for tillatelsen: 
1. Det forutsettes at vilkår satt i vedtak 08.11.2019 fra Statens vegvesen følges. 

 
2. Det forutsettes at fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 50/90 blir gjennomført, og 

det vil ikke bli gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest før eiendommen har 
fått eget gårds- og bruksnummer. 

 
3. Det er ikke tillatt å bruke noen deler av tiltaket før kommunen har gitt ferdigattest 

eller midlertidig brukstillatelse, jf. pbl. § 21-10. Ansvarlig søker skal sende søknad 
om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse og oppdatert gjennomføringsplan til 
kommunen. 

 

Tillatelsen gjelder i tre år: 
Byggearbeidene må være igangsatt innen tre år etter at denne tillatelsen er gitt, ellers 
faller tillatelsen bort. Dersom byggearbeidet innstilles i lengre tid enn to år, faller også 
tillatelsen bort. Fristene kan ikke forlenges. 
 
Dersom noen klager på dette vedtaket, begynner treårsfristen å løpe fra datoen for det 
endelige vedtaket i klagesaken. 

 
 

Ansvar og gebyr: 
 

Tiltakshavers ansvar i byggesaken: 
Det er tiltakshavers ansvar at tiltaket blir utført i samsvar med alle bestemmelser i 
plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom innsendte planer 
er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Gebyr: 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Betalingsreglement ligger 
på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  
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Beregning av gebyr 
Varekode Beskrivelse Pris Antall Beløp 

 Søknad med ansvarsrett, en ny boenhet 25 500,- 1 Kr 25 500,- 

 Søknad med ansvarsrett, tillegg per boenhet 
for nr. 2 

12 750,- 1 Kr 12 750,- 

  Totalt gebyr å betale   Kr 38 250,- 

 

Faktura (til tiltakshaver, Ramin Kheirzadeh) blir ettersendt.  

 
 

Opplysninger om byggesaken: 

 
Kommunikasjon: 
Vi mottok 13.02.2019 søknad om riving av uthus og oppføring av enebolig med 
bileilighet. Det ble sendt inn søknad om fradeling av eiendom samtidig, saksnr. 
18/5345.  
 
I foreløpig svar datert 26.02.2019, i fradelingsaken, ble det gitt informasjon om at 
søknad om oppføring av bolig ble lagt på vent inntil en eventuell fradeling var 
gjennomført. Saken kunne vært returnert, men byggesaksavdelingen mente det var 
enklere å sette saken på vent slik at søker ikke trengte å sende ny søknad etter 
eventuell fradeling var godkjent. Byggesaken kunne ikke bli behandlet før 
fradelingstillatelse var gitt. Det ble gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020 etter politisk 
behandling i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning. 
 
Det ble sendt foreløpig svar i byggesaken 20.03.2020. Søker ble da bedt om å 
dokumentere tillatelse til tilkobling til offentlige vann- og avløpsledninger, da det ikke 
kan gis tillatelse til oppføring av bygning før vann og avløp er sikret, jf. pbl. §§ 27-1 og 
27-2. Det ble sendt inn søknad om tilkobling 23.03.2020, og tillatelse til vann- og 
avløpsarbeid ble gitt 24.03.2020. Byggesaken var da komplett og kunne behandles. 

 

Tiltaket: 
Det er søkt om riving av uthus og oppføring enebolig med bileilighet og bod. Riving av 
uthus er ikke en del av vedtaket, da det ikke er søknadspliktig å rive uthuset på 15 
m2. 
 
Det ble gitt tillatelse til fradeling 11.03.2020 etter politisk behandling i hovedutvalget 
for miljø- og arealforvaltning, se vedlagte saksprotokoll og saksframlegg. 
 
Bygningsspesifikasjoner ifølge søknaden: 

 BYA (bebygd areal) 

 Ny bebyggelse 148,3 m2 

 Parkeringsareal 36 m2 

 Totalt 184,3 m² 
 

 BRA (bruksareal) 

 Bolig 124,8 m2 

 Uthus 10 m2 

 Totalt 134,8 m² 
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 Grad av utnytting: 11,89 % BYA 
 
Følgende tegninger er lagt til grunn for vedtaket: 
Tegn.nr Navn Mål Dato Rev. dato 

- Situasjonsplan 1:500 22.11.2018 26.03.2019 

- Plan  1:50 19.11.2018  

- Fasader og snitt 1:100 19.11.2018  

 

Plangrunnlag: 
Eiendommen ligger i uregulert område, og er i kommuneplanens arealdel angitt som 
eksisterende boligområde. 

 

Nabovarsling: 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 
eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 
Merknadene ble behandlet politisk i forbindelse med søknad om fradeling. Se 
vedlagte saksframlegg. 
 
Naboer med merknader er satt på kopi av dette vedtaket. 
 

Plassering: 
Tiltaket er plassert i tråd med byggegrenser fastsatt i plan- og bygningsloven § 29-4. 
 
Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer 
private eller offentlige ledninger. Kommunen krever minst 4 meter avstand fra byggverk 
til kommunale vann- og avløpsledninger, jf. kommuneplanen § 5.7. Avstanden måles 
horisontalt (vannrett) fra byggverket til vann- /avløpsledning. 
 

Radon: 
I deler av Ringerike er det registrert store forekomster av radon. 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.  
 

Vann og avløp: 
Det er godkjent tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger 24.03.2020. Teknisk 
krever at det må sendes inn VA-dokumentasjon og digitale innmålinger før vann og 
avløp tas i bruk. Dette for å sikre en god forvaltning av VA-nettet. 
 

Ansvarsforhold: 
Ansvarlig søker har samordningsansvaret i tiltaket, og skal sørge for at tillatelser, 
vilkår og nødvendige dokumenter videreformidles til de andre ansvarlige og 
tiltakshaver, jf. pbl. kapittel 23 og byggesaksforskriften kapittel 12.  
 
Fagområder som er ansvarsbelagt i tiltaket er vist i gjennomføringsplan datert 
13.02.2019.  
 
Erklæringer om ansvarsretter for utførelse må være sendt inn før arbeidene starter. 
Dere må oppdatere og sende inn ny gjennomføringsplan dersom det skjer en endring 
i ansvarsforholdene. 
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Midlertidig brukstillatelse/ferdigattest/tilsyn: 
Når tiltaket er ferdig, må dere søke om ferdigattest.  
 
Dersom dere ønsker å søke om midlertidig brukstillatelse før ferdigattest, skal det kun 
gjenstå mindre vesentlig arbeid. Dere må opplyse om gjenstående arbeid, bekrefte at 
sikkerhetsnivået er tilfredsstillende og oppgi tidspunkt for ferdigstillelse. 
 
Det kan bli aktuelt at kommunen foretar tilsyn for eksempel i forbindelse med tidspunkt 
for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. 

 
 

Orientering om klage: 
 

Klagefristen er 3 uker: 
Det er mulig å klage på vedtaket. Klagen må være skriftlig og sendes kommunen 
innen 3 uker fra dere mottar dette vedtaket. Se mer på våre nettsider 
www.ringerike.kommune.no. 
 

Søksmålsadgang: 
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket 
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av 
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har 
gått 6 måneder fra første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er 
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b. 
 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: 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, Kommunaltekniske tjenester v/Vidar Moholdt 
Ringerike kommune, Brann- og redningstjeneste v/Bodil Lafton 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS  
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS  
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS  
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
 
Vedlegg: 
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Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
 
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 

 
 
Tyri Hus AS       

Postboks 1166 

 

3503 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/692-2 56985/19 GNR 50/90  16.12.2019 

 
Avslutning av saken - Riving av uthus og oppføring av ny enebolig med 

utleiedel, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Viser til deres søknad om riving av uthus og oppføring av ny enebolig på eiendom 

gnr/bnr 50/90. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning ga i møte 09.12.2019 sak 90/19 avslag 

på søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 50/90. Deres søknad om 

oppføring av bolig knyttet seg til ny, fradelt tomt. Det er ikke tillatt med flere 

eneboliger på samme eiendom etter kommuneplanen. Ettersom det ikke blir 

gjennomført fradeling av ny tomt, anser vi byggesøknaden som avsluttet.  

 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi: 

Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
18/5345-35 11856/20 GNR 50/90  11.03.2020 

 

Melding om politisk vedtak - Fradeling av tomt 

Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 11.03.2020 sak 101/20. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

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

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Dette til orientering. Se vedlagte saksdokumenter og orientering om klageadgang for 

nærmere informasjon. 

 

Gebyr: 

I vedtaket fattet av HMA, er det ikke tatt særlig stilling til klagen på gebyret. 

Spørsmålet om gebyr ble ikke diskutert av HMA. Da vedtakspunkt 1 ikke spesifiserer 

om det bare er klagen på avslaget, eller om det også er klagen på gebyret, som tas 

til følge, velger administrasjonen å kreditere fakturaen. Det betyr at det ikke er 

nødvendig å betale saksbehandlingsgebyr for denne fradelingen. 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

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

Telefon: 47 51 91 16 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Melding om politisk vedtak - Klage - Avslag på fradeling av tomt 

Saksprotokoll - Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Supplerende brev til klage på avslag 

Situasjonsplaner 
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E-post vedrørende klage 

Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 

Klage på e-faktura 

Klage på avslag 

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

Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom 
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Sak: 28/20 

 

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

Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

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

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Eli Marie Hanserud (Frp) fremmet Rådmannens forslag Alternativ 2: 

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

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

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen» 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hanseruds (Frp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Fra: Otto Vaule Olsen [o2@tyrihus.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  
Sendt: 28.01.2020 13:58:31 

Emne: SV: INFO OM KLAGESAK GBNR 50/90 

Vedlegg: 20200128132233515.pdf 

- OG HER UTEGLEMTE VEDLEGG… 
 
 
 
      Mvh 

      😉2 
Otto Vaule Olsen 
  9119 9556 
Daglig leder 
TYRI HUS AS 
 
 

Fra: Otto Vaule Olsen  
Sendt: tirsdag 28. januar 2020 13.52 
Til: postmottak@ringerike.kommune.no 
Emne: INFO OM KLAGESAK GBNR 50/90 
 



RINGERIKE KOMMUNE 

v/ Teknisk tjeneste & Medlemmer av HMA  

postmottak@ringerike.kommune.no                                    Hønefoss, 28 /01-20 

                                                            

BREV  TIL HMA/KOMMUNEN   -  VEDR.  KLAGE PÅ AVSLAG PÅ DELE- & BYGGESØKNAD ;  

14/20 2018/5345 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

Om noen sak på sakslista fortjener ekstra oppmerksomhet fra deg, er det  denne! 

 

På vegne av tiltakshaver vil vi igjen forsøke ytterligere å peke på viktig informasjon i denne saken. Spesielt siden den eneste som tok 

til orde for Rådmannens forslag ved behandlingen før jul, mente at avslaget på søknaden var godt begrunnet. Dette til tross for at 

begrunnelsen ene og alene støtter seg på synsing om ett forhold som vi for snart et år siden sa enkelt kunne løses, - om det var et 

problem… Alt annet er fullt ut ihht kravene i kommuneplanen. 

Vi tror ikke dette bør være en sak å sende vår nye Fylkesmann for avgjørelse. 

 

VEDR. DELE- OG BYGGESAKEN: 

Ringerike kommune skreiv i brev datert 26.02.19:  

«Slik vi ser det, vil ny eiendom få en smal innkjøring fra Bjørkeveien og få et veldig 2 smalt område omtrent midt på eiendommen. 
Det er usikkert hva bredde på eiendommen er her, men det ser ut til at det kan være vanskelig å få kjørt gjennom der med bil. I 



tillegg ser det ut til at det kan bli vanskelig å få snudd på egen eiendom, og det er krav til at man ved innsendelse av søknad til 
fradeling, skal vise snuareal på situasjonskart, jf. kommuneplanen § 6.1.8.» 

Tyri Hus AS svarte den 15.03.19: 

«- smal innkjøring fra Bjørkeveien -» Innkjøringen blir på det smaleste 4,5 meter jevnt økende til over 9 meter foran garasje/parkering. 

Ved måling på vedlagte kart ser en at tilsvarende er innkjøring til naboer, hhv bnr 95 og bnr 21, er 4-4,5 meter og 4,5-5 meter. Disse 

innkjøringene er i tillegg 30 meter lange. Dette kan følgelig ikke være til hinder for en positiv innstilling.  

«- smalt område omtrent midt på -» At tomta på et punkt mellom biloppstilling og bolig er litt under 3 meter kan selvfølgelig justeres, 

- om kommunen finner dette påkrevd, men vi har funnet det tilstrekkelig, - også om en personbil skal passere. 

«- snuareal -» Vi mener det er vist tilstrekkelig snuareal/-plass på kart nr 1: 14 m x 7-10 m (119 m2) inkl biloppstilling. 

 

Til dette svarte Ringerike kommune den 21.03.19 kun følgende: 

«2. Uteoppholdsareal Dere har vist til at kravet til uteoppholdsareal blir oppfylt. Vi ber om at dere tegner inn hvor 
uteoppholdsarealet er, på både ny og eksisterende eiendom, og skriver på arealet på de ulike områdene. Vi viser igjen til kravene i 
kommuneplanen § 5.4 angående uteoppholdsareal.» 
- og altså nå intet om at tomta fortsatt syntes for smal, - noen steder. Følgelig så vi ingen grunn til å endre dette forholdet.  

Vi så derfor heller ingen grunn til å endre tomtedelingen i vårt tilsvar datert 26.03.19, men kun forholdt oss til kommunens ønske om 

ytterligere redegjørelse av uteoppholdsareal/grøntareal. Vi viste da ved nytt kart og detaljert utregning at også på dette området var 

Kommuneplanens krav tilfredsstilt. 

Opprinnelig gjenværende tomt er i søknaden 814,4 m2 og fradelt 736,1 m2. Vi ser rett nok at innsendt delingskart nr 2 datert 28.02.19 

aldri er vist HMA og vedlegges derfor her. Dette viser en «passasje» på ca 3 meter… Likevel; Siden fradelt tomts form likevel og 

fortsatt SYNES å være et større problem enn alle faktiske krav, sender vi her vedlagt til HMA /kommunen et nytt delingskart som 

tiltakshaver utmerket godt kan leve med, - og som vi om nødvendig aksepterer at HMA ber kommunens administrasjon godta 

istedenfor det opprinnelige.  

Vi håper med dette å ha løst selve dele- og byggesaken til alles beste. 

 

VEDR. GEBYR: 

Det strides ikke om at saksbehandlingen i dette tilfelle har vært utillatelig lang. Hvem som har ansvaret og årsaken til sendrektigheten 

er ankepunktet.  

I Byggesaksforskriftens veiledning til §6.2 står det tydelig: «Kommunen har et overordnet koordinerings- og samordningsansvar 

overfor berørte sektormyndigheter og skal innhente nødvendig tillatelse, samtykke eller uttalelse fra disse dersom dette ikke allerede 



foreligger.» Dette innebærer også et ansvar for å forvalte egne og andre etaters svarfrister. I dette tilfelle er ingen slike frister 

overholdt, ei heller har kommunen purret overordnet myndighet med mindre de selv er blitt purret.  

Vegvesenets «behandlingstid» oppgir de selv å være: «Søknad om avkjørsel etter vegloven skal normalt være behandlet innen én 
måned. Dersom søknaden ikke kan behandles innen én måned etter at den er mottatt, vil du få et foreløpig svar som angir når du 
kan forvente vedtak i saken.»  Mao ihht forvaltningsloven… 

Kommunen har på ingen måte fulgt opp saken, verken overfor overordnet myndighet  eller tiltakshaver noe vi altså mener dermed ikke 

gir kommunen rett til gebyr. 

 

                                                                        

   Med vennlig hilsen 

      TYRI HUS AS  

 

             sign 

    Otto Vaule Olsen 

        Daglig leder  
 

 
 
 







 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

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

 

 

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

5 
 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye 

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

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

 

 

 

Sammendrag 

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

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

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

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

endelig avgjørelse. 

 

Beskrivelse av saken 

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

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

saksframlegget. 

 

HMA fattet følgende vedtak i møte 09.12.2019: 

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

plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

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

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

tomt er i gangavstand til stasjonen. 

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

og utnyttingsgrad. 

- Tomtene er egnet for bebyggelse 

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

- Tomten har godkjent adkomst 



- 

- Rådmannens alternative forslag viser at tomten er egnet for bebyggelse 

- Avslag er forskjellsbehandling sammenlignet med andre eiendommer i området 

 

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

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

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

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

gebyr for saksbehandlingen. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder avsatt til 

boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller tomannsbolig uten at det 

foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanbestemmelsene § 2.1.2. 

 

Juridiske forhold  

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

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

saken. 

 

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

vedkommende part», jf. forvaltningsloven § 29.  

 

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

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

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

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

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

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

bokstav b. 

 

Økonomiske forhold 

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

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

36 første ledd. 

 

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

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

 
Behov for informasjon og høringer 

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

uttalelser for behandlingen av denne klagen.  

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

1. Saken utsettes for befaring. 

 

Alternativ 2 

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



- 

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

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Konsekevens: 

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

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder fradeling 

av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til denne saken ut fra 

likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

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

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

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

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

eiendommen vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent midt på eiendommen. Dette 

gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet rektangulær del på ca. 460 m2 i sør, mens arealet 

i nord vil ha varierende bredde fra 4,5 meter til ca. 10 meter. Pbl. § 26-1 er ment å sikre at nye 

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

helhetlig utnyttelse av tomta, og at tomta samlet sett ikke ville være egnet til bebyggelse, jf. 

pbl. § 26-1. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Ønske om fortetting 

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

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

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

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

 

Kravene i kommuneplanen og tomtens egnethet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tilsier at HMA sin opprinnelige vurdering var feil. 

 

Tilgang til vann, brannvann og avløp 

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

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

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

vann, brannvann og avløp på eiendommen. Rådmannen viser også til at opplysningene om 



- 

dette var kjent for HMA da den opprinnelige søknaden ble behandlet, og ikke er nye 

opplysninger i klagesaken. 

 

Atkomst 

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

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

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

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

fylkesveg. 

 

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

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

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

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

avkjørsler tillatelse fra vegstyremakten. Kommuneplanen i Ringerike kommune omfatter ikke 

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

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

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

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

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

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

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

kan føre til et ugyldig vedtak.  

 

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

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

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

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

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

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

utvidet avkjøringstillatelse. 

 

Rådmannens alternative begrunnelse 

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

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

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

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

faglig gjennomarbeidet i samme grad som rådmannens vurdering. Slike alternative 

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

vedtak direkte i møtet dersom de ikke vedtar rådmannens forslag. Dette gjøres for å oppfylle 

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

rådmannen mener at tomten er egnet til bebyggelse. HMA vedtok heller ikke dette alternative 

forslaget, noe som viser at utvalget mener at tomten er uegnet til bebyggelse, og ikke bør 

fradeles. 

 

Forskjellsbehandling 

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

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

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



- 

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

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

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

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

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

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

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

helt andre rammer for kommunen. Rådmannen kan ikke se at noen av sakene klager har vist 

til, innebærer noen form for usaklig forskjellsbehandling av klager. 

 

Gebyr 

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

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

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

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

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

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

HMA fattet vedtak i saken 09.12.2019. Saksbehandlingsfristen i dispensasjonssaker er 12 

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

behandlet innenfor saksbehandlingsfristen. Kommunen skal ikke la være å ta gebyr for sin 

behandling på grunn av treg saksbehandling hos Statens vegvesen. Rådmannen kan ikke se at 

gebyret bør nedsettes eller bortfalle. 

 

Konklusjon 

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

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

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

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

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

grunnlag for å nedsette saksbehandlingsgebyret i denne saken. 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 18/5345-18   Arkiv: GNR 50/90  

 
 

Søknad om fradeling av eiendom, gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Forslag til vedtak: 
 

Søknad om fradeling av eiendom avslås da vilkårene for fradeling ikke er oppfylt, jf. 
plan- og bygningsloven (pbl.) § 26-1. 

1. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 
 
 
 

Sammendrag 
Saken gjelder søknad om fradeling av boligtomt på ca. 736,1 m² fra eiendom gnr/bnr 
50/90. Avgivende eiendom vil få et areal på ca. 814,4 m². Deler av ny eiendom vil få 
en lang og smal form, med en smal innkjøring til eiendommen og et veldig smalt 
område omtrent midt på eiendommen. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av 
ny eiendom sørge for at det ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på 
grunn av sin størrelse, form eller plassering, jf. pbl. § 26-1. 
 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden, en fra hjemmelshaver til 
eiendom gnr/bnr 50/1 og en fra hjemmelshavere til eiendom gnr/bnr 50/96. 
 
Rådmannen anbefaler at søknad om fradeling av eiendom avslås da eiendommen 
ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form, og vilkårene for 
fradeling etter pbl. § 26-1 ikke er oppfylt. 
 

Beskrivelse av saken 
Kommunen mottok, 13.02.2019, søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 50/90. 
Det ble sendt foreløpig svar fra byggesaksavdelingen 26.02.2019, hvor det ble stilt 
spørsmål ved størrelse og form på ny eiendom. Bygningsmyndigheten ba søker 
redegjøre for om det var behov for dispensasjoner i forbindelse med søknaden. 
Søker ble også informert om at bygningsmyndighetens foreløpige vurderingen av 
søknaden var at ny eiendom ville få en lang og smal form, med smal innkjøring fra 
Bjørkeveien og få et veldig smalt område omtrent midt på eiendommen. I tillegg viste 
bygningsmyndigheten til at eiendommen har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 
50/1 mot nord og øst, og at arealet på eiendommen da vil kunne bli noe annerledes 
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ved en oppmåling, både med tanke på beregning av størrelsen på tomtene og 
minste uteoppholdsareal på eiendommene. 
 
Det er mottatt tilleggsdokumentasjon i saken 15.03.2019 og 27.03.2019, og søker 
har her redegjort for at søknaden ikke er avhengig av dispensasjoner fra 
uteoppholdsareal eller maksimalt tillatt utnyttelsesgrad. I tillegg har søker redegjort 
for at innkjøring til eiendommen blir 4,5 m på det smaleste og at det smale området 
midt på tomta er tilstrekkelig for at en personbil skal passere. Søker skriver også at 
omtrent alle tomtene har usikre grenser mellom hverandre og inn mot Bjørkeveien, 
og at det ikke bare er én hjemmelshaver som skal rydde opp i dette. 
 
Byggesaksavdelingen søkte 03.04.2019 på vegne av hjemmelshaver om tillatelse til 
utvidet avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien (fylkesvei) hos Statens Vegvesen. 
Dette ble gjort etter å ha undersøkt med Statens vegvesen, som bekreftet at det var 
krav om utvidet avkjøringstillatelse fra vegvesenet i denne saken. Søker sendte en 
henvendelse til byggesaksavdelingen 09.08.2019 og etterspurte behandlingen av 
saken. Byggesaksavdelingen purret da på vegvesenet. 05.11.2019 henvendte søker 
seg igjen til byggesaksavdelingen og etterspurte behandlingen av saken. Etter at 
byggesaksavdelingen purret på vegvesenet igjen, ble det gitt tillatelse til utvidet 
avkjøring fra Bjørkeveien til Hofsfossveien 08.11.2019 fra Statens vegvesen. 
 
14.11.2019 ble søker og tiltakshaver informert om at saken ville bli lagt fram til 
politisk behandling 09.12.2019. Samme dag mottok byggesaksavdelingen brev fra 
søker hvor han klager over lang saksbehandlingstid hos byggesaksavdelingen og 
nevner andre eiendommer hvor fradeling har blitt tillatt. Rådmannen informerer om at 
søknaden ikke kan behandles før den er komplett, jf. pbl. § 21-4. Saken var komplett 
08.11.2019 da det forelå avkjøringstillatelse fra Statens vegvesen, jf. pbl. § 27-4. 
Kommunen kan ikke ta ansvar for lang saksbehandlingstid hos Statens vegvesen. 
 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  
 
Den ene er fra Anne Bang Lyngdal og Ida Bang Strand, tidligere og nåværende 
hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1, og omhandler en privatrettslig begrensning 
(servitutt) på omsøkte eiendom. Hjemmelshavere viser til at det er tinglyst et forbud 
mot å bygge mer enn en bolig på tomta. 
 
Søker viser til at de har forsøkt å komme til enighet med hjemmelshaver angående 
den privatrettslige begrensningen ved kompensasjon. 
 
Den andre merknaden er fra Bjørg og Brynjar Lilleeng, hjemmelshavere til gnr/bnr 
50/96. Naboene mener at forslag til bolig i praksis er en tomannsbolig, at tomta er for 
liten, at fradelingen er merkelig, tilkomst til eiendommen ikke er vist, at krav til 
parkeringsplasser ikke er ivaretatt, og at omsøkte fradeling vil bryte med 
områdestrukturen og endre strøkets karakter. 
 
Søker skriver at nabo på gnr/bnr 50/96 selv delte fra en tomt for noen år siden, og at 
naboene ikke peker på noen reelle forhold, men kun synser om forholdene. Søker 
mener også at det mest konkrete i merknaden gjelder adkomst til tomta og 
parkeringsplasser, noe han skriver er vist og inntegnet i tråd med kommunens 
parkeringsforskrift. Videre skriver søker at merknaden ikke er fulgt opp.  
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I tillegg skriver søker at det er fradelt tomter fra andre eiendommer i området, og 
viser til ny eiendom på gnr/bnr 50/273, fradeling fra gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/135 i 
1952 som i 2013 ble slått sammen med gnr/bnr 50/22, og 50/326 som ble fradelt fra 
50/95 i 2005. Videre mener søker at flere av disse har høyere utnyttelsesgrad enn 25 
% som er maksimalt tillatt etter kommuneplanen.  
 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger ikke innenfor noen reguleringsplan. Den er avsatt til bolig i 
kommuneplanen, vedtatt 31.01.2019 og sist revidert 13.09.2019. Innenfor områder 
avsatt til boligbebyggelse kan det tillates fradeling av en eiendom til ene- eller 
tomannsbolig uten at det foreligger reguleringsplan, jf. kommuneplanen § 2.1.2. 
 

Juridiske forhold  
Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår 
forhold som strider mot plan- og bygningsloven, forskrift eller plan, jf. pbl. § 26-1. 
Opprettelse må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til 
bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering etter reglene i plan- og 
bygningsloven. 
 
Ved behandling av søknad om fradeling må det foretas en konkret vurdering av om 
de eiendommer som opprettes eller endres, er egnet til bebyggelse på grunn av 
størrelse eller form, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) s. 337. Vurderingen må i første 
rekke knyttes til vilkårene i § 28-7 første og andre ledd, som stiller bestemte krav til 
utearealets størrelse ved bygging på tomta. Kommunen må på fradelingstidspunktet 
sørge for at eiendommen er tilstrekkelig stor og med en slik form at kravene i § 28-7 
kan oppfylles innenfor de fastlagte tomtegrenser. Bygningsmyndighetene må derfor 
ved vurderingen av fradelingssøknaden ha en oppfatning om framtidig husplassering 
på tomta og størrelsen på framtidig bebyggelse. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Det foreligger ingen tidligere behandlinger eller vedtak i saken. 

 

Økonomiske forhold 
Det tas saksbehandlingsgebyr for behandling av saken. Gebyr kommer som inntekt 
til kommunen. For øvrig kan ikke rådmannen se at saken vil ha direkte økonomiske 
konsekvenser for kommunen. 
 

Behov for informasjon og høringer 
Statens vegvesen har gitt tillatelse 08.11.2019 til utvidet bruk av avkjørsel fra 
Hofsfossveien til Bjørkeveien. 
 
Rådmannen vurderer at det ikke er behov for å innhente uttalelser. 
 

Alternative løsninger 
Alternativ 1 

1. Saken utsettes til befaring. 
 
Alternativ 2 
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1. Søknad om fradeling av eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) 
§ 26-1. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 
Begrunnelse alternativ 2: 
Hovedutvalget vurderer at vilkårene for fradeling etter pbl. § 26-1 er oppfylt. 
Hovedutvalget legger vekt på at både ny og avgivende eiendommer oppfyller krav til 
tomtestørrelse, uteoppholdsareal og maksimalt tillatt utnyttelse etter 
kommuneplanen, og vurderer at ny eiendom vil få en størrelse, form og plassering 
som gir mulighet for boligbebyggelse på eiendommen. 
 

Prinsipielle avklaringer 
Rådmannne vurderer at saken kan få presedensvirkning for andre saker som gjelder 
fradeling av eiendom med uvanlig størrelse og/eller form. Det vil bli kunne vist til 
denne saken ut fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 
 

Rådmannens vurdering 
Vurdering av tomtens egnethet 
Rådmannen viser til at ny eiendom vil få et veldig smalt område på 2,5 meter omtrent 
midt på eiendommen noe som gjør at eiendommen vil bestå av en tilnærmet 
rektangulær del på ca. 460 m² i sør, mens arealet i nord vil ha varierende bredde fra 
4,5 m til ca. 10 m.  
 
På den nordlige delen av eiendommen er det plassert forslag til parkeringsareal og 
snuareal for ny eiendom. Hovedsakelig vil dette arealet bli benyttet til kjøreveg og 
parkering. Det vil mest sannsynlig ikke være mulighet til å plassere noen annen 
bebyggelse enn en eventuell garasje, ut i fra utforming på arealet og bruken. Det er 
vanlig at bebyggelse samles mer på tomta enn det som er tilfellet for ny eiendom. I 
realiteten vil omsøkte fradeling føre til at garasje/parkering og bolig plasseres på to 
separate og uavhengige deler av tomta. Dette gir ikke noen helhetlig utnyttelse av 
eiendommen. 
 
På situasjonsplan er uteoppholdsareal og forslag til bolig inntegnet sør på 
eiendommen. Forslag til bolig viser at det mot nord, øst og vest er 4 meter fra bolig 
og til nabogrensene. Det er krav om 4 meter avstand fra bolig til nabogrense etter 
plan- og bygningsloven, og omsøkte forslag viser at det kun er minstekrav til avstand 
fra nabogrense som er oppfylt. Det vil dermed bli tett mellom plassering av bolig på 
ny eiendom og nabogrensene mot tre av fire sider. I utgangspunktet er krav til 
uteoppholdsareal etter kommuneplanen §§ 5.4 og 6.1.5 oppfylt. Rådmannen anser 
det slik at uteoppholdsarealet vil få en uhensiktsmessig form da det vil bli liggende 
som en u-form rundt boligen og er av begrenset størrelse og bredde. Dette er et 
moment som viser at tomten ikke er egnet til fradeling. Videre må man gjennom det 
smale området omtrent midt på ny eiendom for å komme seg fra parkeringsareal 
nord på eiendommen og til boligen sør på eiendommen. 
 
Ny eiendom vil bli en lang og smal tomt, og det smale området midt på eiendommen 
vil kunne ha potensiale til å skape konflikter mot nabo i øst og vest med tanke på den 
korte avstanden mellom eiendomsgrensene. I tillegg vil det kunne skape problemer 
ved måking/brøyting av snø da området kun er 2,5 m bredt, og det er dermed knapt 
med plass til snøopplag og lignende. Intern vei på tomt skal i utgangspunktet være 
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minimum 1 meter fra nabogrensa, jf. byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav e 
nr. 10. Det kan dermed bli utfordringer ved å etablere vei på det smale området på 
ny eiendom. 
 
Ny eiendom har usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og 
arealet på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling. Dette vil 
kunne ha betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste 
uteoppholdsareal på eiendommene. 
 
Rådmannen vurderer det slik at omsøkte fradeling vil medføre at det dannes en tomt 
som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og form. 
 
Nabomerknader 
Det har kommet inn to nabomerknader til søknaden.  
 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/1 
Rådmannen viser til at merknaden knytter seg til en servitutt på eiendommen det 
ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger 
annet av plan- og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom det 
fremstår som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden 
forutsetter, skal søknaden avvises, jf. pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at 
bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det er ikke meningen at 
bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte privatrettslige 
spørsmål. Rådmannen vurderer at det ikke kan anses som åpenbart at tiltakshaver 
mangler de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. Dette da det er opplyst at 
servitutten ble stiftet i 1940, og det ikke foreligger ytterligere opplysninger om hva 
som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en 
komplisert juridisk vurdering. Rådmannen viser derfor til at saken kan bli tatt opp til 
realitetsbehandling, og at bygningsmyndigheten ikke skal ta stilling til innholdet i 
merknaden da den omhandler privatrettslige forhold. 
 
Rådmannen påpeker at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke 
innebærer noen avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det 
fortsatt kan foreligge privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan 
bebygges. Dette må løses mellom partene. 
 

- Merknad fra hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96 
Rådmannen viser til at flere av forholdene naboene tar opp, er forhold som 
rådmannen også har bemerket i sin vurdering av om omsøkte eiendom er egnet til 
fradeling.  
 
Øvrige fradelinger i området 
Rådmannen viser til søkers redegjørelse om at det har blitt gjennomført fradelinger 
fra andre eiendommer i området, og søkers mening om at flere av disse 
eiendommene har høyere utnyttelsesgrad enn 25 % BYA (bebygd areal) som er 
maksimalt tillatt etter kommuneplanen § 6.1.4.  
 
Eiendom gnr/bnr 50/17 og gnr/bnr 50/18 ble fradelt i 1898, gnr/bnr 50/22 ble fradelt i 
1899, gnr/bnr ble fradelt i 1907, gnr/bnr 50/100 ble fradelt i 1944, gnr/bnr 50/115 ble 
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fradelt i 1950, gnr/bnr 50/273 ble fradelt i 1984, gnr/bnr 50/317 ble fradelt i 2001, 
gnr/bnr 50/319 ble fradelt i 2002, og gnr/bnr 50/326 i 2004. Eiendom gnr/bnr 50/135 
ble opprettet i 1952 og så slått sammen igjen med avgivereiendommen (gnr/bnr 
50/96) i 2013. I 2013 ble det gjennomført en arealoverføring fra gnr/bnr 50/96 til 
gnr/bnr 50/22. 
 
Felles for disse eiendommene er at de ble fradelt for lenge siden. Det var før 
gjeldende plan- og bygningslov (2008) og kommuneplan (2019), hvor det stilles 
strengere krav til opprettelse av eiendom enn hva som ble gjort tidligere. Utforming 
av tomtene er også annerledes enn omsøkte fradeling. Arealoverføringen i 2013 
(gnr/bnr 50/96 til gnr/bnr 50/22) medførte ikke en opprettelse av ny eiendom, men en 
overføring av areal mellom to eiendommer. 
 
Rådmannen viser til at disse eiendommene ble fradelt for lenge siden, etter annet 
lovverk og annen kommuneplan. Rådmannen vurderer at disse sakene skiller seg 
klart fra omsøkte fradeling, og at det dermed ikke vil stride mot likhetsprinsippet å 
avslå søknad om fradeling fra gnr/bnr 50/90. I tillegg bemerker rådmannen at det i 
denne saken er størrelse og form på ny eiendom er ikke er i tråd med vilkårene etter 
pbl. § 26-1, og ikke utnyttelsesgraden på ny eiendom som er problematisk. 
Rådmannen anser det derfor ikke relevant i denne omgang å redegjøre for 
utnyttelsesgrad på eiendommene som nevnt av søker. 
 
Oppsummering 
Nabomerknaden fra gnr/bnr 50/1 gjelder privatrettslige forhold, og er ikke relevante 
for behandlingen av byggesaken. Rådmannen viser til at deler av forholdene som 
naboer, hjemmelshavere til gnr/bnr 50/96, bemerker, er forhold som også 
rådmannen legger til grunn for sin vurdering. Rådmannen vurderer at vilkårene for å 
innvilge søknad om fradeling av eiendom etter plan- og bygningsloven § 26-1 ikke er 
oppfylt da eiendommen ikke er egnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse og 
form.  
 
Rådmannen anbefaler hovedutvalget å avslå søknaden om fradeling av eiendom. 
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Søknad om fradeling av tomt vedrørende Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 
 

Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om fradeling av eiendom til ny 
boligtomt. 
 
Vi bekrefter også at vi 13.02.2019 har registrert søknaden din om riving av uthus og oppføring av 
ny enebolig med utleiedel. Denne søknaden har fått saksnr. 19/69. Denne søknaden vil bli 
liggende på vent inntil en eventuell fradeling er gjennomført. 
 
Til orientering er naboer med merknad satt på kopi av dette brevet. 
 

Privatrettslige forhold 
Det har kommet inn to merknader i saken. Den ene av merknadene knytter seg til en servitutt på 
eiendommen det ønskes å få fradelt en eiendom fra. Bygningsmyndighetene skal ikke ta stilling 
til privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader, med mindre det følger annet av plan- 
og bygningsloven, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 21-6. Dersom det fremstår som åpenbart at 
tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises, jf. 
pbl. § 21-6. Det er høy terskel for at bygningsmyndigheten kan avvise en byggesøknad, og det 
er ikke meningen at bygningsmyndigheten skal bruke ressurser på å avklare kompliserte 
privatrettslige spørsmål. Bygningsmyndigheten har tatt en foreløpig vurdering på at det ikke kan 
anses som åpenbart at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter. 
Dette da det er opplyst at servitutten ble stiftet i 1940, og vi ikke har ytterligere opplysninger om 
hva som har/kan ha skjedd i ettertid. I tillegg vil det å tolke servitutten innebære en komplisert 
juridisk vurdering. Saken ligger derfor an til å bli tatt opp til realitetsbehandling av 
bygningsmyndigheten. 
 
Det påpekes at en eventuell tillatelse etter plan- og bygningsloven ikke innebærer noen 
avgjørelse av privatrettslige forhold, jf. pbl. § 21-6. Det betyr at det fortsatt kan foreligge 
privatrettslige hindringer som gjør at eiendommen ikke kan bebygges. Dette må løses mellom 
partene. 
 

Foreløpig vurdering av søknaden 
Det er sendt inn et kartgrunnlag, datert 22.11.2018, til søknaden, som viser at ny eiendom vil få 
en lang og smal form. Bygningsmyndigheten skal ved opprettelse av ny eiendom sørge for at det 
ikke dannes tomter som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin størrelse, form eller plassering, 
jf. pbl. § 26-1. Slik vi ser det, vil ny eiendom få en smal innkjøring fra Bjørkeveien og få et veldig 
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smalt område omtrent midt på eiendommen. Det er usikkert hva bredde på eiendommen er her, 
men det ser ut til at det kan være vanskelig å få kjørt gjennom der med bil. I tillegg ser det ut til 
at det kan bli vanskelig å få snudd på egen eiendom, og det er krav til at man ved innsendelse 
av søknad til fradeling, skal vise snuareal på situasjonskart, jf. kommuneplanen § 6.1.8. 
 
Ettersom den nordlige delen av eiendommen er lang og smal, vil mye av dette arealet bli 
benyttet til veiarealer. Det vil da være lite av eiendommen igjen til uteoppholdsarealer, og det er 
krav om 250 m² uteoppholdsareal på den nye eiendommen, jf. kommuneplanen § 6.1.5. Areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende skal ikke medregnes i uteoppholdsarealet, jf. 
kommuneplanen § 5.4. Øvrige kriterier til uteoppholdsarealer fremgår av kommuneplanen § 5.4. 
Disse kravene må også være oppfylt for avgivende eiendom. Vi har vanskeligheter med å se at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal for ny og avgivende eiendom. Dere har 
anledning til å søke om dispensasjon fra dette, men det ble vedtatt ny kommuneplan 
31.01.2019, og det skal i utgangspunktet mye til for å få dispensasjon fra en så ny plan. 
 
Dokumentasjon innsendt ved byggesøknaden av boligen, viser en utregning av utnyttelsesgrad 
med utgangspunkt i totalarealet for hele eiendommen, både avgivende og ny eiendom. Det er 
arealet på ny eiendom som danner grunnlag for utregning av utnyttelsesgrad på eiendommen. 
Ut i fra våre overslagsberegninger virker det som at dere overskrider maksimalt tillatt 
utnyttelsesgrad på 25 % på ny eiendom. Dersom dette er korrekt, er dere avhengig av 
dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelse på 25 % etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
I tillegg har eiendommen usikre grenser mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, og arealet 
på eiendommen vil da kunne bli noe annerledes ved en oppmåling av det. Dette vil kunne være 
av betydning ved beregning av størrelsen på tomtene og minste uteoppholdsareal på 
eiendommene. 
 
Slik vi vurderer saken på nåværende tidspunkt, vil omsøkte fradeling medføre at det dannes en 
tomt som er uegnet til bebyggelse på grunn av sin form. I tillegg kan det virke som at søknaden 
er avhengig av dispensasjon fra minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen § 6.1.5, og 
maksimalt tillatt utnyttelse etter kommuneplanen § 6.1.4. 
 
Ut i fra dette, i tillegg til de to nabomerknadene i saken, vil saken mest sannsynlig bli lagt fram til 
politisk behandling. Vi har ikke drøftet saken med rådmannen, men det kan ligge an til at 
administrasjonen vil anbefale rådmannen å framlegge en negativ innstilling for politikerne. 
 
Til orientering tas det gebyr for avslag på minst 75 % av normalt gebyr. Minstepris for avslag på 
søknad om fradeling 12 000 kr. 
 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Dersom dere likevel, på tross av våre negative signaler, ønsker å få søknaden behandlet, har vi 
funnet ut at vi trenger mer opplysninger for å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes 
før søknaden kan behandles: 
 

1. Situasjonskart hvor alle sider av ny eiendom er målsatt, og bredde på det smaleste 
punktet på ny eiendom. I tillegg må bredde på innkjøring til eiendommen målsettes, og 
snuareal vises. 
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2. På kartgrunnlaget vedlagt søknad om fradeling er ikke plassering av bolig og parkering 
vist. Dere må tegne inn dette på situasjonsplanen, og angi arealet på både bolig og 
parkering. 
 

3. Gjennomføre nabovarsling av Alexander Fornæss Brenna, gnr/bnr 50/22, og Charlotte 
Dahlslett, gnr/bnr 50/99. 
 

4. Opplysninger om hvilke vedlegg som er vedlagt nabovarsel, da dette ikke fremgår av 
skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel». 

 
5. Ved beregning av utnyttelsesgrad i søknadsskjemaet til bolig er det benyttet feil tall for 

tomtestørrelse. Dere har i søknaden oppgitt at tomtestørrelsen på ny eiendom blir 726,1 
m². Det er dette tallet som skal benyttes til å beregne utnyttelsesgrad. Arealer som går 
med til bolig og parkering skal medregnes i beregningen. Ber om at dere foretar en ny 
beregning av utnyttelsesgrad og sender inn dokumentasjon på dette for både avgivende 
og ny eiendom. Maksimalt tillatt utnyttelse er 25 %, jf. kommuneplanen § 6.1.4. 
 

6. I kommuneplanen er det angitt krav til minste uteoppholdsareal, jf. kommuneplanen § 
6.1.5. Det er krav om 250 m² uteoppholdsareal på ny eiendom. Uteoppholdsareal skal 
utformes etter kriterier satt i kommuneplanen § 5.4. Her fremgår det blant annet at areal 
avsatt til kjøring, parkering og lignende ikke skal medregnes i uteoppholdsarealet. Dere 
må sende inn dokumentasjon som viser at dere klarer å oppfylle kravet til minste 
uteoppholdsareal etter kommuneplanen for ny eiendom. 
 
Kravet til minste uteoppholdsareal må oppfylles for avgivende eiendom også. Arealkravet 
fremgår av kommuneplanen § 6.1.5. Dere må sende inn dokumentasjon som viser at 
dere klarer å oppfylle kravet til minste uteoppholdsareal etter kommuneplanen for 
avgivende eiendom. 
 

7. Avkjøringstillatelse fra Statens Vegvesen for utvidet bruk av avkjøring fra Hofsfossveien 
(Fv. 172). 

 
8. Bjørkeveien er i vårt kartgrunnlag angitt som privat vei. Før vi kan opprette eiendom til 

bebyggelse, må vi sørge for at eiendommen har sikret veirett. Dere må sende inn 
dokumentasjon på veirett over Bjørkeveien gnr/bnr 50/1. 
 

9. Dere har krysset av for at dere skal koble dere til offentlige vann- og avløpsledninger. Vi 
har sendt forespørsel om uttalelse angående dette til VAR-forvaltning i kommunen. 
Dersom det er noe som må gjøres i forbindelse med dette, vil dere få en tilbakemelding 
så snart vi har fått svar på forespørselen.  
 

10. Vi anbefaler dere å måle opp grensene mot eiendom gnr/bnr 50/1 mot nord og øst, da 
arealendringene kan ha betydning for størrelsen og uteoppholdsareal på eiendommene. 

 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig søker. 
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Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at vedtak er 
fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas 
også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om dispensasjon fra 
kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov med tilhørende 
forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
 
Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 

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

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 
Ramin Kheirzadeh, Bjørkeveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Bjørg Lillian Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Brynjar Lilleeng, Solveien 5, 3517 HØNEFOSS 
Ida Bang Strand, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1152-16   Arkiv: PLN 000  

 

 

Detaljregulering nr.470 for Masseuttak Djupedal – oppstart av 

planarbeid 
 

Forslag til vedtak: 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

 

Sammendrag 

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortsatt drift av eksisterende masseuttak på 

Sokna og gi føringer og forutsigbarhet rundt driften og arealbruken. Det tas i dag ut både sand 

og pukk fra uttaket og reguleringsplanen som tar sikte på at uttak av begge typer masser 

videreføres. 

 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Det 

er søkt om, og gitt ny driftskonsesjon for uttak av masser fra Direktoratet for 

Mineralforvaltning, 15.01.2020 for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter 

et areal på ca 16,7 daa i nord som i dagens kommuneplan er avsatt til LNF. For at dette arealet 

skal kunne utnyttes må de områdene som er avsatt til LNF omreguleres til uttaksområde. 

Avviket fra arealbruken i kommuneplanen er grunnen til at planen skal behandles politisk. 

Som del av reguleringsplanen vil etterbruk, deponering av masser og konsekvenser for ulike 

berørte bli vurdert. 

 

Som del av konsesjonssøknaden er det utarbeidet en beskrivelse som tar for seg flere av 

hensynene som er relevante for vurdering av detaljreguleringen. Denne gir et inntrykk av 

virksomheten det reguleres for på et tidlig tidspunkt. 

Kommunen er kontaktet av naboer som opplever ulempe grunnet støy og støv samt trafikk fra 

eksisterende virksomhet. Reguleringsplanen vil være egnet til å vurdere og gi hensiktsmessige 

føringer til driften som kan begrense opplevd ulempe, men vil ikke kunne gi føringer for 

eksisterende drift og vil først bli gjeldende ved vedtak.  

 

Masseuttaket utgjør et inngrep i naturen. Forsvarlig ivaretakelse av biologisk mangfold vil 

være viktig. I forbindelse med planarbeidet bør det også vurderes om det er aktuelt med annen 
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bruk enn tilbakeføring til LNF da dette kan redusere press for å ta i bruk andre uberørte 

arealer. Atkomst, støy og trafikale forhold vil være viktig. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Sokna sand og pukk har tatt initiativ til oppstart av reguleringsplan for eksisterende masseuttak 

på Sokna. Uttaket er plassert ca. 3,5km innover Strømsoddveien (Fv. 178) fra rv 7 gjennom 

Sokna sentrum. Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og 

dagbrudd for uttak av fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende 

og framtidig råstoffutvinning, masseuttak og mottak. Uttaket har foregått gjennom flere tiår 

uten å være regulert. 

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002.Det 

er søkt Direktoratet for mineralforvaltning som ved brev datert 15.01.2020 har gitt ny 

driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde, samt en etappe 2 som omfatter noe LNF-areal i 

nord.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Uttaket som planforslaget tilrettelegger for, drives kommersielt i dag. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planen skal tilrettelegge for uttak av masser. Det er pågående uttak i dag og driften av uttaket 

har vedvart i flere tiår. Det er oppgitt at massene blant annet benyttes til fylling, underlag for 

jernbane og som underlag for sport.  

 

Hovedformålet vil være Steinbrudd/masseuttak. Det vil være aktuelt å vurdere andre formål i 

den grad det er hensiktsmessig for å styre plasseringen av tilliggende funksjoner. Dette kan 

være for eksempel renovasjon, buffersone/grøntbelte, næringsbygg og anlegg tilknyttet driften 

 

Området ligger nær jernbane og større vei. Frem til riksvegen går eksisterende atkomst langs 

fylkesveg som også er skolevei for barn til Sokna skole. Utfordringer i forhold til støv, støy og 

trafikksikkerhet må vurderes i forhold til dette.  

 

Planområdet utgjør til sammen ca. 170da. Dagens uttak utgjør i overkant av 120da av dette og 

utvidelsen i form av uberørt areal som berøres av inngrep vil være under 50da. Området som er 

avsatt til masseuttak i kommuneplanen er til sammenligning ca 270da. 

Driftstiden for eksisterende uttak av knuste masser er beregnet til 4-5 år. Området som foreslås 

regulert gir mulighet for ytterligere ca. 10 års uttak med dagens uttaksmengder. Uttaket vil da 

ha en samlet uttakstid på 15 år. For uttak av løsmasser (natursand og grus) er de årlige 

uttaksmengdene mindre og man regner med at uttakstiden vil være 15 år eller lengre. 

 

 

 

Forprosjekter / Forhåndshøring 

Det er tidligere gitt tillatelser til drift av masseuttaket. Som følge av nye krav er det søkt om 

konsesjon for videre uttak. Søknaden er ferdigbehandlet og det er gitt konsesjon for uttak som 

er i tråd med planinitiativet. Ettersom det er pågående uttak i området antas det at 

konsekvenser og ulemper i stor grad er kjent både med hensyn til tema og omfang. 
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Det er ikke vurdert at det er behov for ytterligere forhåndsavklaringer gjennom eventuelle 

forprosjekt/forhåndhøring. 

 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet / deler av planområdet er i dag uregulert, men størstedelen av arealet er avsatt til 

masseuttak i kommunepplanen. Deler av det foreslåtte området går utenfor dette og er i dag 

regulert til LNF. Det vil være aktuelt å tilbakeføre deler av arealet som er avsatt til masseuttak 

i kommuneplanen til LNF slik at summen av areal som benyttes til masseuttak ikke overstiger 

arealet som er avsatt til formålet i kommuneplanen. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen tilstøtende planer under arbeid i området. Langs atkomstveien er det den senere 

tid igangsatt og behandlet planer som tilrettelegger for boligbygging.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Sokna sand og pukk er forslagstiller.  

Detaljregulering anses best egnet ettersom bruken av området er klart definert og plantypen er 

mer egnet for å gi detaljerte føringer for bruken av området. Uttak av masser fra planområdet 

skjer også etter konsesjon gitt av Direktoratet for mineralforvaltning. Detaljreguleringen og 

driftskonsesjonen vil ha mulighet til å styre enkelte av de samme forholdene. Det må gjøres en 

vurdering av hvilke hensyn som ivaretas i plan og konsesjon. Hensynet til forutsigbarhet og 

fleksibilitet vil bli tillagt betydning ved vurderingen, samt kommunens behov for å ha kontroll 

over ulike deler av driften. Dersom ikke spesielle forhold tilsier det vil det være naturlig å ikke 

gi føringer om de samme forholdene i både plan og konsesjon da dette kan føre til behov for 

endring av begge dersom det blir behov for fremtidige endringer. Denne problemstillingen 

antas å kun ha begrenset praktisk virkning. 

 

Planavgrensningen er foreslått som vist i vedlagt kart. Avgrensningen er satt for å ivareta 

hensynet til selve uttaket, men også for å hensynta nødvendige tiltak for å sikre/skjerme 

området ved endt drift. Det er ikke foreslått å ta med atkomstvei, som i dag er Fv.2884 

(Strømsoddveien) i avgrensningen. Dersom det viser seg at det er behov for tiltak langs 

eksisterende Fylkesveg kunne dette vært hensiktsmessig. Det kan være behov for en 

tilleggsvarsling for atkomstveg dersom dette blir et behov. 

Kommunen har med bakgrunn i innspill fra landbruk, bedt forslagstiller utvide avgrensningen 

ved oppstart i forhold til opprinnelig forslag. Anmodningen er etterkommet av forslagstiller. 

Bakgrunnen for anmodningen var å gi en avgrensning som gir større rom for etablering av 

buffersoner/avbøtende tiltak og terrengtilpasning ved avslutning av uttaket uten at det vil 

utløse behov for ny oppstart. 

 

Konsekvensutredning KU 

Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning etter forskriften. I vurderingen er 

det vektlagt areal og volum av uttaket. Det er også gjort en vurdering ift. tiltak som kan 

komme inn under forskriften.  

Kommuneplanens føringer om utredning/dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk 

vurdering, biologisk mangfold (naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, 

støv og trafikk må følges opp i planbeskrivelsen som vil følge planen til 1.gangs behandling. 

Ivaretakelse av biologisk mangfold og trafikk/trafikksikkerhet antas å være særlig viktige 
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hensyn. Nærhet til vassdrag, buffersoner og landskapsvirkning vil være naturlige 

vurderingstema. Planen vil også ha en risiko og sårbarhetsanalyse. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommen: gnr/bnr 148/1. Eiendommen er eiet av Andres 

Lundesgård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til masseuttak.  

Kommuneplanbestemmelsene § 6.7 Råstoffutvinning, masseuttak og mottak (pbl. §§ 11-9 og 

11-10) angir følgende: 

«Ved etablering av nye og utvidelse av eksisterende masseuttak og -mottak skal det utarbeides 

reguleringsplan. Reguleringsplanen skal inneholde omfang, utførelse og tidsbegrensninger. Alle 

skjæringer og fyllinger skal vises i reguleringsplaner, både i plan og snitt. Det skal også 

foreligge dokumentasjon på masseberegning, geoteknisk vurdering, biologisk mangfold 

(naturkvaliteter), avrenning/forurensning, kulturminner, støy, støv og trafikk. Andre tema som 

kan være aktuelle vurderes særskilt i hver sak. Uttaksvolumet skal vises og angis i 

reguleringsplan. For større masseuttak og mottak kan det kreves kompensasjon for 

utbedring/slitasje på offentlig infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav om 

rekkefølgebestemmelse. Fortrinnsvis skal utvidelse av eksisterende masseuttak prioriteres 

fremfor å åpne nye. Ved utvidelse av eksisterende masseuttak skal det utvides i areal, fremfor 

utvidelse i dybden.» 

Planarbeidet er delvis i tråd med kommuneplanens arealdel men avviker fra denne innenfor et 

areal på ca 16,7 daa som er regulert til LNF. 

 

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Denne saken er ikke i tråd med overordna plan grunnet avviket i reguleringsformål, og 

oppstartsaken legges derfor fram for behandling i formannskapet med innstilling fra HMA. 

Dette iht. gjeldende delegeringsreglement.  

 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn planmyndigheten 

selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå i planarbeidet. 

Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Ved politisk behandling av oppstartsaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

I denne saken innebærer planarbeidet en formålsendring der plasseringen av deler av uttaket 

endres i forhold til arealene som er forhåndsavklart i kommuneplanen. Det er derfor vurdert at 

Formannskapet som ansvarlig for kommuneplanen bør vurdere kommunens innstilling til 

oppstart av planarbeidet. 

 

Naturmangfoldloven 



- 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som 

retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det skal i 

saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp, og det skal framgå hva slags 

kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret for å 

fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, skal føre-var-

prinsippet tillegges stor vekt i vurderingen.  

I området er det registrert hekkeplass for sandsvaler og det er elvemusling i tilliggende 

vassdrag. Det er naturlig å gi føringer i planen som ivaretar hensynet til forsvarlig ivaretakelse 

av disse artene. 

 

Jordlova 

Planforslaget medfører ikke omdisponering av dyrka mark eller dyrkbar mark. 

 

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Planen utløser trolig ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

 
Behov for informasjon og medvirkning 

Medvirkning i planarbeidet sikres gjennom varsling av oppstart og gjennom høring. 

Rådmannen anbefaler i tillegg et folkemøte for å avklare relevante problemstillinger ift. ulempe 

for berørte naboer og for å vurdere om eventuell ulempe kan unngås eller dempes gjennom 

f.eks. endring i driftstider, rekkefølge for uttak, føringer for transport og evt. andre tiltak som 

demper støv og støy. Folkemøtet bør avholdes så tidlig som mulig. Ettersom planene for 

bruken av arealene er forholdsvis avklart i forbindelse med konsesjonssaken er det naturlig å 

vurdere folkemøte før planen skal fremmes til førstegangs behandling politisk. Vurdering av for 

behov for folkemøte og valg av tidspunkt gjøres av forslagstiller i samråd med kommunen 

basert på innspill til oppstartssaken. 

 

 

Alternative løsninger 

Uttaksområder er avhengige av lokasjonen forekomsten har og alternativ plassering er sjelden 

aktuelt. I dette tilfellet foreslår planforslaget å gå noe utenfor det som er avsatt til masseuttak i 

kommuneplanen og det er et alternativ å avgrense planavgrensningen slik at hele blir innenfor 

allerede avsatt område i kommuneplanen. Konsekvensene av dette vil først og fremst være at 

driftstiden og totaløkonomien i uttaket reduseres. Dette kan påvirke investeringsmulighetene 

og finansiering av avbøtende tiltak. Siden avbøtende tiltak ikke er avklart så tidlig i prosessen 

er det for tidlig å vurdere konsekvensene av dette opp i mot lønnsomheten for videre drift. 

 

 

 

Alternativt forslag til vedtak:  

Rådmannen har utarbeidet tre forslag til vedtakspunkter. Vedtakspunkt 2 og 3 vil ikke komme 

i konflikt med rådmannens anbefaling til vedtak i saken. 

 



- 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal 

innenfor området avsatt til masseuttak i kommuneplanen.  

 

2. Formannskapet ber om en orienteringssak i etterkant av oppstarten der innspillene gis 

en foreløpig vurdering. Hovedintensjonen med orienteringssaken er å gi mulighet for å 

ta nærmere stilling til avgrensningen av uttaket, vurdere behovet for utredningstemaer 

og avbøtende tiltak og gi politiske føringer og forutsigbarhet om ønsket utvikling av 

uttaksområdet. 

 

3. Formannskapet ber om at muligheten for endring av atkomst vurderes og at valgt 

løsning begrunnes ved første gangs behandling. 

 

Vedtakspunkt 3. innebærer en presisering av ønske om at valg av atkomst til uttaket vurderes 

nærmere. Tidligere gikk trafikken fra uttaket over Soknabruket via en privat vei og en bro som 

i dag er fjernet. Det foreligger ingen avtaler som gir anledning til bruk av denne veien pr.i dag. 

Fordelen med en slik løsning vil i hovedsak være at Fylkesvegen mot Sokna sentrum, som også 

er skolevei og atkomst for boligområder blir avlastet. Forslaget til vedtak er formulert slik at 

det ikke forskutterer løsning men i stedet tar sikte på å avklare mulighetene slik at alternativet 

kan gis en reell vurdering ved 1.gangs behandling. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen er kjent med at beboere i området opplever støy og trafikk fra masseuttaket som 

negativt, men har ikke oversikt over omfanget av dette. En reguleringsprosess vil kunne belyse 

konfliktnivået nærmere. Det er kommet innspill om å undersøke muligheten for å endre 

atkomsten slik at denne blir lagt mot Soknabruket. Ulempen knyttet til trafikk og til en viss 

grad støy, vil da reduseres for beboere langs dagens atkomstvei, men en slik endring vil kunne 

påføre ulempe for beboere langs ny atkomstvei som i dag opplever liten ulempe som følge av 

uttaket. En omlegging av atkomstveien vil også medføre kostnader til infrastruktur (ny bru) og 

nærmere avklaringer mot rettighetshavere til ny veg. Disse forholdene bør avklares nærmere 

før eventuelt pålegg om omlegging gis, men Rådmannen anbefaler at det tas en vurdering på 

det nivået som er hensiktsmessig for å avklare muligheten nærmere. 

 

Planområdet går utenfor arealet som i kommuneplanen er avsatt til masseuttak. Dette er 

argumentert i planinitiativet med at avgrensningen i kommuneplanen er grov og lite nøyaktig. I 

forberedelsene til planinitiativet er det gjort en grundigere vurdering av hva som anses som en 

hensiktsmessig avgrensning av planområdet. Rådmannen har forsøkt å avklare nærmere om 

endringen medfører forringelse for friluftsliv, skogbruk og biologisk mangfold. Det har ikke 

fremkommet at endringen virker negativt for disse hensynene, men det vil være krav til 

kartlegging av biologisk mangfold for å avklare dette nærmere. Rådmannen anser videre at det 

ved varsel om oppstart fremkommer forhold som ikke er belyst og som kan ha innvirkning på 

vurderingen av egnetheten til arealet som foreslås regulert.  

Forslagstiller har argumentert for å eventuelt tilbakeføre tilsvarende arealer som det som 

foreslås tatt utenfor kommuneplanens uttaksområde. Dette kan være en fornuftig løsning for å 

unngå at arealer omdisponeres utenom rullering av kommuneplanen. Kommuneplanens 

avgrensning baserer seg i stor grad på tidligere utførte kartlegginger av nasjonalt viktige 

grusforekomster og rådmannen ser derfor ikke bort fra at løsningen med tilbakeføring av andre 

arealer innenfor uttaksområdet kan bli vurdert å forringe fremtidige uttaksmuligheter og 



- 

dermed komme i konflikt med nasjonale hensyn. Rådmannen anbefaler at dette spørsmålet 

legges fram for Direktoratet for mineralforvalning i forbindelse med oppstarten. 

 

 

Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål 

Plansaken vil bli vurdert opp i mot FNs bærekraftmål der kommunen har prioritert følgende 9 

bærekraftsmål. god helse (mål 3), god utdanning (mål 4), innovasjon og infrastruktur (mål 9), 

bærekraftige byer og tettsteder (mål 11), stoppe klimaendringene (mål 13) og samarbeid for å 

nå målene (mål 17) 

 

Rådmannens vurdering 

Plantype og avgrensning 

Virksomheten det reguleres for er klart definert og detaljregulering er derfor fornuftig. 

Avgrensningen er foreslått i forhold til der hvor massene det anses lønnsomt å ta ut er plassert. 

I kommuneplanen er uttak av grusforekomsten sikret gjennom at arealet er avsatt til 

masseuttak. Dette er gjort på overordnet nivå og rådmannen anser at det er fornuftig å justere 

denne i tråd med forslagstillers ønske. Rådmannen har i samråd med forslagstiller foreslått å 

utvide opprinnelig avgrensning for å sikre tilstrekkelig areal for å sikre både uttaksinteressene 

og nødvendig areal for god arrondering av arealene nærmest uttaket. Innenfor planområdet 

foreslår forslagstiller tilbakeføring av areal til LNF som i areal tilsvarer utvidelsen i forhold til 

vedtatt kommuneplan ved neste rullering av kommuneplanen.  

 

Eksisterende grøntstruktur / fjerning av eksisterende grøntstruktur 

Grøntområder vil gå tapt som følge av uttaket. På sikt kan arealene revegeteres hvis dette er 

ønsket. I forhold til arealene som er avsatt til formålet i kommuneplanen medfører planlagt 

virksomhet mindre inngrep i eksisterende grønnstruktur, men plasseringen av inngrepet er 

justert i forhold til mineralforekomstene og innebærer at arealer som ikke er forhåndsavklart i 

kommuneplanen blir berørt. 

 

Forurensning i grunnen 

Det er ikke spesiell grunn til mistanke om forurensning i grunnen. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Masseuttak medfører vesentlig transport med tyngre kjøretøy. Vegen inn til uttaket er 

fylkesveg og benyttes også til skolevei. Trafikksikkerheten er et av forholdene som vil måtte 

utredes nærmere. Ettersom adkomstveien er fylkesveg vil veieier kunne komme med krav i 

forhold til dimensjonering og eventuelle begrensninger for bruk.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Masseuttak utgjør store terrenginngrep og endrer landskapet permanent. Ved samtidig mottak 

av masser vil endringen kunne reduseres. Mottak av masser krever imidlertid kontroll og 

rutiner som sikrer forsvarlig håndtering. Det er ikke avklart om mottak vil være aktuelt.  

Oppdeling i nivåer i uttaket vil kunne påvirke konsekvensene for landskapsvirkningen 

betydelig. På noe sikt er det ventet at vegetasjon vil etablere seg på flatere partier, noe som 

også kan påvirkes ved tilføring av jord og evt. beplantning. Dette kan gjøre uttaket mindre 

synlig og redusere påvirkningen av landskapsbilde.  

 

Naturmangfold 



- 

Innenfor uttaksområdet er det registrert sandsvaler. Sandsvaler har status som «nær truet» og 

er avhengige av bratte sandskråninger der de hekker. Driften av uttaket må ta hensyn til 

fuglene, noe som i praksis skjer ved at uttak skjer i andre deler av uttaket enn der svalene 

hekker. Hvordan hensynet til svalene ivaretas må fremgå av planbeskrivelsen ved 1.gangs 

behandling. 

I Sogna er det registrert elvemusling som har status «sårbar». Avrenning til vassdrag er derfor 

et moment det må redegjøres nærmere for i planforslaget.  

 

Idrett og friluftsliv 

Uttak av masser medfører begrensninger for utøvelse av friluftsliv. Tilgjengeligheten kan bli 

redusert som følge av sperringer av sikkerhetshensyn. Støy og støv fra virksomheten vil kunne 

forringe attraktiviteten for nærområdene til uttaket for bruk til tur. Endringen i forhold til 

eksisterende situasjon ventes å bli liten. Ønsket endring i forhold til allerede avsatt område i 

kommuneplanen anses ikke å gi noen vesentlig ulempe for idrett og friluftsliv. 

 

 

Samlet vurdering 

Rådmannen anbefaler at planarbeidet startes for å sikre videreføring av driften for masseuttaket 

på Sokna. Det er foreløpig ikke fremkommet særskilte forhold som taler mot en endring av 

uttaksområdet sett opp mot allerede avsatte områder i kommuneplanen. Det vil kunne være 

aktuelt å tilbakeføre deler av tidligere avsatt areal for masseuttak til LNF ved neste 

kommuneplanrullering. Rådmannen anbefaler likevel å ikke ta endelig stilling til tilbakeføring til 

LNF på nåværende tidspunkt da regionale hensyn til bevaring av fremtidige muligheter for 

uttak kan fremkomme i det videre planarbeidet.  

Masseuttaket driftes i dag, og det er søkt, og gitt, tillatelse for videre uttak av masser. Dette 

gjør at grunnlaget for å vurdere konsekvensene av driften vil være godt belyst og enklere å 

forutse enn dersom det hadde vært et nytt uttak. Rådmannen er kjent med at dagens drift 

oppleves problematisk av nærboende i forhold til opplevd støy, støv og trafikkfare. Omfanget 

av berørte og ulempene driften medfører, samt hensiktsmessige tiltak for å begrense ulempe vil 

være en viktig og naturlig del av planarbeidet. 

Det er påvist sandsvaler og elvemusling i og nær planområdet. Det er viktig at disse, og andre 

naturverdier, henyntas på forsvarlig vis. Rådmannen har tillit til at detaljreguleringen kan gi 

gode føringer som sikrer dette. 

 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Planinitiativ 

4. Driftsplan 

5. Driftskonsesjon 

6. Uttalelse fra friluftskoordinator vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 

7. Uttalelse fra Landbrukskontoret vedrørende utvidelse ift. kommuneplan 
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 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Harriet Slåen 

 

saksbehandler: Lars Lindstøl 
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Ber forslagsstiller om å gjøre seg kjent med innholdet i dette dokumentet før oppstartsmøtet. Dette dokumentet fylles ut i 
oppstartsmøtet. Referatet følger hele oppstartsprossessen, og skal godkjennes av begge partene. 

Dato for oppstartsmøte avhenger av internt oppstartsmøte som avholdes første onsdag i hver måned.  

Forslag til plannavn Masseuttak Djupedal 

Plantype ☐ Områderegulering 

☒ Detaljregulering 

☐ Mindre endring av reguleringsplan 

  Gjeldende plan:  

Eiendom (gnr./bnr.) [gnr./bnr. 148/1] 

Planavgrensning ☒ 

 

Saksnummer 20/1152 Plan-ID 470 

Saksbehandler Lars Lindstøl 

Planinitiativ mottatt 05.03.20 

Møtested Fossveien 9 Møtedato 25.05.20 

Møtedeltakere 
Oppdragsgiver 
Grunneier 
Fagkyndig 
 
Kommune/planmyndighet 
 
Andre 

 
Bjørn Langvandsbråten 
Andres Lundesgård 
Judith Aakre 
Allan Hjort Jørgensen  
Lars Lindstøl 
Hanne Wilhelmsen 
 

  

 

1. Hensikten med planarbeidet 

Hensikten med planarbeidet er å regulere 
eksisterende uttak til masseuttak. Det tas ut 
både sand og fast fjell. Det er også aktuelt med 
deponi.  

Merknader: 
Sokna sand og pukk startet opp i 2001. 
Sandtaket har vært i drift siden 1950- tallet. 
Bruddet har levert masse til: -
jernbaneprosjekt (strenge krav til kvaliteten 
på massene), ny fabrikk på Soknabruket , 
golfbaner og veiprosjekter i den høyeste 
veiklassen. Masseuttaket har tilknyttet 3 
årsverk, men det er litt innleid (sprengning 
og knusing). Mottak av masser vil kunne 
være et tema for reguleringsplanen. 
Området som er drevet i mange år er 
tilrettelagt for å kunne ta imot masser. Dette 
vil muligens redusere tomtranspot, da 
lastebilene i noen tilfeller kan kjøre med last 
begge veier. Det bemerkes at planlagt 
utvikling av uttaket er i sydlig retning, noe 
som vil si at uttaket vil trekke seg lengre 
vekk fra boligbebyggelse.  
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2. Planstatus for reguleringsområdet 

Plan: Plannavn, vedtaksdato: ikke regulert  

☐ Regional plan  

☒ Kommuneplanens arealdel Avsatt området som eksisterende og 
framtidig råstoffutvinning, masseuttak og 
mottak. 

☐ Kommunedelplan  

☐ Reguleringsplan  

☐ Pågående planarbeid i området Kommunen er ikke kjent med pågående 
planarbeid i området.  

☐ Andre planer/vedtak  

Annet planarbeid som kan ha betydning for utarbeiding av planforslaget 

☒ Kommuneplanens samfunnsdel 

☐ Kommunedelplan for vann og avløp (ikke vedtatt) 

☐ Kommunedelplan for energi og klima (ikke vedtatt) 

☐ Kommunedelplan for trafikksikkerhet 

☐ Regional plan for kulturminnevern i Buskerud 

☒ Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 
 

☐ Grønn plakat 

☐ Kommunedelplan for gående og syklende 

☒ Folkehelsemeldinga 
 
Kommunens arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;  
https://www.ringerike.kommune.no/innhold/pagaende-planprosesser/vedtatte-
planer/Kommuneplanens-arealdel/ 
Andre gjeldende vedtatte planer i kommunen finner du her: 
http://www2.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/ 
 

☒ Planforslaget vil samsvare med overordna plan 

☐ Planforslaget vil ikke samsvare med overordna plan 
 
Merknader: 
Det er et området i nord som er utenfor kommuneplanens arealdel. Dette begrunnes med 
at avgrensningen av området som ble spilt inn til kommuneplanen var veldig grovt, og 
kartgrunnlaget som ble benyttet ikke var godt nok. Kommunens rutine er at planforslag 
som ikke er i tråd med overordnet plan skal ha politisk oppstart. Forslagstiller begrunner 
utvidelsen og vurderer muligheten for en arealmessig tilbakeføring av arealer som er 
avsatt til uttak i kommuneplanen for å gi grunnlag for vurdering av samlede konsekvenser 
for LNF formålet. 

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer 

☒ Samordna bolig-, areal- og transportplanlegging 

☒ Barn og unges interesser i planlegging  
 
Merknader:  
 

Konsekvensutredning (KU) 

☐ Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning. 

☐ Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU, vedlegg I og II. 

☐ Forslag til planprogram sendes på høring parallelt med varsel om oppstart. 
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Merknader: Forslagstiller tar en diskusjon på om planavgrensningen skal utvides. 
Uttaksområdet er nå på 185 dekar. Økes arealet til 200 dekar, vil det i utgangspunktet 
være krav om KU.  

 

3. Kommunale vedtekter og retningslinjer for planområdet 

☒ Bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens arealdel Merknader:  
Avrenning må omtales i 
planarbeidet.  

☒ Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike 
kommune, vedtatt 4.4.2019 
Forskrift om vedtekt om tilknytningsplikt til 
fjernvarmeanlegg i Hønefoss, Ringerike kommune, 
Buskerud (FOR-2005-04-21-492) 

☐ Bryggeveileder Ringerike kommune 

☐ Grønn plakat 

☐ Parkeringsforskrift for Ringerike kommune 

☐ Forskrift om renovasjon for innsamling mv. av 
husholdningsavfall for Ringerike kommune tilsluttet 
Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS, Ringerike 
kommune, Buskerud 

☐ Krav til lekeplasser 

☐ Andre 

 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 

Forslagsstiller skal sende inn forslag til 
oppstart av planarbeidet. Varselet skal 
inneholde: 

1. Oversiktskart som viser planområdets 

beliggenhet. 

2. Kart med avmerka planavgrensning. 

3. Brev til grunneiere, berørte naboer, 

offentlige etater og andre berørte 

interesser, som orienterer om planforslaget, 

dagens og framtidig planstatus og formål.  

4. Planprogram (hvis planen skal 

konsekvensutredes).  

 

☒ Forslagsstiller er kjent med rutiner for 

kunngjøring og varslingsbrev samt 
varslingsliste/adresseliste. 

Merknader: 

 
Kommunen sender ut varslingsbrev for de 
reguleringsplaner som har politisk oppstart.  
 
 
 

 

5. Informasjon og medvirkning i skissefasen 

☒ Forslagsstiller annonserer varsel om 
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også på 
egen internettside. Annonse på 
kommunens hjemmeside kommer i 
tillegg. 

Merknader: 
      
I større reguleringssaker kan det være 
aktuelt å avholde et folkemøte så tidlig som 
mulig i planprosessen. 



  Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat 

 

5 
 

☐ Informasjonsmøte  
Behov for informasjonsmøte vil bli vurdert 
etter behov.   
 
Området har fått tildelt konsesjon fra Dirmin. 
Var opplegg for medvirkning i denne 
prosessen. 
 
 

 

☐ Informasjon og medvirkning på internett 
(PlanDialog) 

 

6. Innspill etter internt oppstartsmøte 

Avdeling Kommentar 

Byggesak 

v. Ane Marie Rydland 
Populær tursløyfe å gå opp i området og over 
Rådalsbrua. Er skrevet en artikkel i ring blad om 
dette.   
Sikre en god etterbruk av området. Avklare 
uttaksdybde og sikring av grunnvann.  
Sette av soner til ulike funksjoner (næring) som 
er knyttet til uttak – for eksempel 
videreforedling av råstoffet.  
Hvis det skal tas imot masser må gjenvinning, 
sortering og mellomlagring sikres nok areal i 
plan. Forslagstiller må lage en plan for hvordan 
arealene skal brukes, også midlertidig tiltak.  
Byggehøyder må inn i plan.  
Legge til rette for effektiv transport av 
lastebiler, ønsker at de kjører med last begge 
veier.  
Sikre myke trafikanter mot Sokna sentrum. Det 
er ikke en hensiktsmessig skolevei langs 
fylkesveien. 
Nå er det vel fortsatt noen boliger osv. på andre 
siden nedover mot Soknabruket og, men 
muligheten med bru bør jo sjekkes ut. 
 

Oppmåling 

v. Elin Green 
Området ligger innenfor teig til gnr./bnr. 148/1. 
Grensa mot fylkesveien er registrert som 
oppmålt. 

Landbruk 

v. Eiliv Kornkveen 
Setter spørsmålstegn til oppløsning på kart, og 
at det er vanskelig å lese skriften på hva hvert 
areal er satt av til. Nordlig del av planområdet 
er utenfor arealet som er satt av til 
råstoffutvinning i KP arealdel, og går inn i LNF 
området. I utgangspunktet er tiltakets 
plassering grei, da det er god avstand til naboer.   
Skolevei: på andre siden av hovedveien, der 
gikk AN skogbilsvei med bru over elva. Denne 
brua er revet, og veien er lagt om slik at den 
kjører inn mot Sokna bruket. Bør tenke på om 
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denne veien burde rustes opp for å skåne 
trafikken forbi skolen ol. Denne brua kan 
muligens være et avbøtende tiltak for 
friluftslivet? Da brua ble revet var det et savn 
fra turgåere.  
Kantsone: viktig at det ikke er en støvflukt fra 
området som kan være et problem for landbruk 
og skogbruk. Det er ikke bra for veksten av 
trærne om de er dekket i støv. Støvet vokser inn 
i barken, dette kan bli et problem for maskinene 
når skogen skal felles.  
Må fremkomme om prosjektert masser er gitt i 
fast fjell eller ferdig vare? 
Plan for etterbruk. Det området hvor massene 
er tatt ut, kan tilbakelentes og det bør vurderes 
om det er mulig å tilbakeføre til annet formål. 
Eller om det skal være tilbakeføring til LNF? Det 
ligger en miljøstasjon på det gamle grusuttaket. 
Skal denne videreføres?  
Høydenivåer. Til hvilket dyp skal det tillates 
uttak til? Eller er det ønske om at det er liten 
dybde og stort areal?   
Veldig bra produkt som kommer fra dette 
bruddet.  
Hvis det skal tas imot masser må det 
spesifiseres hvor oppfyllingen av masser skal 
foregå, og hvilke typer masse.  
Påpeker at det er søkt om liten landingsstripe 
for småfly i området. 

Friluftsliv 
v. Tom-Erik Bakkely Aasheim 

Jeg får ikke blitt med på møtet i morgen. 
Planforslaget berører i liten grad friluftslivet. Vi 
har kartlagt og verdsatt dette innenfor to 
områder, #47 – Brøgåsen og #48 – Pipenatten. 
Begge områdene er verdsatt som C-områder og 
er vurdert til å ikke være viktige friluftsområder. 
Hva jeg kan lese av kartet er det ingen stier eller 
turmål som blir påvirket av planforslaget. 
 

Forurensning 

v. Ole Anders Moskaug 
Avbøtende tiltak mht. Sogna og elvemusling 
bør være aktuelt tema for 
vannområdekoordinator jf. 
kunnskapsgrunnlaget. 
 Støyutslipp til luft ligger hos 
miljørettet helsevern/byggesak.  
 Utslipp (til grunn og vann) fra denne 
type virksomhet ligger hos fylkesmannen.  
 Ev. påslipp til kommunalt 
ledningsnett ligger hos teknisk VAR.  
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 Ev. utslipp fra privat avløpsanlegg og 
eller oljeutskiller, ligger hos 
byggesak/utslipp 
 

Miljøvern 
v. Lisa Grenlund Langebro 

Påpeker at det ikke bør være et stort positivt 
element om areal skal tilbakeføre til dyrkbar 
mark om mer enn 50 år, da dette er langt frem i 
tid og usikkert.  
Naturdatabase: registrert musling og sandsvale, 
eksakt plassering er ikke vist. Usikker på hvor 
stor risiko det er for økt avrenning som følge av 
tiltaket. Men det må sikres at økt 
partikkelavrenning ikke blir tilfelle.   
Viktig at det er ro i hekketiden for sandsvalene. 
Sandsvalene er lokalisert i den sørvestre delen 
av planområdet, naturlige ras i dette området 
som kan være grunnen til at de holder til her. 
Hvis det skal fylles opp med masser kan dette 
ha en betydning for sandsvalene. Slik 
sandsvalene er beskrevet ivaretatt i 
planinitiativet er ikke tilstrekkelig. Driften av 
bruddet (støy) må ikke føre til at sandsvalene 
forlater fugleungene i reirene.  
Hvilke tiltak har i de i dag for å hindre avrenning 
i dag?  
Eiliv: Hvis det produseres borreslam må dette 
ledes et sted. Må påse at dette ikke renner til 
bekk. I sørsiden av planområdet er det en bekk.    
 

Teknisk forvaltning 
v. Morten Fagerås (Vei) 
 
 

Merknad vedrørende trafikksikkerhetstiltak for 
gående/syklende langs Strømsoddveien fra 
Skoleveien/Lunder kirke til 
Roaveien/Tytebærstien.  Det er ikke bra 
skolevei fra «Furumoen» til Sokna Skole langs 
Strømsoddveien og da spesielt ikke med mye 
tungtrafikk.  
 
 
De faktiske forhold er at det ved flere 
anledninger har kommet forespørsler til 
kommunen om denne veistrekning kan sikres 
for gående og syklende.  
Utvidet massedeponi vil medføre økt eller 
vedvarende stor mengde tungtrafikk med 
massetransport i tillegg til annen tungtrafikk fra 
bl.a. tømmertransport.  Økt boligbygging på 
furumoen medføre flere gående/syklende og 
også økt personbiltrafikk.  
Strømsoddveien er fylkesvei, men kommunen 
bør signalisere at der foreligger et behov for 
trafikksikring langs denne stekningen.  
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Utbygging 
v.  

Ingen tilbakemelding. 

Boligsosialt arbeid 
v. Nina Gulbrandsen Odden 

Ingen innspill fra boligsosialt arbeid. 

Miljøretta helsevern 

v.  
Ingen tilbakemelding. 

Barnerepresentant 

v.  
Ingen tilbakemelding. 

Brann og redning 

v. Bodil Lafton 
Dersom det skal oppbevares farlig stoff eller 
benyttes farlige stoffer ved utvinning av masser, 
må det iverksettes de sikkerhetstiltak som vil 
være gjeldende. 

Folkehelsekoordinator 
v. Lina Marie Brathaug Frantzen 

Ingen innspill 

Vannkoordinator 
v. Ellen Margrethe Stabursvik  

 

   

 

7. Aktuelle tema for utredning i planarbeidet 

7.1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar 

☐ Rett lokalisering  
ABC-modellen skal brukes for 
handel/næring/industri 

 

☐ Konsekvenser for sentrum  

☒ Estetikk  
Utforming, gatebilde, volum, høyder, mm. 

Landskapsbilde 

☐ Møteplasser og byrom  

☒ Konsekvenser for naboer Nærmeste nabo ca. 1 km unna. Men det må 
sees på konsekvenser langs med adkomstvei/ 
skolevei.  

 

7.2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar 

☒ Landskapsbilde (nær/fjernvirkning)  

☒ Naturmangfold, herunder vurdering etter 
naturmangfoldloven §§ 8-12 

 

☒ Landbruk, jord og skog  

☒ Strandsone, vann og vassdrag Nærhet til vassdrag.  

☐ Grønnstruktur Eksisterende, bevare, fjerne, 
tilpasse, etablere ny 

Vil være en naturlig voll ut mot fylkesveien. 
Forslagstiller vurder om det er behov for 
grønne soner rundt uttaksområdet. Det må 
beskrives hvor store disse sonene skal 
være, og hva som er tillatt innenfor sonene.  
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☒ Kulturminner og kulturmiljø Det er ikke blitt gjort en 
kulturminneregistrering i planområdet. 
Fylkeskommunen som vurderer dette. 
Området er forringet etter mange år med 
drift, samt at området som skal tas ut nå er 
fast fjell.  

☒ Masseforvaltning.  
Behov for å beregne massebalanse/  
plan for massehåndtering? 

 

 

7.3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar 

☒ Risiko- og sårbarhetsanalyse  
Skal alltid utarbeides 

 

☒ Miljøulemper  
Forurensing, støv, støy og lukt 

Avrenning (finpartikkel avrenning til 
vassdrag). Forslagstiller informerer om at 
uttaket er en rett flate, og anser faren for 
avrenning til bekk som liten. Dette må 
utredes i planarbeidet. Vil tiltaket påvirke 
grunnvannet?  

☒ Forurensning i grunnen  
Eiendommens historikk og ev. behov for 
undersøkelse 

 

☐ Radon Ikke aktuelt 

☒ Skred Vil bli diskutert i plan 

☒ Flom  

 

7.4 Barn og unge Kommentar 

☐ Barn og unges interesser  

☒ Skolevei Det må i planarbeidet vurderes om dagens 
trafikksituasjon er akseptabel. Det ble i 
oppstartsmøtet diskutert muligheten for å 
benytte skogsbilveien mot Soknabruket for 
massetransporten. Dette vil kreve 
opprustning av veien (samt ny bru).  

☐ Lekeareal  

 

7.5 Sosial infrastruktur Kommentar 

☐ Skole  

☐ Barnehage  

 

7.6 Teknisk infrastruktur Kommentar 

☐ Energiløsning  

☒ Bredbånd/fiber  

☒ Vann og avløp Har lukket tank til det de trenger, har boret 
etter vann.  

☒ Overvannshåndtering  
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☐ Renovasjon, vurder nedgravd løsning Ok løsning slik den er i dag for driften av 
uttaket.  
 
Innenfor planområdet er det et området som 
er avsatt til HRA sin miljøstasjon. HRA som 
har kontrollen – 1 person fra Sokna sand og 
pukk leies ut til dette. Avfallet leveres i 
containere som hentes av HRA. 
Miljøstasjonen er oppe 2 dager i uka. 
Kommunen tar en intern diskusjon på om 
området som benyttes av HRA bør 
reguleres til formålet, forslagstiller tar 
kontakt med HRA for å få et innblikk i 
behovet. 

☒ Brannvann, tilgjengelighet for brann- og 
redningstjenesten 

 

 Annet  Det er kun en brakkerigg/hvilerom der i dag. 
Forslagstiller har tenkt å få en stasjonær 
vekt på sikt, inntil videre brukes 
hjullastervekten. 

 

7.7 Samferdsel Kommentar 

☒ Veg og trafikk Viktig tema 

☒ Adkomst (avkjørsel/kryss) Planavgrensningen må ta med adkomst 
(frisiktsoner).  

☐ Kollektivforbindelse  

☒ Trafikksikkerhet og tilgjengelighet  

☐ Parkering, herunder sykkelparkering  

 

7.8 Aktivitet for alle Kommentar 

☐ Universell utforming  

☒ Friluftsliv Området er registret som C området.  

☐ Sammenhengende gang- og sykkelnett  

 

7.9 Bokvalitet Kommentar 

☐ Antall og type boliger  

☐ Uteoppholdsareal  

☐ Sol/skyggeanalyse  

☐ Annet  

 

7.10 Annet Kommentar 

☐   

 

8. Krav til planforslaget – innhold og materiale 

1. Plankart (målsatt pdf og SOSI-fil) Merknader: 
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2. Veiskjæringer/fyllinger/frisiktsone skal vises 
i plankartet 

3. Reguleringsbestemmelser  
(pdf og word)  

4. Kommunens mal for 

reguleringsbestemmelser og 

planbeskrivelse skal benyttes 

5. Kopi av kunngjøringsannonse og –dato i 
avisa 

6. Kopi av varslingsbrev 
7. Kopi av varslingslisten 
8. Kopi av innkomne merknader ved oppstart, 

med vurderinger 
9. Planbeskrivelse, jf. pkt. 6 «Aktuelle tema 

for utredning» 
10. ROS-analyse 
 
 
Lengde og tverrprofil for veiene? 
Spesielle utredningsbehov? 
Illustrasjonsmateriale? 
 
Kommunens veiledning og reguleringsprosess 
 

Maler for bestemmelser og planbeskrivelse 
sendes ut, og skal brukes. Hvis planen 
sendes på politisk oppstart så vil kommunen 
stå for varslingen. Hvis det ikke blir politsik 
oppstart må fagkyndig gjøre dette selv.    
 
 
 

 

9. Kart 

Grunnkart Merknader 

☒ Kommunen kan levere digitalt grunnkart Grunnkart bestilles via Infoland. 

☐ Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er 
koordinatsatte grenser. 
 
Fagkyndig har kjøpt kart.  

Plankart Merknader 

☒ Digital framstilling i SOSI skal godkjennes 
av kommunen før planforslaget kan 
regnes som komplett 

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/ 
tema/planlegging_plan-_og_bygningsloven/kart--og-
planforskriften-.html?id=570324  
 

 

 

10. Gjennomføring 

Aktuelle rekkefølgebestemmelser Merknader 

☒ Teknisk infrastruktur, herunder vei, vann- 
og avløpsannlegg, brannvann, 
energiforsyning, renovasjon og 
overvannshåndtering 

      

☒ Trafikksikker adkomst for gående, 
syklende og kjørende 
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☐ Skolekapasitet og trafikksikker skolevei  

☐ Uteoppholdsareal, lekeareal, 
idrettsområder og kulturelle funksjoner 

 

☒ Samfunnssikkerhet, herunder flomfare, 
skredfare, radon og grunnforurensning 

 

Utbyggingsavtale  

☐ Forslagsstiller ønsker å inngå 
utbyggingsavtale 

 

☐ Det skal forhandles utbyggingsavtale med 
kommunen parallelt med planprosessen 

 

Andre forhold Kan bli rekkefølgekrav for naturmangfoldet 
om dette viser seg aktuelt. Spesielt for å 
hindre avrenning.  

 

11. Kommunens foreløpige vurderinger og føringer 

☐ Anbefaler oppstart av planarbeid 

☐ Anbefaler ikke oppstart av planarbeidet, jf. pbl. § 12-8 

☒ Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12-8 

Merknader: 
Kommunen sjekker ut politiske skrivefrister. For å få saken opp i august er skrivefristen fra 
saksbehandler 3.august. Alt materiale må derfor være innsendt helst innen 27.juli. Saken 
skal til Hovedkomitten for miljø og areal (HMA) 17 august og Formannskapet 26.august. 
Neste møte i HMA er da 7.september med skrivefrist 14 dager før. 

 

12. Framdrift 

☒ Det er informert om saksgangen etter plan- og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra 
komplett planforslag er mottatt til førstegangsbehandling er 12 uker. 

☐ Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart:       

☐ Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag:       

 

13. Gebyr 

☒ Behandling av planforslaget vil bli ilagt 
gebyr etter kommunens 
betalingsregulativ for saksbehandling 
etter plan- og bygningsloven. 

Gebyrregulativet finnes på kommunens 
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent 
med dette: 
www.ringerike.kommune.no/prisliste. 

Fakturaadresse: 
Navn: Sokna Sand og Pukk AS (org. Nr. 985 157 553) 
Adresse: Strømsoddveien 123 
Postnr. og -sted: 3534 Sokna 

 

14. Bekreftelser 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 
tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 
planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt 
i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 



  Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat 

 

13 
 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den 
senere saksbehandlingen. Det tas forbehold om endringer i rammebetingelser, i kommunens 
rutiner og politikk og at nye opplysninger kan føre til endrede faglige vurderinger. Naboprotester, 
protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne medføre krav 
om endring av prosjektet og endring av fremdriften for prosjektet. 
 
Dersom avtalte innsendelser ikke er mottatt i henhold til avtalt fremdrift, uten at det er avtalt nytt 
tidspunkt for innsendelse, kan kommunen anse saken som uaktuell og etter en periode avslutte 
saken. 
 
Sted, dato: [Klikk her for å skrive inn tekst.]  
 
Hanne Wilhelmsen 

Referent 

 

Bjørn Langvandsbråten 
________________________________________ 

Forslagstiller 

 

15. Framdriftsplan 

Måned/ 
Aktivitet 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

<MND> 
<ÅR> 

Annonsert 
planstart 

        

Frist for 
innspill 

        

Utarbeiding 
av plan 

        

Førstegangs- 
behandling 

        

Offentlig 
ettersyn 

        

Merknads- 
behandling 

        

Andregangs- 
behandling 

        

Planvedtak 
 

        

Fremdriftsplanen forutsetter en ideell planprosess og tar ikke høyde for eventuelle tilleggsutredninger, 

forlengelse av høringsfrister, innsigelser eller lignende. 
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1. IN N LEDNI N G
Asplan Viak AS er engasjert av Sokna Sand og Pukk AS til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for
Masseuttak Djupedal . Området er lokalisert ca. 2,5 km. nord for nærmeste boligområde og 4 km fra
Sokna sentrum.

Masseuttaket i Djupedal består av et uttaksområde med både sanduttak og dagbrudd for uttak av
fast fjell. Kommuneplanens arealdel har avsatt området som eksisterende og framtidig
råstoffutvinning , masseuttak og mo ttak . Uttaket har foregått gjennom flere tiår uten å være regulert.
Deler av området som er avsatt til eksisterende masseuttak har vært i drift i mange år.

Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, og
er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a - l.

Det bes om et oppstartsmøte med Ringerike kommune så snart som mulig for å klargjøre
forutsetningene for videre planarbeid.
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2. FORMÅLET M ED PLAN ARB EI DET
Formålet med planarbeidet er å regulere område t avsatt til eksisterende råstoffutvinning ,
masseuttak og mottak og en mindre del i nord avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel Ringerike
2019 - 2030, vedtatt 31.1.2019.

Hele området avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen er på ca. 450 dekar. A real for eksisterende
råstoffutvinning , samt ønsket utvidelse er på ca. 200 dekar.

Eksisterende drift er basert på en dispensasjon innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002 . Det er søkt
om og gitt ny driftskonsesjon for eksisterende uttaksområde , samt en eta ppe 2 som omfatter noe
LNF - areal i nord, 1.1.2020 fra Direktoratet for Mineralforvaltning (vedlagt).
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3. FORHOLDET TI L OVEROR DN A PLAN ER
Avgrensning av område t avsatt til råstoffutvinning , masseuttak og mottak i kommuneplanen er
innhentet fra Ringerike kommune. Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn
avgrensningen i kommuneplanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er foretatt
detaljerte vurderinger av avgrensingen på kommuneplannivå .

Fra kommuneplanens bestemmelser:

U ttak er regulert av konsesjon etter mineralloven (drift), planavklaring etter pbl og bestemmelser i
eller vedtak etter forurensingsloven.

Eierforhold:

Det en grunneier av reguleringsområdet : Lina Lundesgaard (148/1, marke rt i oransje).
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4. PLAN OM RÅDET OG VI RKN I N GER AV PLAN ARBEI DE T
Det aktuelle området ligger på eiendom 148/1. Sokna Sand og Pukk AS ønsker å regulere areal gitt i
driftskonsesjon og areal avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen.

Bilde: Planområdet.

Med hensyn til reguleringen er det noen punkt vi ønsker å diskutere på oppstartsmøte:

- Deler av driftskonsesjonen ligger i areal avsatt til LNF . Detaljregulering av området vil
medføre at deler av området kan tilbakeføres til LNF. Se punktet « Avslutningsplan» i
konsesjonssøknaden for å se areal som bør vurderes tilbakeført til LNF.

- Eventuell annen etterbruk
- Driftstider
- A tkomst og transport fra hovedvei
- Innsyn/skjerming, støy
- Istandsetting av eksisterende bruk er avklart i driftskonsesjon
- I driftskonsesjonen er det blant annet to vilkår til drift av betydning for reguleringen:

o Markering av konsesjonsgrense i terreng
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5. PUN KT C, D, E, F, G , H , M, N OG O

- Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak
o Ingen ny bebyggelse planlagt. Anleggstiltak for drift av masseuttaket fremgår

detaljert av driftskonsesjon (vedlagt) . Driftsbygg reguleres som de er.
- Utbyggingsvolum og byggehøyder

o Ingen ny bebyggelse planlagt.
- Funksjonell og miljømessig kvalitet og virkning på/tilpasning til landskap og omgivelser

som vurderes i planarbeidet
o Se punkt 4 om sandsvale.
o Området er omfatta av verneplan for Sogna. I Sogna er det registrert elvemusling.
o Innsyn/skjerming /terrengforming etterbruk
o støy utslipp til luft og vann
o Driftstider
o Atkomst/transport
o Tiltak i randsone
o Rekkefølger
o Etterbruk
o Plangrepet, planomfang og utforming vil bli vurdert i planprosessen. Nødvendige

føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser.
- Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende regulering splaner og retningslinjer og

pågående planarbeid
o Se punkt 3
o Regulering er viktig for å få drift og videre utvikling av drift inn i riktige formelle

rammer.
- Samfunnssikkerhet

o Det vises til veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap –
Samfu nnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). Det vil bli utarbeidet en
ROS - analyse i tråd med anbefalingene her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og
sårbarhet.

- Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative
o Positive: Framtidig drift, mulighet for ny bebyggelse/formål ved avslutning av

masseuttak
o Negative: Så lenge masseuttaket er i drift: støy, landskapsvirkninger, konflikt med

sandsvale (mulige avbøtende tiltak)
- Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter

forskriften).
o Det som er utredet og bestemt i driftskonsesjon skal ikke gjentas i reguleringsplan

jf. veileder
o Mulig behov mht naturmangfold: sandsvale samt påvirkning/avbøtende tiltak mht

Sogna
o Mulig: Støy

- Eksisterende kun nskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger i området?
o Verna Vassdrag Sogna
o Registrering av sandsvale
o Støysone for fylkesvei (fra SVV)
o Aktsomhetskart naturfare
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6. BERØRTE PARTER, PROS ESS OG M EDVI RKNIN G
Det vil legges opp til en planprosess etter plan - og bygningsloven sine krav til prosess med
medvirkning . Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet.
Oppstart av planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselist en tas ut
fra Statens Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste
over offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om
det er andre interesseorganisasjoner som bør v arsles.

- Ringerike kommune
- Viken fylkeskommune
- Fylkesmannen i Oslo og Viken
- NVE
- Mattilsynet
- Statens vegvesen
- R enovasjon
- Kraftnett
- Direktoratet for Mineralforvaltning

Det legges ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt
direktekontakt og lagt opp til møter ved behov.

Framdrift:

- Varsling av oppstart rett etter oppstartsmøte
- Levering av planforslag når evt. Merknader har kommet inn og frist er utløpt
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7. VU RDERI NG AV OM PLAN EN ER OM FAT T ET AV FORSKRI FT OM
KON SEKVEN SUTREDNI NG

Planarbeidet er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR - 2017 - 06 - 21 - 854».

Jf. § 6 skal planer etter vedlegg 1 punkt 19 alltid konsekvensutredes og ha planprogram, med mindre
tiltaket er konsekvensutredet i tidligere plan (…):

Vedlegg 1 i Forskrift for konsekvensutredning:

Reguleringsplan og n y konsesjon gjelder for det eksisterende uttaksområdet og inkluderer et område
for etappe 2, totalt ca. 186 daa. Dersom forslag til kommuneplanens arealdel omfatter nytt eller
utvidet mineraluttaksområde skal dette konsekvensutredes. Det forutsettes at dette er gjort for
arealet avsatt i kommuneplan og at det dermed ikke er krav om konsekvensutredning på
reguleringsplannivå . Når det gjelder utvidelsen i nord anses dette området for å være av liten
størrelse og med få konflikter, slik at en vurdering av konsekvenser vil kunne tas som del av ordinært
planarbeid i planbeskrivelsen.

Dersom det framkommer annen informasjon eller andre tiltak som ikke er konsekvensvurdert vil det
medføre krav om konsekvensutredning. Konsekvensutredning skal utføres i nødvendig grad etter
tiltakets størrelse og omfang og virkning for miljø og samfunn.

Det vil gjennom planprosessen blir gjort planfaglige vurderinger. Temaer som vann - og avløp, trafikk,
støy, biologisk mangfold, barn - og unges interesser, klima/energi mm vil bli vurdert og beskrevet i
planmaterialet. I tillegg utarbeides en ROS - analyse, jf. kap. 10.
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Hovedparten av u ttaksområdet er avsatt til eksisterende og fremtidig råstoffutvinning i ny arealdel av
kommuneplanen i Ringerike 2019 - 2030, vedtatt 31.1.2019. Området er lokalisert ca. 2,5 km. nord for
nærmeste boligområde og 4 km fra Sokna sentrum.

Området er på nåværende tidspunkt ikke regulert. Eksisterende drift er basert på en dispensasj on
innvilget av Ringerike kommune 4.1.2002. Denne er vedlagt søknadsskjemaet.

Avgrensning av område avsatt til råstoffutvinning i kommunep lanen er innhentet fra Ringerike
kommune . Området som er avsatt i kommuneplanen er vesentlig større enn o msøkt
konsesjonsområde. Sannsynligvis ca. dobbelt så stort . Mot nor d går omsøkt konsesjonsområde
lengre enn avgre nsningen i kommunep lanen. Avgrensningen i kommuneplanen tilsier at det ikke er
foretatt detaljerte vurderinger på kommuneplannivå og at en f remtidig detaljregulering av området
vil medføre at deler av området kan tilbakeføres til LNF.

Bilde 2 . Utsnitt av den nye
arealdel av kommuneplanen i
Ringerike. Uttaksområdet ses
nord på kartet.

Bilde 3 . Driftsplan
sammenholdt med område til
råstoffutvinning i
kommuneplanen.
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3. UTTAKSPLAN

3.1. Sandtak et

Sandtaket har en et bunnivå på kote 177. Det er tatt masser ut over tid og dermed skapt et stort flatt
område i bunnen av uttaket. Mot veien er det avsatt areal til en grønn sone for å hindre innsyn.
Utkjøring foregår direkte nede fra en etablert flaten og ut på fylkesveien. Nedenfor uttaksområdet er
det en renovasjonsplass. Det er en voll mot denne som også hindrer innsyn. Kantene lages med en
skråning på 1:2 i henhold til veilederen.

Det er i dag en intern driftsveg opp fra den andre avkjørsel til masseu ttaket og igjennom sandtaket.
Sikteverket står på skift både nede og oppe i uttaket og produserer forskjellige fra g menter som 0 - 8
mm, 8 - 22 mm og + 22 mm. Det er lite grus i uttaket.

Nord og Vest i forekomsten er de groveste materialpartier. Grus (>2,0 mm) og grovsand (0,6 - 2,0 mm)
er konsentrert i de øverste lagene. Mellomsand (0,2 - 0,6 mm) og finsand (0,063 - 0,2) dominerer de
nedre lag. Silt og leire er fraværende.

Bilde 8 . Sandtaket fotografert med drone juli 2018.



side8 av 15

Uttaks retningen er fra øst mot vest. Etter hvert som en beveger seg innover vil området bare få
utkjørsel i bunnen på kote 177. Sandtaket selger begrenset med volum pr. år. Med dagens volum på
5 - 10 tusen tonn vil uttaket pågå parallelt med dagbruddet og i en enda lengre tidshorisont. Total
høydeforskjell vil på det mest e bli ca. 13 m og alt vil de rfor bli på den samme pallhøyde. Størrelsen på
området er 38,4 daa.

Viser for øvrig til vedlagte tegninger og snitt.

Bilde 9 . Utsnitt fra
tegning TX101 som
viser sandtaket.
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3.2. Steinbrudd 1

Steinbrudd 1 tas ut i 2 paller. Det sprenges for tiden på den øverste pallen og når den er tatt ut vil en
gå etter med den nederste pallen. Bunnivået er på kote 193. Pallen som etableres blir på kote 205
slik at pallhøyden blir på 12 m. Grovknuser og finknuser står på den store e tablerte flate nedenfor
bruddet. Her er det også plass til lagring av de forskjellige varer. Ved befaring i april 2019 var det
lagret store mengder masse som skal brukes under skinnegangen på Bergensbanen.

Uttaksretningen er mot nordvest. Totalt volum for steinbrudd 1 er 230.000 m3 ut fra kartgrunnlaget.
Det er sprunget en salve etterpå. Med dagens uttakshastighet vil det være masser i dette brudd til 4 -
5 år s videre drift .

Bilde 10 . Område med steinbrudd 1 fotografert med drone juli 2018.

Bilde 11 . Utsnitt av tegning TX101.
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Massene brukes til forskjellige produkter og knuses til de fragmenter som det er etterspørsel etter.
Knuseverk i form av grovknuser og finknuser blir innleid og brukt periodevis. Stør relsen på etappe 1
er 8,6 daa.

Bilde 1 2 . Bilde tatt fra midterste platå tatt mot sørvest.

Bilde 1 3 . Bilde tatt fra bunnen på kote 193 og mot nord.
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3.3. Steinbrudd 2

Fra toppen av eksisterende steinbrudd (betegnet Steinbrudd 1) oppstartes
steinbrudd 2. Det har over tid pågått arbeid med å lage til en flate her og det fortsettes med å fylle ut
i området vist på driftsplanen. Bunnivået i Steinbrudd 2 vil bli på kote 220. Skogen felles og
overmasser fjernes. Overmassene kan brukes til fyllingen nedenfor. Befaring etter at snøen gikk
avdekket at det flere plasser e r fjell i dagen. Rensking av området blir derfor relativt enkelt.

Bilde 1 4 . Bilde tatt
mot vest fra bunnen
på Steinbrudd 2.
Tømmer - og
driftsvegen langs
vestre kant av bruddet
ses skrått opp mot
venstre.

Bilde 1 5 . Eta ppe 1 av Ste inbrudd 2.
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Etappe 1 har et areal på 7,6 daa. Etter etappe 1 er etablert har vi fått en fjellskråning på 15 m. Det
gås deretter i gang med etappe 2 - 1 og deretter 2 - 2. Etterfølgende jobbes med etappe 3 - 1, 3 - 2 og 3 - 3.
Hver pall h øyde er satt til 15 m og hyllebredden er satt til 12 m. Drifts vegen i sør vil bli brukt til å
komme inn i området når det skal tas hull på en ny etappe. Mellom hver etappe skal fjellet renskes
og det skal vurderes at det er trygt å gå videre til neste etappe.

Den totale massemengden ut fra viste tegninger tilsier ca. 500.000 faste m3 innen Steinbrudd 2.
Dette innebærer i seg selv drift i minst 10 år. For vinkler m.m. vis es det til vedlagte snitt. Siden
området ikke er regulert er det på nåværende tidspunkt ikke faste regler for driftstid.

3.4. Opprydding og sikring under drift
For å sikre uttaket under drift skal det være informasjonsskilt ved inngang til området ved oppsatt
bom. Bommen er vist på kartene og er låst når det ikke er aktivitet i uttaket. Området er sikret mot
veien med vegetasjonsskjerm og det er ikke innsyn inn i omr ådet på grunn av høydeforskjell og skog.

Det er i dag en bratt kant langs vest - og nordsiden av Steinbrudd 1. Denne kanten er sikret for
maskiner med en rekke av store steiner. Steinene kan ses på dronebildet (bilde 8) .

Pr. i dag er det ikke oppsatt sikringsgjerde, men driver har bestil t godkjent gjerde med tilhørende
« fø tter » . Gjerdet vil bli satt opp langs bruddkanten i steinbru dd 1, da dette er eneste bratte kant i
dag.

Det skal settes opp sikkerhetsgjerde ved a lle bratte skråninger etter hvert som det oppstår behov.
Plassering av s ikringsgjerde r er påført tegningene. Det kan brukes mi dlert idig gjerde under driften ,
men når steinbrudd 1 er tatt ut skal det oppsett es permanent gjerde.

3.5. Arealstørrelser
Direktoratet har bedt om at størrelser på de forskjellige arealer også fremkommer i tekstdelen av
drift splanen. Nedenfor fø l ger derfor en oversikt hentet fra kartene :

Ko nsesjonsområde: 185 daa

Sandtak etappe 1: 38,36 da a

Steinbrudd 1 , etappe 1 : 8,61 daa

Steinbrudd 1 , etappe 2: 18,58 daa

Steinbrudd 2, etappe 1: 7,6 daa

Steinbrudd 2 , etappe 2: 1 0,53 daa

Steinbrudd 2 etappe 3: 9,29 daa

3.6. Hensyn til natur og omgivelser
Området er brukt til masseuttak gjennom mange år og vurderes til å ha en fornuftig plassering med
avstand til bebygg else og likevel ikke for langt unna større veg, jernbane og marked for bruk av
massene. I artsdatabasen er det registrert sandsvale . Driver er kjent med san dsvalene i området og
tar hensyn til disse . Driver o pp lyser at uttaket ikke er i bruk der svalene holder til. I elva nedenfor
uttaket er det registrert elvemusling. Elva skal ikke bli berørt av uttaket. Uttaket vurderes ikke til å ha
store negativer påvirkninger på naturmangfoldet. Det er viktig å holde god avstand til bekk som går
både nord og sær for området for å hindre av finstoff renner ut. Det er sand nederst i området og
overvann går if ølge driver rett ned i grunnen. For Steinbrudd 2 som ikke er påbegynt er det
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sannsynlig at det kan bli overvann som ikke siger ned i grunnen og her er det derfor tegnet inn et
sedimenteringsbasseng nederst i området.

Massene fraktes ut fra området med lastebil . Trafikkbelastningen fra bruddet på nærområdet
vurderes som akseptabel og nødvendig for driften.

4. AVSLU TNI N GSPLAN
Etter at alle massene er tatt ut fremstår området som et tilnærmet flatt område. Faste installasjoner
og eventuelle skrotmasser fjernes. Området tilføres overmassene som er lagret oppe i området
mellom Steinbrudd 1 og Steinbrudd 2. Ved beho v suppleres disse massene med løsmasser utefra.
Det er foreslått at området tilbakeføres til LNF siden området i dag er uregulert. I forbindelse med
fremtidig regulering vil det bli vurdert om områdene under sandtaket og Steinbrudd 1 i st e det burde
fått en annen etterbruk som for eksempel næringsområde siden områdene vil ha god stabil
byggegrunn og være helt flate. Dette ligger mange år frem i tid og det er ikke tatt stilling til dette på
nåværende tidspunkt. I avslutningsplanen er det derf or gått ut ifra at området blir LNF - område og at
det flate område under st ein brudd 1 videreføres som et stort flat t område egnet til for eksempel
tømmervelt. Fremtidig regulering kan endre tilt e nkt etterbruk.

Det skal gjennomføres en slutt rensk av bruddet i samarbeid med fagkyndig. Det vurderes om det er
behov for bolting av løse blokker, nett eller andre tiltak som gir en varig sikring. Vegen inn til
området beholdes som en adkomstveg til det LNF - område som blir etterbruken. I dag brukes denne
vegen også til uttak av tømmer. Avslutningen av Steinbrudd 1 kan i stor grad utføres mens det jobbes
i Stein brudd 2. Det kan være aktuelt å tippe masser over kanten eller transportere de på
transportbånd. Likevel vil denne parallellitet medføre at mye avslutning kan gjøres undervegs. Sum til
opprydding trenger derfor ikke omhandle begge s teinbrudd samtidig da s t einbrudd 1 vil bli tatt ut og
avsluttet i løpet av 4 - 5 år mens Steinbrudd 2 vil pågå i mange år fremover.

På avslutningsplanen e r det vist hvilke arealer som blir istandsatt til paller og hvilke områder som er
fremtidige LNF - områder. Med fjell som underlag vurderes det som lite formålstjenlig å begynne å
påføre vekstjord. Kantene langs sandtaket må arronderes mot omgivelsene med overskuddsmasse ,
slik at det blir my ke overganger, men de opparbeidede flater er naturlige å videreføre slik de er.
Overganger mot eksisterende terre ng i sandtaket påføres jord og tilsåes.

For steinbrudd benevnt 1 og 2 ska l vekstjord p åføre s pallene for innvandring av stedegen vegetasjon
ette r hvert som de er ferdige. Det vil si at Steinbrudd 1 kan avsluttes om 4 - 5 år .
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Bilde 1 6 .
Avslutningsplanen.

Bilde 1 7 . Utsnitt av 3D - modell som viser terrenget etter at både sandtaket og Steinbrudd 1 og 2 er
tatt ut.
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5. VEDLEGG

• Tegning TX101 Uttakskart etappe 1
• Tegning TX102 Uttakskart ferdig etappe 1 og plan for etappe 2
• Tegning TX103 Uttakskart ferdig etappe 2 og plan for etappe 3
• Tegning TX104 Uttakskart ferdig etappe 3
• Tegning TX105 Avslutningsplan
• Tegning TX106 Omsøkt k onsesjonsområde
• Tegning TX107 Profiler A - A` og B - B`
• Tegning TX108 Profiler C - C` og D - D`
• Tegning TX109 Profiler E - E`, F - F` og G - G`
• Tegning TX110 Profiler avslutningsplan A - A` og B - B`
• Tegning TX111 Profiler avslutningsplan C - C` og D - D`
• T egning TX112 Profiler avslutningsplan E - E`, F - F` og G - G`
• Tegning TX113 E iendomskart 1: 3 000
• Dispensasjonsvedtak og behandling av driftsplan, Brev fra Ringerike kommune 4.1.2002
• Utsnitt knyttet til kvalitet og flytskjema fra tidligere driftsplan laget av berging eniør Roar
Hovland.
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Ringerike kommune 
Postboks 123 Sentrum 
3502 HØNEFOSS 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  15.01.2020 
Vår ref:  18/03734-15 
Deres ref:      
 

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Djupedal i 
Ringerike kommune. Tiltakshaver: Sokna Sand og Pukk AS 

  

 

1. Tildeling av driftskonsesjon 
 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
søknad om driftskonsesjon datert 24. oktober 2019 fra Sokna Sand og Pukk AS, med 
organisasjonsnummer 985 157 553. Sokna Sand og Pukk AS, heretter benevnt 
«Tiltakshaver» eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven 
§ 43. 
 
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av sand og grus, samt fast fjell 
(mørk grønn amfibolitt) i Djupedal på eiendommen gnr./bnr. 148/1 i Ringerike 
kommune. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 186 dekar og fremgår av kart over 
konsesjonsområde, se vedlegg 1. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. 
Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn avgrensningen i kommuneplanen. 
 
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke 
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen 
lovgivning.   

 
 
2. Vilkår for driftskonsesjonen 
 
Konsesjonen gis med følgende vilkår: 
 
2.1.  Driftsplan 
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF. Dersom 
Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på forhånd 
godkjennes av DMF. 
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Postboks 3021 Lade 
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF 
finner det nødvendig. 
 
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse  
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 2 070 000,-, som 
beskrevet i vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.  
 
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK 
518 000,-, og deretter årlige avsetninger som beskrevet i punkt 5.11, begge deler til 
bankkonto som det skal etableres pant i til fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan 
råde over denne på noe vis, begge deler som beskrevet i punkt 5.11. 
 
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak,  
 
skal Tiltakshaveren overfor DMF ha: 
 
(i) Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg 2; 
(ii) Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende, se 

vedlegg 3; 
(iii) Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6, se vedlegg 4. 
 
2.3. Bergteknisk ansvarlig  
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten 
ugrunnet opphold. 
 
2.4. Øvrige vilkår 
DMF setter ytterligere to vilkår med følgende innhold: 
 

 Innen 2 måneder etter at konsesjonsvedtaket er truffet, skal 
konsesjonsgrensen for massetaket settes ut eller markeres i terrenget, slik at 
den er lett synlig gjennom hele driftsperioden. 

 

 Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i 
perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass 
for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for 
hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, 
herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte 
skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke 
medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med 
istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for 
sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller 
sikkerhetshensyn. 

 
 
 
 

3. Godkjenning av driftsplan 
 
DMF godkjenner driftsplanen for Djupedal. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt 
dette konsesjonsvedtak. 
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4. Høringsuttalelser og DMF sine kommentarer 
 
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, hos 
følgende høringsinstanser: Ringerike kommune, Fylkesmannen i Oslo og Viken, 
Buskerud fylkeskommune, Statens Vegvesen Region øst, NVE, grunneier og 
omkringliggende naboer.  
 
Høringsperioden var fra 13. november 2019 til 11. desember 2019.  
 
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken  
Fylkesmannen i Oslo og Viken uttaler følgende i sitt høringsinnspill:  

 
«Innenfor omsøkte område er det i Naturbasen til Miljødirektoratet registrert 
en lokalitet med sandsvaler. Sandsvale er på Norsk Rødliste for arter 2015 
kategorisert som nær truet (NT). Vi vil dermed sterkt anbefale at det settes 
vilkår om det ikke skal gjennomføres gravearbeider i området som sandsvalene 
benytter i hekketiden». 

 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning, og har satt vilkår av hensyn til sandsvaler 
konsesjonsvedtakets punkt 2.4. 
 
Buskerud fylkeskommune 
Buskerud fylkeskommune uttaler at de ikke har opplysninger om automatisk fredede 
kulturminner innenfor omsøkt konsesjonsområde. Registreringene av automatisk 
fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med utarbeidelse av økonomisk 
kartverk, er ofte mangelfulle. Buskerud fylkeskommune ønsker derfor å foreta 
kulturminneregistreringer før de kan avgi uttalelse om til driftens innvirkning på 
automatisk fredete kulturminner. Deler av konsesjonsområdet ligger også utenfor det 
som er avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanen. Dersom det planlegges uttak av 
masser i nye områder nord og vest for dagens uttaksområder, uten at disse områdene 
er regulert, må dette først avklares med regional kulturminnemyndighet. Vi viser her til 
Lov om kulturminner § 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige og 
større private tiltak. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 
10.  
 
Dersom DMF gir driftskonsesjon for videre drift i området, ber Buskerud 
fylkeskommune om at det stilles vilkår til driftskonsesjonen at fylkeskommunen må 
foreta kulturminneregistrering før nye områder i nord og vest for dagens 
uttaksområde tas i bruk. Dersom uttak av masser i disse områdene viser seg å være i 
konflikt med automatisk fredete kulturminner, må det først gis dispensasjon fra 
kulturminneloven før uttaket realiseres.  
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning. Tiltakshaver plikter på selvstendig grunnlag etter 
kulturminneloven § 9 å undersøke om tiltaket vil påvirke automatiske fredede 
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kulturminner. Undersøkelsen skal sendes til fylkeskommunen, jf. kulturminneloven § 9. 
Videre følger det av planbestemmelse § 6.7 til kommuneplanens arealdel at det skal 
utarbeides en reguleringsplan ved utvidelse av eksisterende masseuttak. DMF vurderer 
det derfor som uhensiktsmessig å sette vilkår om at Buskerud fylkeskommune skal 
foreta kulturminneregistrering av området nord og vest for eksisterende uttaksområde.  
 
DMF bemerker at deler av konsesjonsområdet som er lokalisert utenfor område avsatt 
til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel, krever plantillatelse fra Ringerike 
kommune før arbeid kan starte, jf. mineralloven § 5.  
 
Ringerike kommune  
Ringerike kommune uttaler blant annet følgende i sitt høringsinnspill:  
 

«Området som ønskes benyttet til uttak av masser ligger skjermet fra 
bebyggelse og omgitt av skog. Det er ca. 4 km ned til Sokna sentrum og 2,5 km 
til boligfelt. Nærmeste nabo er et gårdsbruk som ligger ca. 550 m i luftlinje sør 
for sydligste delen av uttaksområdet. Utvidelsen i form av steinuttak 2 ligger 
ca. 1 km fra nærmeste nabo. Det er positivt at ønsket utvidelse ligger i 
betryggende avstand til sårbare institusjoner, bomiljø og fritidsbebyggelse.  
  
Friluftsinteresser  
Uttaket vil bli liggende i et naturområde som kan være interessant i 
friluftssammenheng. Kommunen har nylig gjennomført en friluftskartlegging 
hvor dette området er klassifisert til verdi C. Deler av uttaksområdet tilhører 
områdetypen nærturterreng, hvor det er tilrettelagt rundløype om sommeren. 
Resiterende område består av et stort turområde uten tilrettelegging. 
  
Kulturminner  
Søk i askeladden.no viser at det ikke er registret kulturminner på området.  
 
Miljøverdier og landbruk  
Fremtidig uttak av masser vil påvirke noe produktiv skog, men 
landbrukskontoret anser ikke at tiltaket vil være vesentlig negativt for 
landbruksinteresser.  
 
Det er observert sandsvaler (rødlistet) innenfor området, og det er som kjent 
elvemusling i Sogna. Driftsplanen beskriver disse verdiene, og hvordan de skal 
ivaretas. Spesielt er det viktig som det påpekes at det hindres avrenning av 
finstoff til bekkene som renner ut i Sogna av hensyn til elvemusling. Et 
sedimentasjonsbasseng er positivt.  
 
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  
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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  
Det er positivt at det er et marked for sand, grus og pukk i nærheten av 
uttaksområdet. Likevel må det antas at virksomheten vil føre til tungtransport 
ut på veinettet, og at en utvidelsen av uttaket vil kunne medføre økt trafikk. 
Langs med Strømsoddveien ca. 2,5 km sør for uttaksområdet er det et 
boligfelt, kirke, sykehjem og skole. Kommunen ønsker ikke en økning av 
tungtransport på denne veien, uten at det kan vises til at veien har tilstrekkelig 
kapasitet og at myke trafikanter er ivaretatt.  
 
Ros- analyse og beredskap  
Det forventes at tiltakshaverne utarbeider ROS-analyser og tilhørende 
beredskapsplaner for uønskede hendelser. Det vises til folkehelselovens § 12 
Opplysningsplikt». 

 
Avslutningsvis uttaler Ringerike kommune at de er positive til søknad om 
driftskonsesjon, og anser dette sammen med fremtidig reguleringsplan, vil gi et godt 
grunnlag for drift av uttaket. Ringerike bemerker imidlertid at drift utenfor område 
avsatt i kommuneplanens arealdel, må avklares gjennom reguleringsplanbehandling.  
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning, og stiller seg positiv til at det utarbeides 
reguleringsplan for uttaksområdet. I forhold til eventuell støv- og støyproblematikk 
som kan oppstå, viser DMF til høringsinnspill fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt 
forurensningsforskriften kapittel 30. Det er i vedtakets punk 2.4 satt vilkår for å ivareta 
hensynet til sandsvaler.  
 
Statens Vegvesen region øst 
Forholdet til riks- og fylkesvegnettet avklares i plan ette plan- og bygningsloven. Det er 
opplyst at deler av det omsøkte arealer inngår i areal avsatt til dette formål i  
kommuneplanen. Statens Vegvesen forutsetter at arealbruk avklares i plan etter plan- 
og bygningsloven slik at forholdet til riks- og fylkesvegnettet kan avklares og ivaretas i 
denne planprosessen. 
 
DMF sin kommentar: 
DMF tar uttalelsen til etterretning.  
 
 

5. DMF sin vurdering av søknad om driftskonsesjon 
 
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og 
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. 
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I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn 
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF. 
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.  
 
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om 
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det 
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det 
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det 
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for 
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også 
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2. 
 
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av 
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er 
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis. 
 
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden: 
 
5.1 Utvinningsrett 
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler. 
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med 
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen 
fremlagt avtale med grunneier for gnr./bnr. 148/1, som dokumentasjon for 
utvinningsrett. 
 
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte 
konsesjonsområdet i avtaleperioden.  
 
DMF vurderer at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten. 
 
5.2 Tiltakets arealmessige status 
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 186 dekar og fremgår av kart over 
konsesjonsområde, se vedlegg 1. 
 
Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning. 
Mot nord går omsøkt konsesjonsområde lengre enn avgrensningen i kommuneplanen.  
 
5.3 Prosjektets økonomi 
DMF har vurdert årsregnskap med styrets årsberetning og noter for siste 2 år. Ut ifra 
de gitte opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket. 
 
5.4 Driftsplan 
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som 
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent 
av DMF. 
 
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket, 
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.  
 
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.  
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Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av steinbruddet og 
grustaket. Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket 
av grusforekomsten innenfor arealet på 38,36 dekar. Totalt volum grusreserver som 
skal tas ut ned til bunnkoten på nivå 177 er estimert til ca. 220 000 m3. Årlig uttak vil 
variere med markedet, men planlagt uttak grus/sand pr. år er 5 000 – 10 000 m3. 
Beskrivelsen av kart- og snitt-tegninger presenterer den planlagte brytningen av 
forekomsten innenfor det omsøkte området på 54,61 dekar. Det totale volum fast fjell 
som skal tas ut er estimert til 730 000 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men 
planlagt uttak pr. år er 50 000 faste m3. Det legges opp til drift i 2 etapper. Utdrevne 
områder som ikke er nødvendig i den videre drift, i standsettes fortløpende. I tillegg til 
driftsfasene presenteres plan for sikring og for avslutning av steinbruddet og grustaket. 
 
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Djupedal kan godkjennes. 
Planen anses å tilfredsstille de krav DMF sti ller til driftsplaner og etter DMFs vurdering 
legger planen opp til bergfaglig forsvarlig drift. 
 
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i 
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner, 
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i 
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til 
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.  
 
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som 
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent 
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver 
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det 
nødvendig. 
 
5.5 Bergfaglig forsvarlig drift 
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten 
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.  
 
DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig.  Ved 
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket. 
 
5.6 Søkers kompetanse for drift av forekomsten 
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale 
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold t il kravet til 
skikkethet. 
 
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser skal 
ha en bergteknisk ansvarlig.  
 
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Roar Hovland som bergteknisk ansvarlig for 
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og 
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.  
 
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av 
forekomsten. 
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5.7 Miljømessige konsekvenser av utvinning  
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges og 
DMF kan i konsesjonsvedtak stille vilkår for å ivareta miljøhensyn. 
 
Det foreligger ingen reguleringsplan for uttaket, men deler av konsesjonsområdet er 
avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. 
 
Biologisk mangfold – vurdering etter naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger 
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er, 
høringsuttalelser, samt egne søk i naturbase og Artskart (gjennomført den november 
og desember 2019) lagt til grunn for vurderingene etter naturmangfoldloven. DMF 
anser kunnskapsgrunnlaget jf. naturmangfoldloven § 8 som tilstrekkelig til at det kan 
fattes vedtak i saken. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 kommer dermed 
ikke til anvendelse. 
 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlaget:  
 
Arter 
Innenfor konsesjonsområdet, se utklipp, er det den 10. juni 2019 gjort observasjoner 
av 22 individer av sandsvale. Sandsvale er nært truet (NT) i Norsk rødliste  for arter. 
Bestandsnedgang av sandsvale skyldes blant annet tap av hekkelokaliteter på 
grunn av nedbygging og uttak av masse. Sandsvalen benytter grustak som hekkeplass 
ved at de graver reirganger i skråningene. Det er viktig å forhindre at 
sandsvalekoloniene blir ødelagt av anleggsaktivitet i hekkesesongen. 
 

 
 
 
På bakgrunn av det angitte kunnskapsgrunnlaget finner DMF det som hensiktsmessig å 
stille følgende vilkår: 
 

 Det skal ikke foregå uttak av grus/masse i området hvor sandsvalen hekker i 
perioden fra mai til og med juli måned. Det skal tilstrebes å bevare hekkeplass 
for sandsvale i konsesjonsområdet under drift, samt tilrettelegges for 
hekkeplass etter avsluttet drift. Det vil si at det ikke bør foretas inngrep, 
herunder avslutningsarbeider, i området hvor det hekker sandsvale. Bratte 
skrenter må like fullt sikres i tråd med mineralloven § 49, slik at arbeidene ikke 
medfører fare for mennesker, husdyr eller tamrein. I forbindelse med 
istandsetting av uttaksområdet skal det tilrettelegges for hekkeplass for 
sandsvale dersom hekkeplassen fjernes etter hekkesesongen av drifts- eller 
sikkerhetshensyn. 
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5.8 Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift 
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og 
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører 
nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og 
dyr.  
 
Tiltakshaver beskriver at det skal være informasjonsskilt ved inngang til området ved 
oppsatt bom. Denne er låst når det ikke er aktivitet i området. Området er sikret mot 
veien med vegetasjonsskjerm og det er ikke innsyn inn i området på grunn av 
høydeforskjell og skog. 
 
Bratt kant langs vest- og nordsiden av steinbrudd 1 er sikret for maskiner med en rekke 
med store steiner. Det vil bli satt opp sikringsgjerde langs bruddkanten i steinbrudd 1. 
Det skal settes opp sikkerhetsgjerde ved alle bratte skråninger etter hvert som det 
oppstår behov.  
 
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.  
 
5.9 Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling  
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus, 
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne 
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.  
 
Uttaket vil sysselsette flere ansatte og bidra til å opprettholde/skape ny sysselsetting i 
lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan også ha positiv effekt for opphav og eksistens til 
annen næringsvirksomhet eller ved at råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i 
annen virksomhet. 
 
5.10 Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området  
Ifølge tiltakshaver skal området istandsettes og tas i bruk til LNF-område.  
 
Etter at massene er tatt ut vil området fremstå som tilnærmet flatt. Faste installasjoner 
og eventuelle skrotmasser fjernes. Ved behov suppleres disse massene med løsmasser 
utenfra. 
 
Det skal gjennomføres en sluttrensk av bruddet i samarbeid med fagkyndig. Det 
vurderes om det er behov for bolting av løse blokker, bruk av nett eller andre tiltak 
som gir varig sikring.  
 
Kantene langs sandtaket arronderes mot omgivelsene med overskuddsmasse. 
Overganger mot eksisterende terreng i sandtaket påføres jord og tilsåes.  
 
For steinbrudd 1 og 2 skal vekstjord påføres pallene for innvandring av stedegen 
vegetasjon etter hvert som de er ferdige. 
 
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er 
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.  
 
5.11 Økonomisk sikkerhetsstillelse 
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Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til 
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til 
sikkerhetsstillelsen. 

 
Ifølge tiltakshaver vil det bli stil økonomisk garant for gjennomføringen av sikring av 
bruddvegger etc. foreslått garantibeløp har tiltakshaver satt til kr. 300 000,-. 
 
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens 
størrelse 
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter 
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være 
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt. 
 
Hensikten med økonomisk sikkerhetsstillelse er å sørge for at det finnes midler til å 
oppfylle sikrings- og opprydningsplikten i mineralloven §§ 49 og 50. Dette innebærer at 
midlene også må være tilgjengelige ved en plutselig og uforutsett stans, eksempelvis 
ved konkurs hos tiltakshaver. Den økonomiske sikkerheten skal bidra til å trygge 
grunneier, kommune og samfunnet for øvrig på at uttaksområdet blir tilfredsstillende 
sikret og ryddet opp ved en plutselig og uforutsett stans i driften. Når DMF beregner 
den økonomiske sikkerheten tar vi utgangspunkt i tiltakshavers driftsplan. I tillegg må 
vi ta høyde for at det er andre enn tiltakshaver selv som må forestå selve 
oppryddingen og sikringen, samt alle faglige vurderinger knyttet til dette. En beregning 
ut fra selvkost vil med andre ord ikke være tilstrekkelig ved beregning av økonomisk 
sikkerhet. 
 
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille 
finansiell sikkerhet med NOK 2 070 000,- for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og 
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved 
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for 
tilsvarende uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.  
 
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form 
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil 
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd. 
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten 
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold 
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf. 
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som 
skal sperres til fordel for DMF. 
 
Bankgaranti – oppstartsfase 
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette 
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF 
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 518 000,-. Dette for å ha tilstrekkelig 
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetning. Størrelsen av 
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig 
sikkerhet i denne fasen. 
 
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller: 
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(i) Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige  sikrings- og 
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF; 

(ii) Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og 

(iii) Ved tilbakekall av konsesjonen. 
 
Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal 
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten 
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet 
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 518 000. Når beløpet innestående  på 
bankkontoen har nådd NOK 518 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for 
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort. 
 
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse 
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet 
på NOK 2 070 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års 
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 1,50 pr tonn uttatt masse. 
 
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal 
bygges opp over en periode på 12 år, det vil si NOK 172 500,- pr år. I søknaden er uttak 
anslått til 50 000 m3/år, tilsvarende 115 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på 
NOK 1,50 pr tonn.  
 
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar 
etterfølgende år. 
 
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon 
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en 
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen. 
 
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den 
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og 
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede 
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF 
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av 
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide 
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.  
 
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som 
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om 
dette i konsesjonsvilkårene. 
 
5.11.4. Justering av sikkerheten 
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak 
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og 
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av 
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak. 
 
 

6. Driftskonsesjonens varighet 
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Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.  
 
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at 
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det 
kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort 
dersom: 

 Utvinningsretten for statens mineraler slettes 

 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører 

 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter 

mineralloven § 37 andre ledd bokstav a 

Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av 
utvinningsretten.  
 

 

7. Tiltakshavers plikter 
Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.  

 
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift 
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF. 
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges 
ned, i henhold til mineralloven § 44. 
 
Driften skal utføres med varsomhet 
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig. 
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i 
henhold til mineralloven § 48. 
 
Forsvarlig sikring og opprydding 
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller 
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på 
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49. 
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven 
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er 
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når 
oppryddingen skal være avsluttet. 
 
Ansvar for bergteknisk ansvarlig 
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse 
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere, 

nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas 
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte 
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan 
 
Rapportering  
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.  
 
Når uttak av grunneiers mineraler legges ned, kan DMF stille krav om å sende inn 
sluttrapport, måledata og prøvemateriale. Dette gjelder dersom uttaket har 
mineraliseringer av vesentlig geologisk interesse. 
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8. Rett til å klage 
Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar 
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.  
 
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til 
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes 
klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen 
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.  
 
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter 
forvaltningsloven §§ 18 og 19.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Maria Lauritzen Thomas Furunes 
seksjonssjef rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
Saksbehandler: Geir Sigurd Hovig 
 
 
Vedlegg:  

Kart over konsesjonsområde.pdf 

AVTALE OM FINANSIELL SIKKERHETSSTILLELSE.docx 

PANTSETTELSESERKLÆRING FOR ENKLE PENGEKRAV.docx 

PÅKRAVSGARANTI.docx 

Dri ftsplan.pdf 

  

Mottakere: 

Sokna Sand og Pukk AS Strømsoddveien 123 3534 SOKNA 

Kopi  ti l:  

Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS 

Fylkesmannen i  Oslo og Viken Postboks 325 1502 MOSS 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 DRAMMEN 

Statens vegvesen Region øst Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 

Norges  vassdrags- og 

energidirektorat Region øst 

Vangsveien 73,Postboks 4223 2307 HAMAR 

Wilhelm Pihl C. Blystad Lundealleen 45 3534 SOKNA 

Lina  S. T. Lundesgaard Lundealleen 6 3534 SOKNA 

Torunn Hovde Lundealleen 19 3534 SOKNA 
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Lars Torstensen Lindstøl

Fra: Tom-Erik Bakkely Aasheim
Sendt: torsdag 27. august 2020 1 2:1 6
Til: Lars Torstensen Lindstøl
Emne: SV: Friluftsinteresser Sokna

Hei,

Vi har kartlagt dette området innenfor to forskjellige områder, Brøgåsen og Pipenatten . Men begge områdene er
registrert som C områder. Brøgåsen er registrert som et nærturområde til boligområdet sør for skytebanen og er
nok veldig viktig nå som det er mye boligutvikling i området. Mens Pipenatten er registrert som et stort turområde
uten tilrettelegging, men likevel er et viktig tur og jaktområde.

Det ser ikke ut til at det foreslåtte planområdet berører toppen Brøgåsen (396 moh). Det ser heller ikke ut til at
planområdet ødelegger noen gjennomgående stier eller ferdselsårer. Jeg ser at det går en traktorveg fra det
eksisterende grustaket og nord vestover forbi Halvasstjern, men de tenker kanskje å ha en traktorveg i ytterkant av
det nye grustaket også, slik at denne forbindelsen blir opprettholdt uansett.

Med vennlig hilsen

Tom Erik Bakkely Aasheim
-----------------------------------------
Koordinator for sykkel og friluftsliv

Sektor for strategi og utvikling
Ringerike kommune
Mobil (+47) 409 17 812
Sentralbord (+47) 32 11 74 00
www.ringerike.kommune.no

Denne e posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon.
Vennligst slett denne e posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e posten ved en feil, og gi beskjed til
avsender om feilen. Bruk og videreformidling av feilsendt e post og vedlegg er ikke tillatt.

Fra: Lars Torstensen Lindstøl <Lars.Torstensen.Lindstol@ringerike.kommune.no>
Sendt: mandag 24. august 2020 15:08
Til: Tom Erik Bakkely Aasheim <tom erik.aasheim@ringerike.kommune.no>
Emne: Friluftsinteresser Sokna

Hei.
Sokna sand og pukk ønsker å igangsette en arealplan for uttak av masser i det eksisterende uttaksområdet.
Størstedelen av arealet er avsatt til formålet i kommuneplanen, men et mindre areal, ca 15 daa ligger utenfor
arealet som allerede er avsatt.
Hva er din vurdering av om dette gir negativ effekt for friluftsliv i området?
Har du innspill til eventuelle forhold du mener endringen gjør det særlig viktig å hensynta?

Mvh
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Lars Lindstøl



RINGERIKE KOMMUNE
Landbrukskontoret

Notat

Til: Lars Lindstøl,

Fra: Lisa Grenlund Langebro

Kopi :

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato

20 / 1152 - 15 46435 / 20 PLN 000 11.09.2020

Landbrukskontorets uttalelse til oppstart av reguleringsplan - masseuttak Djupedal

Landbrukskontoret har blitt bedt om å gi en uttalelse til foreslått planavgrensning til Sokna
sand og pukk. Spesielt det arealet som går utenfor det som er avsatt til masseuttak i
kommuneplanen. Det aktuelle området er avsatt til LNF.

Vi kan ikke se at arealet som berører LNF vil være til vesentlig ulempe for skogbruket i
området. Det bør dog gjøres en justering i neste kommuneplan, slik at arealer utenfor
planavgrensningen som i dag er avsatt til mas seuttak tilbakeføres til LNF, evt. avsettes til LNF
i reguleringsplanen.

Det må sørges for tilstrekkelig sikring/utforming av skråninger slik at det ikke utgjør en fare
for vilt og husdyr. Landbrukskontoret har derfor allerede spilt inn en justering av p lanområdet
for å ivareta dette.



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4257-1   Arkiv:   

 

 

Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for 

snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3. Inntil videre brukes Petersøya som midlertidig snødeponi sesongen 20-21 og sesongen 

21-22 til nytt permanent snødeponi kan tas i bruk. 

 

4. Økte driftsutgifter til kjøring innarbeides i budsjettet når nytt deponi er på plass. 

 
 

 

  

 

Sammendrag 

Ringerike kommune har i dag ikke noe område som er godkjent som snødeponi for 

bortkjøring av snømasser fra Hønefoss sentrum. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan 

om å bruke Petersøya til snødeponi ble avslått i HMA i januar 2020.  

 

Det er derfor behov for å få på plass en løsning for et snødeponi for sentrum. 

Det er sett på både driftsmessige og miljømessige aspekter samt mulige interessekonflikter 

ved oppimot 20 alternativer. Vi står igjen med 5 alternativer for håndtering av snø: Petersøya, 

grusbanen ved Veien, private deponier på Tolpinrud og Hensmoen og alternativt å ikke kjøre 

bort snøen i sentrum. 

 

Rådmannen foreslår en kombinasjon av de to førstnevnte. 

 

 

Bakgrunn 



- 

I 2018 kom det informasjonsskriv fra Fylkesmannen om å risikovurdere snødeponi og søke 

om tillatelse for deponi av snø etter Forurensingsloven §11. Kommunen har i alle år brukt 

Petersøya til å lagre overskuddssnø fra parkeringsplasser og veier i sentrum og søknad om 

dispensasjon for å fortsatt bruke Petersøya ble godkjent i 2018, men behov for å utrede 

alternativer og forurensingsnivåer ble vektlagt.  

 

Det ble bestilt gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser fra uavhengig fagkyndig på 

Petersøya. Rapport fra Norconsult viste lave forurensningsverdier, men prøvetakning og 

avbøtende tiltak som inngjerding og jevnlig søppelplukking ble anbefalt. På bakgrunn av dette 

og med nærmere vilkår om bl.a. miljøovervåkning og avbøtende tiltak ga fylkesmannen i 

Oslo og Viken tillatelse til snødeponering på Petersøya fra og med mars 2019, og uten 

tidsbegrensning. Tillatelsen er vedlagt. På tross av dette ble ny søknad om dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven avslått i HMA i januar 2020. 

 

Det ble imidlertid ikke behov for bortkjøring av snø sesongen 2019/2020, men for kommende 

vinter og fremover er det behov for å ha et godkjent snødeponi. Man kan ikke ta høyde for 

snøfattige vintre nok en sesong og det er viktig at kommunen har godkjente muligheter for 

deponering av snø. 

 

Beskrivelse av saken 

Det er vurdert flere alternativer for håndtering av snø fra parkeringsplasser og veier i sentrum.  

Totalt ble rundt tjue alternativer vurdert. Noen ble vurdert som uaktuelle, dette med bakgrunn 

i at det ville:  

 være konflikt til nærliggende boligområder med hensyn til støy 

 være i konflikt med fremtidig planlagt arealbruk 

 innebære store kostnader for opparbeiding av f.eks. vei 

 ha for store kostnader og utslipp knyttet til lang transport 

Tyrimyra ble nylig helt utelukket pga. fare for utvasking av påvist forurensning i grunnen.  

 

Her er noen av alternativene som ble vurdert: 

 Petersøya  

 Tyrimyra 

 Storjordet 

 Hengsle  

 Vesternbakken  

 Sjongslund, Hønefoss idrettspark  

 Hønefoss idrettspark bak Sjongshallen 

 Monserud 

 Prestmoen 

 Diverse sandtak i distriktet 

 Grustak mot Riisesletta 

 Trymsvei-Torsvei, grøntområde ved S-marked. 

 Gammel Esso-tankstasjon 

 

 

 

Alternativer som har fått videre vurdering 



- 

Vi har vurdert kostnader ved bortkjøring, miljøbelastning mm. ved flere forskjellige 

alternativer: 

1. Petersøya  

2. Grusbane ved Birkerbeinerveien/Veien 

3. Bæringsletta/Tolpinrud – privat deponi  

4. NCC – privat deponi 

5. Ikke kjøre vekk snø fra sentrum 

 

Forurensing i snøen 

Forskning viser at tiltak for å hindre forurensing av elv og vassdrag i hovedsak kan påvirkes 

positivt av regelmessig tømming av sandfang og feiing av vei, ifølge vedtak fra 

Fylkesmannen (18/4678-3) (Det vil komme en egen sak om tømming av sandfang og sluk). 

Norconsults rapport beskriver at sedimentene som legges igjen på Petersøya ikke går ut i 

elven men blir liggende. 

 

Beregningene viser at mengden forurensede partikler/finstoff (små partikler fra 

korning/strøsand og slittasje fra vei og bildekk) i snøen, utgjør et lag på ca. 0,5 - 1 mm fordelt 

utover deponiområdet fra hver sesong. Avhengig av snømengde vil det i løpet av 100 år bli et 

lag på 3-10 cm. Hvis man regner om til kilo for et område på 10 mål, vil man på 10 år 

akkumulere mellom 50 og 170 kg med forurenset finstoff. 

 

Til sammenligning: Det kan være vanskelig å forestille seg mengdene. Vi tømmer 

regelmessig sluk med finstoff fra veioverflaten, et fullt veisluk i Hønefoss sentrum inneholder 

ca. 1000 kg. Vi har opp mot 1000 av disse bare i Hønefoss sentrum og det tar kortere tid enn 

10 år å fylle dem helt opp. Hvis samme sum som ekstrakostnadene for å flytte snødeponi fra 

Petersøya, uavhengig av alternativ, brukes på å tømme sandfang og sluk i sentrum, vil 

miljøgevinsten av dette være vesentlig høyere.  

 

Kjørekostnader 

Vi har sett på grovt estimerte kjørekostnader for de forskjellige alternativene. Prisene blir ikke 

helt korrekte, de vil variere med drivstoffkostnader og snømengde, men gir en grei vurdering 

av alternativene opp mot hverandre. Tabellen er satt opp med priser etter et estimat for 700 

lass med snø, som tilsvarer middels snøfall i løpet av en sesong. 

 

 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Km-Pris for kjøring - pr lass 

(bil drivstoff slitasje mm) 10 17 42 52 152 0

min-pris for kjøring - pr lass 

(mannskap) 16,6 166 282,2 332 498 0

Kjørekostnad for antall 

lass(middels med snø) 700  kr                128 100,00  kr                226 940,00  kr                268 800,00  kr                     455 000,00  kr                                  -   

eierforhold kommunal kommunal Privat Privat  kr                                  -   

max m3 lagring (godkjent 

deponi for)

10 000 m3 - kanskje 

ikke plass ti l  alt vi har 

behov for

Geotekniker må utrede 

mht. kvikkleire for å si 

noe om hvor mye som 

kan deponeres her

ukjent 10 000 m3 - kanskje ikke 

plass ti l  alt vi har behov 

for

Mengde snø 

(m3)deponeringspris 

14000m3  kr                                 -    kr                                 -    kr                  84 000,00  kr                        60 000,00  kr                                  -   

Søknadsbehandling byggesak  kr                     8 000,00  kr                     8 000,00  deponieier   deponieier  kr                                  -   

søknadsbehandling FM  har godkjenning  kr                  38 000,00  må søke  har godkjenning  kr                                  -   

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   



- 

 

Ved de private deponiene vil det komme deponikostnader per m3 i tillegg. Ved 700 

lass/14 000 m3 (middels med snø) vil kostnaden være ca 70-84 000 kroner, men vi har ingen 

avtaler per i dag, så dette kan endre seg. 

 

Driftsmessige vurderinger 

 
 

Miljømessige vurderinger 

 
Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være 

gjeldende for alternativ 1-3. 

 

Petersøya 

Driftsmessig det beste alternativet, da det er nærmest sentrum og har allerede en godkjenning 

fra Fylkesmannen. Det må søkes om dispensasjon fra reguleringsplan, men kostnad og 

arbeidsbelastning ved å ta Petersøya i bruk som deponi, er lav. Avbøtende tiltak som 

inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende fortsatt. Utgiftene 

kan dekkes innenfor dagens driftbudsjett.  

Å ha permanent deponi her er per i dag ikke i tråd med planer for videre utvikling av området 

for friluft og rekreasjon. 

 

Veien/Birkebeinerveien 

Ligger lenger unna sentrum enn Petersøya. Nærområdet der blir ikke vesentlig sjenert av støy 

fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område vinterstid. Avbøtende tiltak 

som inngjerding, regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende. Området 

ligger derimot i kvikkleiresone og området må vurderes av geoteknikker, samt bruk av 

området krever søknad til Fylkesmannen og dispensasjon fra reguleringsplanen. Kostnad går 

ut over dagens ramme på driftbudsjettet, fordrer en økning av driftmidler estimert til 

minimum 150 000. 

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Driftsmessig vurdering: Best egnet med tanke 

på tilgjengelighet og 

pris  da Petersøya har 

allerede godkjenning 

fra FM.

Beste alternativ ti l  

Petersøya. Ingen 

beboere blir berørt av 

støy. Må søke om 

dispensasjon fra 

regueleringsplan og 

godkjenning fra FM.

Privat område: Har per 

i  dag ingen godkjenning 

men har hatt det 

tidligere. Vi antar at det 

er sansynlig at de kan 

få en ny, ved søknad. 

Lagringskostnad per 

m3 kommer i ti l legg.

Privat område: Har gyldig 

godkjenning i dag. Pris per 

m3 kommer i ti l legg. Hvis 

vi trenger deponi for mer 

enn 10 000 m3 trenger vi 

backup i ti l legg til  dette.

Redusert fremkomlighet 

i  sentrum og færre 

parkeringer, hvis det er 

store mengder snø kan 

ytterste konsekvens 

være stengte gater. 

Også risiko for mer 

knall og fall  på isen.

Alternativer/kostnader ant. 1. Petersøya 

2. Veien/ 

Birkebeinerveien 

(49/276):

3. 

Bærengsletta/Tolpin

rud (46/1)

4. NCC, godkjent 

deponi Hensmoen

5. Ikke kjøre bort 

snøen

Avstand t/r søndre torv (km) 1,7 4,2 5,2 15,2 0

Kjøretid t/r søndre torv (min) 10 17 20 30 0

Totalkostnad v/middels 

snøfall (700 lass)  kr                136 100,00  kr                272 940,00  kr                352 800,00  kr                     515 000,00  kr                                  -   
Miljøpåvirning vudering: Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  vassdrag. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og 

forsøpling til  dyrka 

mark, ev. trafikkstøy. 

Ukjent om det er 

bekker/oppkommer.

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

Avrenning og 

forsøpling til  

omliggende skog og 

elv/vassdrag, ev. 

trafikkstøy. Ukjent om 

det er 

bekker/oppkommer. 

Avbøtende tiltak: dette 

må en konsulent 

komme frem til. 

Fylkesmannen har i  sin 

vurdering av plassen 

vurdert at NCC ikke har 

behvov for dispensasjon, 

da snøen ikke vil  

forurense her.

Åpenbare 

forurensningsfarer: 

avrenning og forsøpling 

til  vassdrag. Økt press 

på Monserud i 

vårløsningen kan skape 

problemer med 

tilbakeslag av kloakk i 

Hønefoss Sentrum.



- 

 

Bærengsletta/Tolpinrud – Privat deponi 

Ligger lenger unna sentrum og det koster penger å deponere her. Det er ikke kjent at 

grunneier har godkjenning for snødeponi. Arbeidsbyrden og kostnader rundt søknader vil 

ligge på grunneier, men kostnader til kjøring og deponering går ut over dagens ramme på 

driftbudsjettet, og fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke begrenset til, 220 000. 

Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde. 

 

NCC Henmoen – privat deponi 

NCC har godkjent snødeponi og per i dag det eneste godkjente snødeponiet i kommunen. 

Avstandsmessig er dette alternativet lengst fra sentrum og derfor vil kjørekostnaden ved bruk 

av dette alternativet øke. Driftsmessig lite hensiktsmessig. I tillegg er dette også et privat 

deponi og vil derfor også medføre deponeringsavgift i tillegg. Økte kostnader til kjøring og 

deponering ved valg av dette alternativet fordrer en økning av driftmidler estimert, men ikke 

begrenset til, 380 000. Endelig tall vil bestemmes av reell snømengde.  

 

Å ikke kjøre bort all snøen 

Alternativet om å ikke kjøre bort så mye av snøen vil gi lavere transportutgifter.  

Andre konsekvenser, hvis det kommer en del snø, er: 

 ved større snømengder vil ytterste konsekvens være stengte veier 

 dårligere fremkommelighet i sentrum for både utrykningskjøretøy og biler 

 færre parkeringsplasser 

 gir muligheter for spark, ski og aking hvis man ikke strør 

 kan gi mye smeltevann til Monserud i vårsmelting og økt fare for tilbakeslag av 

kloakk i sentrumsområdene. 

En mulighet kan være å innskrenke noen forhåndsbestemte veier til enveiskjøring, og ha en 

plan for parkeringsplasser som ikke vil bli måkt. Kostnader antas å kunne holdes innenfor 

dagens driftbudsjett. 

Miljøforurensing fra dette alternativet er ikke vurdert, men det er naturlig å tro at sedimenter 

vil gå ut i sluk og sandfang langs veinettet, isteden for deponistedet. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 sier «sikre at alle vann og vassdrag har god eller 

svært god økologisk og kjemisk vannkvalitet» og «beskytte vann og vassdrag mot forringelse, 

samt forbedre tilstanden til å tilsvare god eller svært god kjemisk og økologisk tilstand, i tråd 

med regionale og lokale forvaltningsplaner for vannregionene og vannområdene.» 

 

Det står også at vi skal jobbe mot «god og effektiv organisering» og «finne de gode 

løsningene i det daglige arbeidet». 

 

Juridiske forhold  

Forurensingsloven, plan- og bygningsloven, Jordlova 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har blitt behandlet ved flere anledninger, men ikke i formannskapet eller 

kommunestyret.  Søknaden om dispensasjon fra regulert formål ble avslått i HMA-møte 

13.01.2020, politisk vedtak 4/20. 

 

 

Vedtak i Ringerike kommune:  



- 

Godkjent dispensasjon for deponi 2018 HMA – Sak 18/5310 

Avslått dispensasjon for deponi 2019 HMA – Sak 19/5551 

Orienteringssak 2019 KS – Sak 18/1248 

 

Vedtak hos Fylkesmannen: 

Godkjenning av Petersøya fra 2019 – Sak 18/4757 

 

Økonomiske forhold 

Kostnaden vil være avhengig av det alternativ som blir vedtatt. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Ved en eventuell ny søknad etter forurensningsloven, må denne sendes på høring. 

 

Alternative løsninger 

 

Alternativ 1 - Bærengsletta/Tolpinrud – privat deponi 

 

Alternativ 2 - NCC Henmoen – privat godkjent deponi 

 

Alternativ 3 - Å ikke kjøre bort all snøen 

 

Alternativ 4 – Permanent deponi på Petersøya 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

En miljømessig forsvarlig løsning som hindrer forøpling eller vesentlig forurensning til vann 

og vassdrag er viktig for å hensynta bærekraftsmål 15 «Liv på land». Kortest mulig 

transportavstand for snøen er positivt opp mot bærekraftsmål 13 «Stoppe klimaendringer». 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vurderer at et midlertidig snødeponi på Petersøya, både økonomisk og 

miljømessig, er det beste alternativet for håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser i 

Hønefoss de nærmeste årene. Avbøtende tiltak som inngjerding, regelmessig søppelfjerning 

og prøvetaking vil være essensielle. 

 

Selv om permanent deponi på Petersøya hadde vært den beste driftmessige løsningen, også 

med miljøperspektivet tatt med, foreslår ikke rådmannen dette.  

 

På sikt antaes grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien å være det beste alternativet for et 

permanent deponi, men dette må utredes nærmere og omsøkes. Nærområdet der blir ikke 

vesentlig sjenert av støy fra transport/snødeponering og skolen bruker heller ikke område 

vinterstid. Området ligger derimot i kvikkleiresone. Det er usikkert hvordan det vil påvirke 

egnetheten og hvilke massestørrelser som kan deponeres her, så området må vurderes av 

ekstern geoteknikker. Bruk av området krever også søknad til Fylkesmannen og dispensasjon 

fra reguleringsplan, dette vil ta litt tid å få på plass. Avbøtende tiltak som inngjerding, 

regelmessig søppelfjerning og prøvetaking vil være gjeldende også her.  

 

Rådmannen vurderer at de økte utgiftene og miljøforurensingen for å ha et deponi lenger ut av 

byen ikke er forsvarlig i den økonomiske situasjonen de neste to budsjettårene, og ber 



- 

om at det åpnes for å søke dispensasjon om å benytte Petersøya som deponi for en eller to 

sesonger til, til den økonomiske presset fra rentekostnader er lavere og gode alternativer for 

permanent, omregulert og godkjent deponi er på plass.  

 

Rådmannen anbefaler for øvrig at grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes 

videre som mulig fast deponi for snø fra veier og parkeringsplasser i sentrum. Rådmannen 

foreslår å gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og så eventuelt en søknad til 

kommunens plan- og bygningsmyndighet om dispensasjon fra reguleringsformål eller 

omregulering, samt søknad til fylkesmannen etter forurensningsloven.  

Siktemål skal være å ta nytt snødeponi i bruk fra sesongen 2022-2023, dersom miljø- og 

grunnforholdene gir grunnlag for dette. 

 

Vedlegg 

Kart 

Informasjons fra Fylkesmannen om snødeponi 

Rapport fra Norconsult 

Tillatelse fra Fylkesmannen 

 

 

 

Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

Tore Isaksen 

rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

Enhetsleder: Johan Johnsen 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



Kart – muligheter for snødeponi 

 

Deponimuligheter 

 i sentrum 

Områder med hyppigst 

behov for snø-fjerning 
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Sammendrag

Norconsult har gjennomført en miljørisikovurdering av Petersøya og Tyrimyra snø deponier på
Hønefoss på vegne av Ringerike kommune. Den miljømessige påvirkningen snødeponie r har på jord
og resipienter, er vurdert.

Prøvetaking av jord

Det ble tatt grunnprøver på Petersøya for å undersøke om snødeponeringen kan ha medført
grunnforurensning . Det antas at mesteparten av forurensinger i snø er partikkelbundet og at
eventuelle forurensninger fra snøen ville bli holdt igjen i de øverste jordlagene ved infiltrasjon. Det er
ikke p åvist forurensninger i overflatejorden og det ser dermed ut til at det er liten påvirkning fra
snødepon eringen på Petersøya. Spredning v ia overflatevann antas ut fra topografiske forhold og
observasjoner å være liten .

Selv om analyseresultate ne viste at s nøen ikke ser ut til å inneholde nevneverdig med miljøgifter, kan
s meltevann fra snøen som deponeres på Petersøya og infiltrerer i grunnen mobilisere forurensninger
som ligger i grunnen fra før ( det er påvist noe n forurensninger av sink og PCB i de avfalls masser som
er fylt ut på deler av området hvor det i dag deponeres snø).

Det ble valgt å ikke ta prøver på Tyrimyra siden denne lokaliteten er minimalt brukt for snødeponering
de siste årene og fordi området er fylt opp med masser som kan være noe foruren set av de samme
stoffene som er vanlig å finne i snø. S nøen som deponeres på Tyrimyra antas å ha tilsvarende
forurensningsgrad som snøen som deponeres på Petersøya. Da resultatene fra de miljøtekniske
grunnundersøkelsene som ble gjennomført på Petersøya ty der på at det er liten risiko for at snøen
forurenser grunnen der hvor snøen lagres anses dette også å gjelde på Tyrimyra. Det er ikke
gjennomført grunnundersøkelser for å verifisere om grunnen kan være forurenset, noe som kan lede
til mobilisering av gamm el grunnforurensning da smeltevannet infiltrerer i grunnen. Da dette området
kun brukes til sporadisk snødeponering og lagring av snø i mindre mengder anses risikoen for denne
økte mobiliseringen å være relativt liten.

Vurdering av vannprøver i resipiente r

Det foregår vannovervåking av Storelva oppstrøms og nedstrøms Petersøya. Norconsult har vurdert
disse prøvene , men det er ikke noe som tyder på at snødeponiet har påvirket elven ut fra disse. Det
påpekes imidlertid at parametervalget ikke er optimalt for å fange opp påvirkning fra snø.

Det gjennomføres overvåking for å se på påvirkningen fra det gamle avfallsdeponiet som ligger ved
siden av området hvor det deponeres snø på Tyrimyra. Utslipp av overvann fra snødeponiet og
sigevann fra avfalls deponiet slippes ut i samme område i bekken sø r for snødeponiet. Det er påvist
forhøyede konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i bekken, men det er ikke mulig å vurdere om dette
kommer fra avfallsdeponiet eller snødeponiet, men det er mer trolig at forurensningene stammer fra
avfallsdeponiet.

Følgend e tiltak er foreslått gjennomført kommende sesong:

- Snødeponiet på Petersøya flyttes til den nordlige delen av halvøya (rundt prøvepunkt P4) for å
unngå å mobilisere påviste forurensninger i avfallsmassene i de dypereliggende masselagene på
området som bruk es til snødeponi i dag.

- Det er anbefalt at kommunen følger opp om smeltevann fra snødeponeringen på Petersøya
drenerer til elven ved overflateavrenning ved neste snøsmeltings periode. Dersom det te er tilfellet ,
bør man vurdere prøvetaking av smeltevannet fo r å vurdere om forurensninger kan spres via
overflatevann .

- I tilfelle det blir snødeponering på Tyrimyra, er det anbefalt overvåking av smeltevannet. På en
befaring som Norconsult gjennomførte sammen med Ringerike kommune var det synlig at vann
fra deponi området renner på overflaten til en nærliggende bekk.
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- Det er ikke anbefalt å ta prøver fra snøen kommende sesonger . Tidligere undersøkelser fra andre
lokaliteter har vist at det er vanskelig å få tatt representative prøver av den deponerte snøen. Det
anses heller ikke å være hensiktsmessig å ta prøver i Storelva pga . diffus avrenning, stor
vannføring i elva og andre kilder med tilsvarende forurensning med utslipp i samme område .

- Snø inneholder vanligvis en del avfall. Det legges opp til at avfall plukkes uk entlig i
snøsmeltingsperioden rundt deponiområde ne for å forhindre forsøpling.

- Området hvor snø deponeres på Petersøya er tilgjengelig for publikum. Derfor er det anbefalt at
snødeponi et på Petersøya skal være lukket med anleggsgjerde. Dette vil også hindr e spredning
av avfall fra deponiområdet med vind i noen grad.

Dersom ovenstående tiltak gjennomføres anser Norconsult at snødeponering på de to områdene
medfører akseptabel miljøbelastning ut fra dagens tilgjengelige informasjon og omfang av
snødeponeringe n på de to områdene. Dersom det skal deponeres større mengder snø på Tyrimyra
bør det gjennomføres grunnundersøkelser for å vurdere om økt infiltrasjon fra smeltevann kan
medføre mobilisering av forurensninger i grunnen (fra andre kilder enn snø).

Basert p å de observasjoner som blir gjort og evt. prøvetaking av overflatevann som blir gjennomført
kommende sesong vil miljørisikoen ved snødeponeringen vurderes på nytt .
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I nnled ning

Bakgrunn

Ringerike kommune har tradisjonelt brukt Tyrimyra og Petersøya for snødeponering i Hønefoss. Det
er bare Ringerike kommune v/Teknisk drift som kjører snø til Petersøya og Tyrimyra. Det betyr at
snøen kun kommer fra områder som driftes av kommunen. I følge kommunen er det vært minimalt
med snødepo nering på Tyrimyra pga. lengre kjøretid fra sentrum. Lokalisering av område ne er vist i
Figur 1 .

Figur 1 Plassering av snødeponier i Hønefos s. Bakgrunnskart hentet fra kart.finn.no 9. 10. 2018

Ringerike kommune har fått oppmerksomhet i media om snødeponi på Petersøya. Dette er et
friluftsområde og deponering av snø kan i noen grad være visuelt skjemmende . Kommunen har valgt
å gjennomføre en risikovurdering av snødeponering på de to ovennevnte lokalitetene for å vurdere om
det er behov for å gjennomføre tiltak på lokalitetene og om det evt. er behov for å søke om tillatelse fra
Fylkesmannen.

Myndighetskrav

Snø i seg selv faller ikke inn u nder avfallsdefinisjonene i forurensningsloven (§27), men snø fra sterkt
nedbygde og trafikkerte områder i byer og industriområder kan inneholde både avfall og
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forurensninger. Når snø forflyttes, kan den derfor falle inn under forurensningsdefinisjonen (§6 , pkt 1) i
forurensningsloven. I forurensningslovens §28 finnes også et generelt forbud mot forsøpling som lyder
«Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller
være til skade eller ulempe for miljøet» .

Før etablering av et snødeponi kreves det at det skal gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å
vurdere om deponiet vil føre til nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. Ved risiko for
nevneverdig skade eller ulempe for miljøet, er det krav om en tillatelse etter forurensningslovens §11
for å etablere et snødeponi. Fylkesmannen har fått delegert myndighet fra Miljødirektoratet til å fatte
vedtak knyttet til forurensing og avfallsproblemer ved deponering av snø på land og ved dumping av
snø i sj ø og vassdrag.

Vannforskriften legger rammene for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte.
Prinsippene i vannforskriften vil være førende ved stedsspesifikke vurderinger av utslipp og effekter av
forurensede stoffer til vannforekomste r. Behovet for en tillatelse vil være særlig aktuelt når snøen er
sterkt forurenset, det skal dumpes store mengder eller dersom vannforekomsten der snøen ønskes
dumpet er spesielt følsom.

Mulige forurensninger fra snødeponering

Hovedkilden til forurensing av snø i urbane områder regnes å være trafikkrelatert. Salting, grusing,
type veidekke, bruk av piggdekk, værforhold, køkjøring og akselerasjon er alle forhold som påvirker
type og mengde stoffer som kan avsettes i snøen. Tidlig ere undersøkelser på andre lokaliteter har
konkludert at stoffene sink, kobber, bly, polyaromatiske hydrokarbonater (PAH) og suspendert stoff
(SS) er påvist i høyere konsentrasjoner i snøprøver. Der det er utført målinger av oljefraksjoner (THC),
har disse konsentrasjonene i de fleste tilfellene vært for høye de .

Salting av veier kan ha betydelig påvirkning hvis snøen er deponert i nærheten av en
ferskvannsresipient. I følge Ringerike kommunen saltes ikke veiene hvor snøen er hentet, men gruses
( strøsingel i fraksjonene 2 - 4 mm og 2 - 6,5 mm brukes). Det kan bli dratt inn salt fra fylkesveiene på de
kommunale veiene, noen som kan med føre at deponert snø kan inneholde noe salt.

I tillegg til partikkelbundne forurensinger i snøen, vil den også inneholde en del av fall. Ringerike
kommune oppgir at om våren når snøen smelter blir det kontinuerlig plukket opp søppel som har fulgt
med snømassene.
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Områdebeskrivelse

Tyrimyra

Tyrimyra ligger nord i Hønefoss, i utkanten av Hovsmarka. I følge reguleringsplan nr. 381 Trekl yngen
(C OWI , 2014):

« I sørlige del av planområdet ligger et nedlagt avfallsdeponi, Tyrimyra. / - / Deponiet mottok blandet
kommunalt avfall fra Hønefossområdet og var i bruk fra slutten av 50 - tallet og fram til 1986. Området
hvor det er deponert avfall er på 45 - 50 mål. Fram til 1970 var det vanlig at en brant avfall på
fyllplassen, etter dette ble avfallet kompaktert. Det antas at det totalt er deponert vel 120 000 tonn
avfall på området.

I den perioden Tyrimyra ble brukt som deponi var det lavere bevissthet og separate tilbud knyttet til
behandling av farlig avfall. Dette medførte at det trolig også er deponert noe farlig avfall i deponiet.
Dette, samt utvasking av ulike stoffer fra annet kommunalt avfall gjør at avløpet fra deponiet vil
inneholde en del foru rensende stoffer . »

Området under Tyrimyra avfallsdeponi er avsatt som faresone med hensynssone H390 ( Figur 2 ) .
Området som brukes som deponi for snø , lokaliseres ikke på det gamle avfallsdeponiet , men ligger
vest for deponiområdet . I følge Ringerike kommune er området som brukes til snødeponi oppfyl t med
grøftemasser og andre veimasser. Ellers er det naturlig leire og marinleire i området.

Figur 2 Snitt fra planregulering no.381. Rødt området viser f o r u renset grunn fra avfallsplass (58 daa) . Blått
området viser snødeponi (tegnet inn av Norconsult). Kilde: COWI, 2014

Sørøst for Tyrimyra snødeponi ligger Mont é r Hønefoss. I følge Ringerike kommune, d a Mont é r -
bygning ( markert med rød pil i Figur 3 ) ble etablert besto grunnen av et par meter med bark over
avfall. Dette kan bety at det har vært avfallsdeponering også utenfor det område som er regulert til
deponi, noe som også kan gjelde for områ det som brukes til snødeponi.
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Figur 3 Tyrimyra snødeponi med nærliggende bekker. Blå linjer viser de nærmeste bekke ne. Rød pil viser Montér
Hønefoss bygning. Bildet hentet fra vann - nett.no 12.09.2018

Samtidig viser h istoriske kart at området under Montér - bygning har vært brukt siden minst 1966. Det
ser ut som at det har vært aktiviteter på snødeponiområdet fra og til siden 1983 ( Figur 4 ; kart.finn.no) .
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Figur 4 Historiske kart av Tyrimyra området. Rød pin viser snødeponiets lokali sering . Bilder hentet fra kart.finn.no
10.10.2018

Tidligere undersøkelser har vist at grunnvann i området ligger veldig høyt. Nedenfor Montér - bygning
er det registrert grunnvannstand på under en meter. Grunnvann under snødeponi et er forventet å
være en del lavere siden det te området er fylt op p med masser i en mektighet av flere meter . I følge
planbeskrivelse 318 ( COWI , 2014) er det antatt at strømningsretning i grunnvannet er i sørlig retning.
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Norconsult og Ringerike kommune gjennomførte en befaring av området 11.09.2018. Det ble
konkludert at det sannsynlig vis er to hovedveier for vannavrenning fra deponiet. I følge kommunen
drenerer smeltevannet gjennom grunnen. På befaringen ble det også observert at regn vann rant på
overflaten mot bekk sø røst for deponiområdet . Denne bekken er ikke registrert i vann - nett.no men
tilbehør sannsynligvis Kongshaugen bekkefelt ( vann - nett kode 012 - 2547 - R) som ligger lengre mot øst .

Det har vært overvåking av sigevann og sedimenter i området ( Figur 5 ) som Norconsult har fått tilgang
til . Nærmeste prøvetakingspunkt til snødeponiområdet er omlag 50 m sørøst for snødeponiet ( bekk
v / Montér ) . I følge det som ble reg istrert på befaringen er det antatt at smeltevann fra snødeponi renner
videre til den samme bekken og analyseresultater kan muligens reflektere påvi r kning fra snødeponiet.

Figur 5 Omrisset av Tyrimyra avfallsdeponi er markert med grå skravur, de tre posisjone r hvor det har blitt hentet
vannprøver fra er markert med rød sirkel og navnsatt. Kilde: Ringerike kommune.

Sedimentprøver fra bekken har vært tatt to ganger, i mai 2014 og ju ni 2016. Analyseresultater fra
sedimenter ble vurdert mot Miljødirektoratets veileder M608 - 2016 ( Grenseverdier for klassifisering av
vann, sediment og biota ) . PCB, et par PAH - forbindelser (antracen og pyren) og sink hadde
konsentrasjoner i tilstandsklasse III og IV , ellers var øvrige miljøgifter påvist i tilstandsklasse II eller
lavere. PCB - forurensning er ikke vanlig å finne i snø, mens metaller og PAH - forbindelser er relativt
vanlige forekommende. Disse stof fene er også vanlig å finne i sigevann fra eldre deponier. Basert på
disse analysene er det ikke mulig å konkludere at Tyrimyra snødeponi har påvirket denne bekken.

Sigevannsprøver har vært tatt uregelmessig siden 2011 , prøvetakingsmåned varierer fra mai t il
desember . Tungmetallkons e ntrasjoner i sigevannet ble vurdert mot Miljødirektoratets veileder M608 -
2016 og næringsstoff er mot Direktoratgruppen s veileder 2:2018 (Klassifisering av miljøtilstand i vann).
Analyseresultater viser overskridelse for noen tung metaller (kobber , nikkel og krom ) og næringsstoffer
(fosfor og nitrogen) . Størst påvirk ning ser ut til å være av jern. Jern hadde også høye konsentrasjoner
i sedimentprøve ne . I følge kommunen var det minimal t med snødeponering på Tyrimyra disse årene
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og de rmed er det mer trolig at forurensningene i både sedimenter og bekkevannet stammer fra
sigevann fra deponiet.

Det framgår av planbeskrivelse nr. 381 at når det gjelder naturmangfold i området, finnes det ikke
nasjonalt, regionalt eller lokalt viktige naturtyper. Alt i alt er naturmiljøet vurdert å ha liten verdi.

Petersøya

Petersøya ligger i Storelva på s ørsiden i Hønefoss og er ei halvøy som brukes som et lokalt
friluftsområde. Når elva flommer kan imidlertid halvøya bli isolert som en egen øy. Når det oppstår et
behov for å fjerne snø fra Hønefoss sentrum, kjøres den fortr innsvis til Petersøya. Snøen tippes og
legges opp i haug på den flate delen sør på Petersøya (se Figur 6 ) med en buffer til Storelva. I følge
kommunen infiltrerer s me ltevannet i grunnen og i kke direkte til elven. Kommunen estimerer at det
deponeres 5 000 - 10 000 m3 snø på Petersøya per år .

Figur 6 Plassering av snødeponi på Petersøya. Kilde: Ringerike kommune

Gjeldende reguleringsplan er gammel og fra 1980. Hele arealet inngår nå i nr. 431 områderegulering
Hønefoss.

D eler av Petersøya er sterkt flomutsatt. I følge opplysninger fra kommunen oversv ømmes ofte veien ut
til halvøya i en kortere periode ved vårflommen. Det antas lite sannsynlig at området hvor det lagres
snø skal påvirkes av oversvømmelser.

Jordmassene på Petersøya er sannsynligvis naturlige elveavsetninger. I følge kommunen har de t vær t
et lite «småbruk» på Petersøya en gang i tiden, med noe dyrehold. Evt. k an deler av området ha blitt
brukt som fyllplass for Hønefoss for 100 år siden. Historisk utvikling av området er illustrert med kart
hentet fra kart.finn.no ( Figur 7 ).
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Figur 7 Historiske kart av Petersøya - området. Rød pin viser nordlige delen av snødeponiet. Bilder hentet fra
kart.finn.no 10.10.2018

Det er antatt at s meltevann fra Petersøya snø deponi dreneres med grunnvann til Storelva, en 16 km
lang, kalkfattig og klar elv med I D 012 - 174 - R . I vann - nett.no er d en økologiske tilstanden vurdert til
« svært god », mens den kjemiske tilstanden e r oppgitt som « ukjent » . Vann - nett viser middels
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påvirkning av diffus avrenning fra spredt bebyggelse og fulldyrket mark. Både kjemisk og økologisk
miljømål for Storelva er satt til «God». Beregnet vannføring i Storelva ved middels vannstand er 560
m3/s. (N orges vassdrags - og energidirektorat , 2003).

I database n V annmiljø er det registrert tre prøvetakingspunkte r i nærheten av Petersøya , to er
oppstrøms og é n er nedstrøms Petersøya ( Figur 8 ) . På lokaliteten Begna v/Hønefossen er det
registrert prøver fra 2004, på Kvernbergsund bru fra 2010 til 2012, og på Randselva v/Hønefoss
(Overmannsund bru) i 2004, fra 2010 til 2012 og fra 2 014 til 20 16. Siden data fra både opp - og
nedstrøms er tilgjengelig fra 2010 til 2012 er dette vurdert nedenfor .

Figur 8 Tidligere prøvetakingspunkter registrert i vannmiljø - portalen. Kartet hentet fra vannmiljø.no 13.09.2018

Mange av de parametere som er prøvetatt og registrert i databasen Vannmiljø fra disse punktene er
ikke relevante i forhold til snødeponering. De para metre som muligens kan knyttes til
forurensningspotensiale fra snø er vist i Figur 9 . Det er ikke påvist stor e forskjeller mellom prøvene
som er tatt oppstrøms (Rands elva) og nedstrøms (Kvernbergsund bru) Hønefoss. Det er heller ikke
påvist høyere konsentrasjoner i elven nedstrøms Petersøya i snøsmeltingsperioden. Disse resultatene
viser enten at snød e poniet på Petersøya ikke påvirker resipienten; eller mer sannsynlig at
data grunnlaget ikke er tilstrekkelig for å kunne konkludere .
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Figur 9 Parameter som ble registrert mellom 2010 og 2012 oppstrøms (Randselva) og nedstrøms
(Kvernbergsund bru) Hønefoss. Data hentet fra vannmiljø 13.09. 2018
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Miljøtekniske undersøkelser

Prøvetakingsprogram

Etter avtale med kommune ble det utført miljøtekniske grunnundersøkelser på Petersøya.
U ndersøkelsen e ble gjennomført for å vurdere om snødeponeringen kunne ha medført
grunnforurensning.

Det antas at mesteparten av forurensinger i snø er partikkelbundet og at eventuelle forurensninger fra
snøen ville bli holdt igjen i de øverste jordlagene ved infiltrasjon. Det antas å være en gradient av
miljøgifter i grunnen med høyes te konsentrasjoner i topplaget.

På Petersøya er det tatt jordprøver i fire prøve punkter, t re fra den søndre delen som brukes til
snødeponi , og é n fra området i nord som ble brukt som referansepunkt. Plasseringen av
prøvepunktene er vist i Figur 10 . I h vert punkt ble det sjaktet ned til 3 m eller dypere hvis det var mulig .
Prøver ble tatt ut av toppjorden i alle prøvepunktene og deretter av de forskjell ige masselagene i hele
dybden. Enkelte av p røvene ble valgt ut og ble analysert for metaller, PAH16, olje, BTEX og PCB7, som
er vanlige forurensninger i snø. I spesielt et av prøvepunktene ble det funnet avfall , og masser fra
dette ble analysert for en større screeningpakke (normpakke standard) for å vurdere om det er risiko
for at snøsmeltingsvannet kan mobilisere gammel forurensing i jorden.

Figur 10 Plassering av prøvepunkter på Pete rsøya

Det ble valgt å ikke ta prøver på Tyrimyra siden dette området er minimalt brukt til snødeponering de
siste årene og fordi området er fylt opp med masser som kan være noe forurenset av de samme
stoffene som er vanlig å finne i snø. Det ville da bli v anskelig å konkludere med om eventuelle påviste
forurensninger stammer fra snøen eller fyllmassene. Vurdering av om Tyrimyra er egnet til å være
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snødeponi baseres på undersøkelser gjort på Petersøya. Det antas at snøen som leveres på disse to
deponie ne kom mer fra samme sted og konklusjonene fra Petersøya vedr. risiko for om snøen
medfører grunnforurensning kan brukes også for Tyrimyra.

Vurderingsgrunnlag

Forurenset grunn kan inndeles i tilstandsklasser etter helsefaren ved jordas innhold av ulike nivå av
mi ljøgifter. Tilstandsklasse I regnes som rene masser. Med økende innhold av miljøgifter øker også
tilstandsklassene, opp til klasse V som regnes som svært forurensede masser. Tabell 1 viser
fargekodene til de forskjellige tilstandsklassene. Ved konsentrasjoner høyere enn tilstandsklasse 5
klassifiseres massene som farlig avfall innenfor tiltaksområdet.

Tilstandsklassene knyttes dessuten til et områdes arealbruk når det bygges, graves eller ryddes opp
på området. Med arealbruk menes arealbruk slik det fremgår av kommuneplanen eller slik kommunen
planlegger fremtidig bruk av området. Analyseresultatene er klassifisert i henhold til Miljødirektoratet s
veileder TA - 2553/2009 i Tabell 3 .

Tabell 1 Tilstandsklasser for forurenset grunn og beskrivelse av tilstand
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Prøvetaking

Miljøtekniske undersøkel sene ble utført 25. september 2018 av Norconsult . Prøvetakingsprogrammet ble justert
noe ut fra kabelvisning. P3 ble flyttet omtrent 8 m sørover. Prøvepunktene på området for snødeponiet ble
plassert i en avstand på omtrent 25 - 30 m mellom punktene . P4 (ref eransepunktet) ble plassert ca. 100 m nord for
P3. Det ble tatt ut lagvise jordprøver av fyllmassene. Massetypene som ble funnet i de forskjellig e punktene
varierte betydelig mellom prøvepunktene. Feltlogg fra prøvetakingen er vist i

Tabell 2 . Bilder er vist i Vedlegg 1.

Tabell 2 Feltlogg fra prøvetakingen 25. 09. 2018 med beskrivelse av massene, dybder, forurensningsgrad
(fargekodet iht. TA - 2553/2009) og parametere over normverdi. Parametere med den høyeste tilstandsklassen er
markert med fet skrift.

Prøvepunkt Dybde (cm) Beskrivelse Prøve Forurensningsgrad
og parametere over
normverdi

P1

0 - 15 Grus på toppen over grå sand med
rullstein

P1 - 1

15 - 300 Blokkstein med lite finstoff P1 - 2

P2

0 - 15 Gress, mørkebrun jord/sand P2 - 1

15 - 30 Lagdeling mellom lys e grå og lys e brun
sand. Nedenfor lys e brun sand med
rullstein

P2 - 2

50 - 150 Blokk, noe rullstein i mørk gråbrun
sand. Noe teglstein og vaier

P2 - 3

150 - 300 Blokk, noe rullstein i mø rk gråbrun
sand. Noen avfall ( vaier, bildekk,
metallskrap stoff osv ) . Innslag av silt og
leirklumper (gråg r øn n e / gule / røde)

P2 - 4 Tk3: sink
Tk2: Sum - PCB7

P3

0 - 15 Gress, gråbrun sand, rotlag P3 - 1

15 - 150 Gråbrun sand. Mellombrun sand m
rullstein og enkelte teglstein + e t stålrør

P3 - 2

150 - 220 Mellomgrå siltig leire, t ynnere lag mot
elva

P3 - 3 Tk2: benso(a)pyren

220 - 350 Homogen gråbrun sand, noen
trestokker

P3 - 4

P4

0 - 20 G ress, mørk brun jord P4 - 1

20 - 110 Lys beigegul fin sand, homogen uten
rullstein. To biter plastposer (kan være
fra toppen)

P4 - 2

110 - 150 Gulbeige fin sand. Homogen P4 - 3

290 - 310 Grågul fin sand, homogen P4 - 4
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Klassifisering iht. tilstandsklasser

Analyseresultatene er vist i Tabell 3 , og er vist med fargekodingen i veileder TA 2553/2009.

Tabell 3 Analyseresultater fra prøvetaking 25 . 09.2018 for prøvepunkt P1 - P 4 med prøvedybde i c m og fargekodet i
henhold til Miljødirektoratets veileder TA 2553/2009 .

ELEMENT ENHET P1 - 1 P2 - 1 P2 - 2 P2 - 4 P3 - 1 P3 - 2 P3 - 3 P4 - 1 P4 - 2

0 - 15 0 - 15 15 - 30 150 - 300 0 - 15 15 - 150 150 - 220 0 - 20 20 - 110

Tørrstoff (DK) % 88,6 85,9 89,7 82,8 89 91,4 84,1 78,4 88,9

As (Arsen) mg/kg TS <0,5 <0,5 0,8 3,4 <0,5 1,6 2,8 3,9 1,2

Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,07 <0,02 0,03 1,3 <0,02 <0,02 0,16 0,13 0,14

Cr (Krom) mg/kg TS 27 27 20 18 19 19 28 25 13

Cu (Kopper ) mg/kg TS 27 37 21 25 25 29 41 28 14

Hg (Kvikksølv) mg/kg TS 0,47 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02

Ni (Nikkel ) mg/kg TS 24 23 17 21 18 21 33 23 11

Pb (Bly) m g/kg TS 12 6 11 29 12 13 19 21 11

Zn (Sink) mg/kg TS 82 53 52 720 54 57 80 100 52

PCB 28 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 52 mg/ kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 101 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0046 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0012

PCB 118 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010

PCB 138 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0038 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0011 0,0019

PCB 153 mg /kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0032 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg TS <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 0,0013

Sum PCB - 7 mg/kg TS n.d. n.d. n.d. 0,0116 n.d. n.d. n.d. 0,0011 0,0065

Naftalen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Acenaftyle n mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,015 0,023

Acenaften mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Fluoren mg /kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,043 0,012 <0,010

Fenantren mg/kg TS 0,016 <0,010 0,017 <0,010 0,026 <0,010 0,015 0,025 0,019

Antracen m g/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,023 0,047

Fluoranten mg/kg TS 0,014 0,012 0,027 0,016 0,018 0,011 0,011 0,037 0,027

Pyren mg/kg TS 0,011 0,01 0,019 0,014 0,018 <0,010 0,012 0,033 0,023

Benso(a)antracen^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,019 <0,010 0,01 <0,010 0,012 0,022 0,018

Krysen^ mg /kg TS 0,012 0,011 0,022 <0,010 0,017 <0,010 0,014 0,032 0,026

Benso(b+j) fluoranten^ mg/kg TS 0,011 <0,010 0,023 <0,010 0,014 <0,010 0,2 0,031 0,043

Benso(k)fluoranten^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,019 <0,010 <0,010 <0,010 0,077 0,02 0,013

Benso (a)pyren^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,022 0,01 <0,010 <0,010 0,17 0,02 0,025

Dibenso(ah)antracen^ mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 0,1 <0,010 <0,010

Benso(ghi) perylen mg/kg TS <0,010 0,013 0,017 <0,010 0,011 <0,010 0,36 0,021 0,021

Indeno(123cd)pyren^ mg/kg TS <0,010 <0,010 0,02 <0,010 <0,010 <0,010 0,33 0,014 0,019

Sum PAH - 16 mg/kg TS 0,064 0,046 0,205 0,04 0,114 0,011 1,34 0,305 0,304

Benzen mg/kg TS <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Toluen mg/ kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Etylbensen mg/kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Xylener mg /kg TS <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040 <0,040

Sum BTEX mg/kg TS n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Alifater > C5 - C6 mg/kg TS <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

Alifater >C6 - C8 mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Alifater > C8 - C10 mg/kg TS <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Alifater > C10 - C12 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0

Alifater > C12 - C16 mg/kg TS <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
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ELEMENT ENHET P1 - 1 P2 - 1 P2 - 2 P2 - 4 P3 - 1 P3 - 2 P3 - 3 P4 - 1 P4 - 2

0 - 15 0 - 15 15 - 30 150 - 300 0 - 15 15 - 150 150 - 220 0 - 20 20 - 110

Alifater >C16 - C35 mg/kg TS <10 22 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10

Sum alifat er >C12 - C35 mg/kg TS <10 22 <10 <10 <10 <10 <10 14 <10

Sum alifater >C5 - C35 mg/kg TS <20 22 <20 <20 <20 <20 <20 14 <20

TOC % TS 1,1 0,8

Analyseresultatene er overraskende positive og viser at de øverste 1 50 c m av jordmassene i alle
prøvepunkter på Petersøya er rene , dvs . i tilstandsklasse I . I det d ypere l eire laget fra P3 ble det påvist
en PAH - forbindelse, benso(a)pyren , så vidt over grensen for tilstandsklasse I .

I laget med a vfallsmasser fra prøvepunktet P2 ble det påvist forurensninger av sum - PCB7 så vidt over
tilstan dsklasse I, (hhv. 0,01 og 0,01 1 6 mg/kg TS). K onsentrasjon av sink i denne prøven var i
tilstandsklasse III (se Tabell 3 ) . Stoff som ble analysert bare i P2 - 4 prøven er vist i Tabell 4 . Bortsett
fra krom(VI) ble i ngen av de analyserte parameterne påvist over deteksjonsgrensen e. Krom(VI) hadde
konsentrasjon i tilstandsklasse I.

Tabell 4 Analyseresultater tatt ved prøvetaking 25 . 09.2018 for prøvepunkt P 2 - 4 ved prøvedybde 150 - 300 c m

ELEMENT ENHET P2 - 4 (150 - 300 c m)
Tørrstoff (E) % 80,7

Cr6+ mg/kg TS 0,451

Cyanid - fri mg/kg TS <0,10

2 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

3 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

4 - Monoklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4+2,5 - Diklorfenol mg/kg TS <0,040

2,6 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

3,4 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

3,5 - Diklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,6 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,4,6 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

3,4,5 - Triklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4,5 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,4,6 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

2,3,5,6 - Tetraklorfenol mg/kg TS <0,020

Pentaklorfenol mg/kg TS <0,006

Monoklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2 - Diklorbensen mg/kg TS <0,020

1,4 - Diklorbensen mg/kg TS <0,020

1,2,3 - Triklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2,4 - Triklorbensen mg/kg TS <0,030

1,3,5 - Triklorbensen mg/kg TS <0,010

1,2,3,5+1,2,4,5 - Tetraklorbensen mg/kg TS <0,020

Pentaklorbensen mg/kg TS <0,010

Heksaklorbensen mg/kg TS <0,0050

Diklormetan mg/kg TS <0,060

Triklormetan (kloroform) mg/kg TS <0,020

Trikloreten mg/kg TS <0,010
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ELEMENT ENHET P2 - 4 (150 - 300 c m)
Tetraklormetan mg/kg TS <0,010

Tetrakloreten mg/kg TS <0,010

1,2 - Dikloretan mg/kg TS <0,0030

1,1,1 - Trikloretan mg/kg TS <0,010

1,2 - Dibrometan mg/kg TS <0,0040

1,1,2 - Trikloretan mg/kg TS <0,010

g - HCH (Lindan) mg/kg TS <0,0010

o,p' - DDT mg/kg TS <0,010

p,p' - DDT mg/kg TS <0,010

o,p' - DDD mg/kg TS <0,010

p,p' - DDD mg/kg TS <0,010

o,p' - DDE mg/kg TS <0,010

p,p' - DDE mg/kg TS <0,010
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Konklusjon og anbefaling av tiltak
Basert på grunnprøvene s er det ut til at det generelt er liten påvirkning fra snødeponiet på Petersøya .
Det ble ikke funnet forurensninger i grunnen over tilstandsklasse I i de øverste 150 c m. Dette kan tyde
på at det ikke er noe n nevneverdig tilførsel av miljøgifter fra snøen .

Basert på informasjon fra kommunen er det ikke registrert overflateavrenning fra snødeponiet på
Petersøya . Dette stemmer med de obs ervasjoner som ble gjort på befaringen som Norconsult hadde
sammen med kommunen. For å verifisere dette anbefales at kommunen følger opp om smeltevann
drenerer på overflaten i neste snøsmeltings periode. Hvis så er tilfelle, bør man v urder e å ta prøver av
s meltevannet for å forsikre seg om at overflateavrenningen ikke inneholder forurensninger fra snøen
som kan påvirke Storelva negativt .

I et prøvepunkt (P2) ble det observert en avfallsfylling på 1,5 meters dybde . Massene fra dette laget
ble analysert for å se om det i dette laget finnes miljøgifter som eventuelt kan bli mobilisert av
snøsmeltings vannet som infiltrerer i massene under smelteperioden. Resultater viste konsentrasjoner
av sink i tilstandsklasse III og PCB i tilstandsklasse II . Basert på disse resultatene er det anbefalt å
flytte snødeponi et nordover til referansepunkt P4 , hvor massene antas å være renere .

Det er ikke anbefalt å ta prøver fra snøen som en del av overvåkingen i fremtiden . Tidligere
unders økelser fra andre lokaliteter har vist at det er vanskelig å få tatt representative prøver av den
deponerte snøen. Prøvetaking i elven anses heller ikke som hensiktsmessig da det er diffus avrenning
fra området, stor vannføring i elven og andre kilder til tilsvarene forurensning i nærheten (blant annet
utløp av en stor overvannsledning fra sentrumsområdene på innsiden av Petersøya). Det vil dermed
være vanskelig å koble eventuell påvist forurensning til snødeponiet.

Snø inneholder vanligvis en del avfall. D et legges opp til at avfall plukkes ukentlig i
snøsmeltingsperioden rundt deponiområde ne for å forhindre forsøpling.

Området hvor snø deponeres på Petersøya er tilgjengelig for publikum. Det er derfor anbefalt at
snødeponi et på Petersøya skal være lukket med anleggsgjerde. Dette vil også hindre spredning av
avfall fra deponiområdet med vind i noen grad.

Når det gjelder snødeponering på Tyrimyra antas snøen som deponeres på dette området å ha
tilsvarende forurensningsgrad som snøen som deponeres på Petersøy a. Da resultatene fra de
miljøtekniske grunnundersøkelsene som ble gjennomført på Petersøya tyder på at det er liten risiko
for at snøen forurenser grunnen der hvor snøen lagres anses dette også å gjelde på Tyrimyra. Det er
ikke gjennomført grunnundersøkel ser for å verifisere om grunnen kan være forurenset, noe som kan
lede til mobilisering av gammel grunnforurensning da smeltevannet infiltrerer i grunnen. Da dette
området kun brukes til sporadisk snødeponering og lagring av snø i mindre mengder anses risik oen
for denne økte mobiliseringen å være relativt liten. Dermed anses miljørisikoen å være akseptabel
også på Tyrimyra dersom dette området kun benyttes til deponering av mindre mengder snø. Dersom
det skal deponeres større mengder snø på Tyrimyra bør det gjennomføres grunnundersøkelser for å
vurdere om økt infiltrasjon fra smeltevann kan medføre mobilisering av forurensninger i grunnen (fra
andre kilder enn snø).

Dersom dette området blir brukt til snødeponering kommende vinter anbefales likevel at prøver tas av
overflatevann som drenerer til en bekk i den sørlige delen av området for å verifisere at avrenningen
ikke medfører negativ påvirkning på bekken. Prøvene tas i snøsmelteperioden.

Basert på de observasjoner som blir gjort og evt. prøvetaking av over f latevann som blir gjennomført
kommende sesong ved de to deponiene vil miljørisikoen ved snødeponeringen vurderes på nytt.
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Vedlegg

Vedlegg 1 Bilder fra prøvetakingen

P1

P2
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Vedlegg 2 Originale analyserapporter fra laboratoriet
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N - 7439 T r ondh eim
N o r w ay

P r o sj e kt P e t e r s ø y a s nød e pon i
B e s tnr 518 6 05 3

A n a l y se a v f as t s t o f f

D e r e s p r ø v ena v n P 1 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 19 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 6 8 . 8 6 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 7 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 4 7 0 . 06 58 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 4 4 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 2 2 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 8 2 16 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 06 40 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 1 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 19 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

T OC a u l ev 1 . 1 0 . 16 5 % T S 2 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 85 . 9 8 . 5 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 7 5 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 3 7 7 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 3 4 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 6 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 3 10 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 04 60 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 0
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev 2 2 4 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 89 . 7 8 . 9 7 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 0 . 8 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 0 3 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 0 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 4 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 7 3 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 10 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 20 5 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 1
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 3 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 89 . 0 8 . 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev <0 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 8 3 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 2 2 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 4 10 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 02 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 11 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 2
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

T OC a u l ev 0 . 8 0 0 . 1 2 % T S 2 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 3 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 3
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 91 . 4 9 . 1 4 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 1 . 6 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev <0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 9 5 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 3 2 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 7 11 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 01 10 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 3 - 3
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 4
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 84 . 1 8 . 4 1 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 2 . 8 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 6 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 8 5 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 4 1 8 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 3 3 6 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 9 3 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 8 0 1 6 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev 0 . 04 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 2 0 0 . 0 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 07 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 1 7 0 . 05 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev 0 . 1 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 3 6 0 . 10 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 3 3 0 . 09 9 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 1 . 3 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 4 - 1
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 78 . 4 7 . 8 4 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 9 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 3 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 2 8 5 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 3 4 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 10 0 2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev 0 . 00 11 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * 0 . 00 1 1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev 0 . 01 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev 0 . 01 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 02 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 03 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 03 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 02 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 03 2 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 03 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 0 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 30 5 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 5
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
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D e r e s p r ø v ena v n P 4 - 2
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 88 . 9 8 . 8 9 % 1 1 SA H M
A s ( A r sen) a u l ev 1 . 2 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
C d (K adm i um) a u l ev 0 . 1 4 0 . 1 m g / k g T S 1 1 SA H M
C r (K r om) a u l ev 1 3 2 . 6 m g / k g T S 1 1 SA H M
C u (K oppe r) a u l ev 1 4 2 . 8 m g / k g T S 1 1 SA H M
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 2 0 . 0 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Ni (Ni kke l) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
P b (B l y) a u l ev 1 1 2 . 2 m g / k g T S 1 1 SA H M
Zn (Si nk) a u l ev 5 2 10 . 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 101 a u l ev 0 . 00 12 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 138 a u l ev 0 . 00 19 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 153 a u l ev 0 . 00 21 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
PCB 180 a u l ev 0 . 00 13 0 . 00 0 4 4 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um PCB-7 * 0 . 00 6 5 0 m g / k g T S 1 1 SA H M

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena f t y l en a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
Fenan t r en a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A n t r acen a u l ev 0 . 04 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
F l uo r an t en a u l ev 0 . 02 7 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
P y r en a u l ev 0 . 02 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev 0 . 01 8 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
K r y sen^ a u l ev 0 . 02 6 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev 0 . 04 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev 0 . 01 3 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 02 5 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev 0 . 02 1 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 9 0 . 0 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um P A H- 16 * 0 . 30 4 m g / k g T S 1 1 SA H M

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 1 1 SA H M

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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Labn u m m e r N 0060 8 20 6
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 1 1 SA H M
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"a" e tt e r pa r a m e t e r na v n i nd i k e r e r a t a nal ys en e r u tf ø r t a k k r e di t e rt v e d A L S L abo r a t o r y G r o up N o r w a y AS.
"a u l e v " e t t e r pa r a m e t e r n a v n i ndi k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt a kk r e di t e r t a v u n de r le v e r andø r .
" * " e t t e r pa r a m e t e r n a v n in d ik e r e r u a kk r e di t e r t a n al y s e .
Utf ø r en d e l a bo r a t o r i u m e r op p gi tt i t a b ell k a l t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t.
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt.
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e t od e sp e s ifi k a s j on
1 N o r mpakk e (lit en ) me d a lif a t e r . Ri s i ko v u r de r i n g a v j o r d m asse r.

M e t ode : M e t alle r: DS 25 9
T ø rr s t o ff: DS 20 4
PCB- 7 : EN I S O 1530 8 , EPA 3 5 50 C
PAH: RE FL AB 4 : 2 0 0 8
B T E X : RE FL AB 1 : 2 01 0
A li f a t e r : G C M S

M ålep r insi p p : M e t alle r: I CP
PCB- 7 : G C / M S/S I M
PAH: G C / M S/S I M
B T E X : G C / M S/ pen t an
A li f a t e r : G C / M S/ pen t a n

R appo rt e r in g s g r e n s e r : M e t alle r: L O D 0 , 01 - 5 m g / k g T S
T ø rr s t o ff: L O D 0 , 1 %
PCB- 7 : L O D 0 , 001 m g / k g T S
PAH: L O D 0 , 01 - 0 , 04 m g / k g T S
A li f a t e r :
> C 5 -C 6 : L O D 2 . 5 m g / k g T S
> C 6 -C 8 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 8 -C 10 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 10 -C 12 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 12 -C 16 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 16 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S
> C 12 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S ( s u m )
> C 5 -C 35 : L O D 20 m g / k g T S ( s u m )

M åleu si k k e r h e t : M e t alle r: R ela t i v u s i kk e r he t: A s : 3 0 % , C d : 20 % , Cr: 2 0 % , C u : 1 4 % , H g :
14 % , N i : 2 0 % , P b : 2 0 % o g Z n : 20 %
T ø rr s t o ff: R ela t i v u s i kk e r he t 1 0 %
PCB- 7 : R ela t i v u s i kk e r he t 2 0 %
PAH: R ela t i v u s i kk e r he t 4 0 %
A li f a t e r : R ela t i v u s i kk e r he t 2 0 %

V ed la v e k o n s e n tr a s jo n e r k an ab s o lu tt m å le u si k k e r he t v æ r e hø y e r e e n n r e l a t i v
m ål e u s i k k e r h e t, o g en hø y e r e m ål e u s i k k e r h e t v il r a ppo r t e r e s .

2 B es t em m e l s e a v T O C i j o rd

M e t ode : EN 1313 7 : 20 01
M ålep r insi p p : I R
R appo rt e r in g s g r e n s e r : 0 , 1 % T S
M åleu si k k e r h e t : R ela t i v u s i kk e r he t: 15 %
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M e t od e sp e s ifi k a s j on

G odk j enner
SA H M S ab r a H a s h i m i

Utf 1

1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S D en m a r k A/ S , B a k k e gå r d s v ej 4 0 6 A, 3 0 50 H u m l e b æ k , D an m a r k

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .



Ra ppo rt
S i de 1 (6 )

N1 81 8361

1470H P V W Y Z9

____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ ___ _ __ _ _ _ ____ _ __ _ ___ _ __ _ __ _
A L S Labora t or y G roup Nor w a y A S
P B 643 S k ø y en , N-0214 O s l o

A L S S arp s borg
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en

E -po s t : i n f o . on @ a l s g l oba l . c om
T e l : + 47 2 2 13 18 00

W e b : w w w . a l s g l oba l . no

Do k u m en t e t er go d k j en t
og d i g i t a l t under t egne t
a v Rappor t ø r

Mott a tt d ato 2018 - 10 - 1 7 N o r c on s u l t AS
Ut s tedt 2018 - 10 - 2 9 I d a Nil s s on

P b 8 9 84
N - 7439 T r ondh eim
N o r w ay

P r o sj e kt P e t e r s ø y a s nød e pon i
B e s tnr 518 6 05 3

A n a l y se a v f as t s t o f f

D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
NPS med a l i f i j o r d - de l 1 * ---------- - 1 1 R A M Y
Tø rr s t o ff (DK) a u l ev 82 . 8 8 . 2 8 % 2 2 M A M U
A s ( A r sen) a u l ev 3 . 4 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
C d (K adm i um) a u l ev 1 . 3 0 . 2 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
C r (K r om) a u l ev 1 8 3 . 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
C u (K oppe r) a u l ev 2 5 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
H g (K v i kksø l v) a u l ev 0 . 0 3 0 . 0 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
Ni (Ni kke l) a u l ev 2 1 4 . 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
P b (B l y) a u l ev 2 9 5 . 8 m g / k g T S 2 2 M A M U
Zn (Si nk) a u l ev 72 0 14 4 m g / k g T S 2 2 M A M U

PCB 28 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 52 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 101 a u l ev 0 . 00 46 0 . 00 0 9 2 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 118 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 138 a u l ev 0 . 00 38 0 . 00 0 7 6 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 153 a u l ev 0 . 00 32 0 . 00 0 6 4 m g / k g T S 2 2 M A M U
PCB 180 a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um PCB-7 * 0 . 01 16 m g / k g T S 2 2 M A M U

N a ft a l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A cena f t y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A cena ft en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
F l uo r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
Fenan t r en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A n t r acen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
F l uo r an t en a u l ev 0 . 01 6 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
P y r en a u l ev 0 . 01 4 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( a ) a n t r ace n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
K r y sen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( b+ j) f l uo r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( k )fl u o r an t e n^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( a ) p y r en^ a u l ev 0 . 01 0 0 . 0 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
Di benso ( a h ) an t r a cen^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
B enso ( gh i ) pe r y l en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
I ndeno ( 1 23 c d ) p y r en^ a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
S um P A H- 16 * 0 . 04 00 m g / k g T S 2 2 M A M U

B en z en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
To l uen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
E t y l bensen a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
X y l ener a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um B T EX * n . d . m g / k g T S 2 2 M A M U

A lif a t e r > C 5 -C6 a u l ev <2 . 5 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 6 -C8 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 8 -C 10 a u l ev <2 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 10 -C 12 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 12 -C 16 a u l ev <5 . 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
A lif a t e r > C 16 -C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um a li f a t e r > C 12 - C 35 a u l ev <1 0 m g / k g T S 2 2 M A M U
S um a li f a t e r > C 5 -C 35 a u l ev <2 0 m g / k g T S 2 2 M A M U

NPS med a l i f i j o r d - de l 2 * ---------- - 1 1 R A M Y
Tø rr s t o ff (E) a u l ev 80 . 7 4 . 8 7 % 3 3 M A M U

C r 6+ a u l ev 0 . 45 1 0 . 09 1 m g / k g T S 3 3 SA H M

C y an i d -f ri a u l ev <0 . 1 0 m g / k g T S 3 3 M A M U

2 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
4 - M on o k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4+2 , 5 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 04 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 6 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 4 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 5 -Di k l o r f e nol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 6 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 4 , 6 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
3 , 4 , 5 - T r i k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 , 5 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 4 , 6 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
2 , 3 , 5 , 6 - Te t r a k l o r f en ol a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
P en t ak l o r f e nol a u l ev <0 . 00 6 m g / k g T S 3 3 M A M U

M ono k l o r ben s en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di k l o r b ens en a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 4 -Di k l o r b ens en a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 3 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 4 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 03 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
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D e r e s p r ø v ena v n P 2 - 4
Jo r d

Labn u m m e r N 0060 8 20 9
A na l y s e R esu lt a t e r U s i kke r he t ( ± ) E nhe t M e t od e Utf ø r t Si gn
1 , 3 , 5 - T r i k l o r be n sen a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 , 3 , 5+1 , 2 , 4 , 5 - Te t r a k l o r be n sen a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
P en t ak l o r b ens en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
H eksak l o r ben s en a u l ev <0 . 00 50 m g / k g T S 3 3 M A M U

Di k l o r me t an a u l ev <0 . 06 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
T r i k l o r me t a n ( k l o r o f o r m) a u l ev <0 . 02 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
T r i k l o r e t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
Te t r ak l o r m e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
Te t r ak l o r e t en a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di k l o r e t an a u l ev <0 . 00 30 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 1 , 1 - T r i k l o r e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 2 -Di b r o m e t an a u l ev <0 . 00 40 m g / k g T S 3 3 M A M U
1 , 1 , 2 - T r i k l o r e t an a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U

g -H CH ( L i ndan) a u l ev <0 . 00 10 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDT a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDT a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDD a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDD a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
o , p '-DDE a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
p , p '-DDE a u l ev <0 . 01 0 m g / k g T S 3 3 M A M U
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"a" e tt e r pa r a m e t e r na v n i nd i k e r e r a t a nal ys en e r u tf ø r t a k k r e di t e rt v e d A L S L abo r a t o r y G r o up N o r w a y AS.
"a u l e v " e t t e r pa r a m e t e r n a v n i ndi k e r e r a t a n al y s e n e r u tf ø rt a kk r e di t e r t a v u n de r le v e r andø r .
" * " e t t e r pa r a m e t e r n a v n in d ik e r e r u a kk r e di t e r t a n al y s e .
Utf ø r en d e l a bo r a t o r i u m e r op p gi tt i t a b ell k a l t Utf .
n . d . b e t y r i k k e på v is t.
n / a b e t y r i k k e a nal ys e r ba rt.
< be t y r m ind r e e n n .
> be t y r s t ø rr e e nn .

M e to d e sp e s ifi k a s j on
1 P akke n a v n « N o r mpa k ke s t a nda r d i j o r d ( me d a li f a t e r )»

Øv r ig m e t o d ei n f o r m a s jon t il d e ul i k e a nal ys ene s e e s u nde r

2 N o r mpakk e s t a n da r d m / a li f a t e r . Ri s i k o v u r de r i ng a v j o r d masse r . D e l 1

M e t ode : M e t alle r: DS 25 9
T ø rr s t o ff: DS 20 4
PCB- 7 : EN I S O 1530 8 , EPA 3 5 50 C
PAH: RE FL AB 4 : 2 0 0 8
B T E X : RE FL AB 1 : 2 01 0
A li f a t e r : G C M S

M ålep r insi p p : M e t alle r: I CP
PCB- 7 : G C / M S/S I M
PAH: G C / M S/S I M
B T E X : G C / M S/ pen t an
A li f a t e r : G C / M S/ pen t a n

R appo rt e r in g s g r e n s e r : M e t alle r: L O D 0 , 01 - 5 m g / k g T S
T ø rr s t o ff: L O D 0 , 1 %
PCB- 7 : L O D 0 , 001 m g / k g T S
PAH: L O D 0 , 01 - 0 , 04 m g / k g T S
A li f a t e r :
> C 5 -C 6 : L O D 2 . 5 m g / k g T S
> C 6 -C 8 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 8 -C 10 : L O D 2 . 0 m g / k g T S
> C 10 -C 12 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 12 -C 16 : L O D 5 . 0 m g / k g T S
> C 16 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S
> C 12 -C 35 : L O D 10 m g / k g T S ( s u m )
> C 5 -C 35 : L O D 20 m g / k g T S ( s u m )

M åleu si k k e r h e t : M e t alle r: r ela t i v u s i kk e r he t 14 %
T ø rr s t o ff: r ela t i v u s i kk e r he t 10 %
PCB- 7 : r ela t i v u s i kk e r he t 20 %
PAH: r ela t i v u s i kk e r he t 40 %
A li f a t e r :

3 B es t em m e l s e a v N o r mpak ke , no r m v e r d i e r f o r f ø l som a r e a l b r uk , d e l 2 ( 2 ).

M e t ode : T ø rr s t o ff: I S O 1146 5
Cr 6+ : EN 1519 2 , EPA 3 0 60 A
C y anid -fr i : I S O 6703 - 2
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M e to d e sp e s ifi k a s j on
K lo rf e n ole r : I S O 1415 4 , EPA 8 0 41 , EPA 3 50 0
K lo r p e s t i ci d e r : EPA 808 1
K lo r be n s e ne r: I S O 1500 9 , EPA 8 2 60 , EPA 5 021 A, EPA 502 1,

EPA 8015 , M ADEP 2004 , r e v . 1 . 1 .
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : I S O 1500 9 , EPA 8 2 60 , EPA 5 021 A, EPA 502 1,

EPA 8015 , M ADEP 2004 , r e v . 1 . 1 .

M ålep r insi p p : Cr 6+ : I C-SPC
C y anid -fr i : S pe k t r o f o t o m e t r i
K lo rf e n ole r : G C - M S/EC D
K lo r p e s t i ci d e r : G C-EC D
K lo r be n s e ne r: G C- F I D / M S
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : G C- F I D / M S

R appo rt e r in g s g r e n s e r : Cr 6+ : 0 , 060 m g / k g T S
C y anid -fr i : 0 , 10 m g / k g T S
K lo rf e n ole r : 0 , 020 m g / k g T S
K lo r p e s t i ci d e r : 0 , 010 m g / k g T S
g -H CH ( L indan ): 0 , 00 1 0 m g / k g T S
K lo r be n s e ne r : 0 , 010 - 0 , 0 3 0 m g / k g T S
H e ks a k l o r be n s e n: 0 , 00 5 0 m g / k g T S
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : 0 , 00 3 0 - 0 , 0 60 m g / k g T S

R ela t i v m ål e u s i k k e r he t: T ø rr s t o ff: 10 %
Cr 6+ : 20 %
K lo rf e n ole r : 25 %
C y anid -fr i : 40 %
K lo r p e s t i ci d e r : 40 %
K lo r be n s e ne r : 40 %
K lo r e rt e l ø s e m id l e r : 40 %

N o t e : R e s ul t a t e r r appo r t e rt s o m < be t y r ikk e på vi s t

G odk j enner
M A M U M a rt e M u r i

R A M Y R agnh i ld M y r v oll

SA H M S ab r a H a s h i m i
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1 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S La b o r a t o r y G r o u p N o r w a y AS, P o s t b o k s 64 3 S k ø y en , 0 214 Os lo , N o r g e
Le v e r in g s ad r e s s e : Dr a m m e n sv eien 2 6 4 , 0 283 Os lo , N o r g e

2 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S D en m a r k A/ S , B a k k e gå r d s v ej 4 0 6 A, 3 0 50 H u m l e b æ k , D an m a r k

3 A n s v a r l i g l a bo r a t o r i u m : A L S La b o r a t o r y G r o u p , A L S C z e c h R ep u bl i c s .r. o , N a H a rf 9 / 336 , Pr ah a , T sj e kk ia

Lo k a l i s e r i n g a v a n d r e A L S la b o r a t o r i e r :

C e sk a Li pa B end l o v a 16 8 7 / 7 , 470 03 C e s k a L ip a
P a r dub i c e V R aji 906 , 530 02 P a r du b ic e

1 Utf ø r en d e t e k n i s k en h e t ( i nn e n A L S L a bo r a t o r y G r oup ) e lle r e ks t e r n t la b o r a t o r iu m ( u n de r l e v e r andø r) .
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A L S S arp s borg
Y v en v e i en 17 , N-1715 Y v en
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Do k u m en t e t er go d k j en t
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Utf 1

K on t a k t A L S L abo r a t o r y G r o u p N o r ge , f o r y tt e r lig e r e i n f o r m a sj o n

M åleu si k k e r h e t en an g is s o m e n u t v ide t m å le u s i kk e r he t ( e tt e r de f i ni s jon i " E v a l ua t i on o f m e a s u r e m en t da t a – G u i de t o t h e
e x p r e ssi on o f u n c e r t ai n t y in m ea s u r e m e n t”, J C G M 100 : 200 8 C o rr e c t ed v e r s ion 20 1 0 ) be r e gne t m ed en d e k nin g s f a k t o r p å
2 noe s o m g i r e t k o n f id e n s in t e r v al på o m l ag 9 5% .

M åleu si k k e r h e t fr a un d e r le v e r andø r e r an g is o ft e s o m e n u t vi de t u s i kk e r he t b e r e g ne t m e d d e k n i ng s f a k t o r 2 . Fo r y tt e r li g e r e
in f o r m a s jon , k o n t a k t l abo r a t o r i e t .

M åleu si k k e r h e t s k a l v æ r e t i lg j enge l ig f o r a kk r e di t e rt e m e t od e r. Fo r vi ss e an a l y s e r d e r d e t t e i k k e opp g is i r a p po rt e n , v il d e tt e
oppg i s v ed hen v e n de l s e t il l a b o r a t o r i e t .

D enne r a ppo r t en f å r k un g je ng is i s i n h e lhe t , o m i kk e u tf ø r e n de l a bo r a t o r i u m p å f o r h ån d h a r sk r i ft l ig g od k jen t an n e t .
R e s ul t a t e n e g j el d e r ba r e d e a nal y s e r t e p r ø v e n e .
A ngåe n de l abo r a t o r i e t s a n s v a r i f o r b in d el s e m ed o ppd r ag , s e a k t u el l p r o d u k t k a t alo g e l le r v å r w eb si de w w w . al s glob a l . no

D en di g i t a l t s ig n e rt PD F -f i l r ep r e s e n t e r e r den opp r inn e li g e r a ppo rt e n . E v en t u el l e u t sk r i ft e r e r å a n s e s o m k o pie r .



 

E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

 

Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av 
overskuddssnø på Petersøya på Hønefoss i Ringerike kommune 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 
6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 6. desember 2018.  
 
Tillatelsen gjelder fra 13. mars 2019. 
 
Tiltakshaver må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i 
driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar 
opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.  

 
Virksomhetsdata 

Virksomhet Ringerike kommune 
Beliggenhet/gateadresse Osloveien 1 
Postadresse 3511 Hønefoss 
Kommune og fylke Ringerike, Buskerud 
Org. nummer (virksomhet) 940 100 925 

 
Anleggsdata 

Anleggets navn Petersøya snødeponi 
Beliggenhet Hønefoss 
Kommune og fylke Ringerike, Buskerud 
Gårds og bruksnummer 318/250 
UTM-koordinater 237450Ø/6679321N (sone 33) 

 
Fylkesmannens referanser 

Tillatelsesnummer Anleggsnummer 
2019.0198.T 0605.0162.01 

 
Tillatelse gitt: 13. mars 2019 Endringsnummer:  Sist endret:  

Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef  

 Jonas Dahl Torp 
rådgiver  

 
Endringslogg 

Endringsnummer Endring av Punkt Beskrivelse 
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1. Rammer 
Tillatelsen gjelder deponering av overskuddssnø på Petersøya i Ringerike kommune. 
 
Tillatelsen gjelder for deponering av totalt 10 000 m3 snø. 
 
Tillatelsen gjelder fra 13. mars 2019. 
 
Hvis annet ikke er klart bestemt i denne tillatelsen, skal den ansvarlige til enhver tid drive 
deponiet i samsvar med alle relevante krav i det gjeldene forurensningsregelverket. 
 

2. Generelle vilkår 

2.1. Utslippsbegrensninger 
De utslippskomponenter fra virksomheten som er antatt å ha størst miljømessig betydning, er 
uttrykkelig regulert gjennom spesifikke vilkår i denne tillatelsen. Dette gjelder likevel ikke utslipp 
av stoffer på prioritetslisten, oppført som vedlegg 1 i tillatelsen. Disse stoffene er blant de mest 
helse – og miljøfarlige stoffene som er i bruk. Utslipp av disse stoffene er bare tillatt hvis 
utslippene er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning, eller annet er bestemt i 
tillatelsen. Virksomheten skal være spesielt oppmerksom på eventuell fare for utslipp av stoffene 
på prioritetslisten. 

2.2. Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning, herunder utslipp til vann, samt støy og avfall er uønsket. Selv om utslippene 
holdes innenfor grenseverdiene, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp så langt dette er 
mulig uten urimelige kostnader. 

2.3. Tiltak ved økt forurensningsfare  
Dersom det som følge av unormale driftsforhold eller av andre grunner oppstår fare for økt 
forurensning, plikter virksomheten å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller 
redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften. 

2.4. Internkontroll  
Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift 
om dette1. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder 
krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse 
lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert.  
 
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 

2.5. Risikovurdering og forebyggende tiltak 
Tiltakshaver skal vurdere om aktivitetene ved virksomheten kan medføre fare for forurensning av 
det ytre miljø, jf. internkontrollforskriften § 5, 2. ledd pkt. 6, og vurdere resultatene opp mot 
akseptabel miljørisiko. 

 
1 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter – forskrift av 06.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften) 
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Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av forurensning, inkludert 
akutt forurensning, og de helse- og miljømessige konsekvenser forurensningen kan medføre. 
 

3. Tiltaksgjennomføring  

3.1. Sikring av deponiet 
Området som omfattes av tiltaket skal holdes avsperret og ikke være tilgjengelig for allmenheten. 
 
3.2. Håndtering av avfall 
Slam, sand, grus og annet avfall som ligger igjen på plassen etter snøsmelting og som oppstår i 
forbindelse med rengjøring av renseløsningen skal leveres til godkjent mottak med tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 

4. Utslippsgrenser 

4.1. Utslipp til vann  
Følgende utslippsbegrensninger gjelder: 
 

Utslippskomponent Utslippsgrense 

  
Suspendert stoff(SS) 200 mg/l 
Olje 5 mg/l 
pH 6,0-8,0 

 

4.2. Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, 
fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke overskride følgende grenser, målt 
eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade: 
 
 

Dag 
(kl. 07-19) 
LpAekv12h 

Kveld 
(kl.19-23) 
LpAekv4h 
 

Søn-/Helligdag 
(07-23) 
LpAekv16h 

Natt 
(kl. 23-07) 
LpAekv8h 
 

60 dB 55 dB 55 dB 45 dB 
 
Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra 
virksomhetens ordinære drift, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og 
lossing/lasting. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av 
virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene. Eventuelle klager eller overskridelser 
på støy skal loggføres, og forebyggende tiltak skal iverksettes. 
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4.3. Grunnforurensning  
Virksomheten skal være innrettet slik at det ikke skjer utslipp til grunnen som kan medføre fare 
eller ulempe for miljøet. Virksomheten plikter å ha oversikt over mulig forurenset grunn som 
finnes på anleggsområdet, herunder fare for spredning og eventuelt behov for undersøkelser og 
tiltak. Forurensningsmyndigheten skal varsles hvis det er grunn til å anta at tiltak vil være 
nødvendig. 
 

6. Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 

6.1. Etablering av beredskap  
Virksomheten skal etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen 
skal være tilpasset den miljørisikoen som virksomheten til enhver tid representerer.  

6.2. Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift2. 
Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike tilfeller.  
 

7. Utslippskontroll  

7.1. Prøvetaking 
Tiltakshaver skal gjennomføre prøvetaking av snø fra deponiområdet, samt prøvetaking av slam, i 
henhold til overvåkingsprogrammet. Prøvene skal gjennomføres slik at de blir representative for 
det faktiske utslippet. 
 
Prøvetaking for utslipp til vann skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik 
overvåkning. Kravene fremgår av vedlegg 5 til vannforskriften. Vegsalt (NaCl), tungmetallene 
arsen, zink, kobber, bly, nikkel, krom, kvikksølv og kadmium, PAH, suspendert stoff, olje og pH 
skal minimum inngå i overvåkingen. 
 
Overvåkingsprogrammet skal inngå som en del av internkontrollsystemet. Måleprogrammet skal 
beskrive både prøvetaking, analyse og/eller beregning, herunder: 

- Prøvetakings og analysemetode. 
- Valg av måleperioder som gir representative prøver. 
- Beregningsmodeller og utslippsfaktorer som benyttes. 
- Beregning av usikkerhet i målingene for rapporteringspliktige komponenter. 

 

7.2. Kvalitetssikring av målingene 
Virksomheten er ansvarlig for at metoder og utførelser er forsvarlig kvalitetssikret bl.a. ved å: 

· utføre målingene etter Norsk standard. Dersom det ikke finnes, kan internasjonal 
standard benyttes. Fylkesmannen kan videre godta at annen metode benyttes dersom 
særlige hensyn tilsier det.  

 
2 Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269 
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· bruke akkrediterte laboratorier / tjenester når prøvetaking og analyse utføres av 
eksterne.  

 

7.3. Rapportering  
Det skal sendes en årlig rapport til Fylkesmannen senest innen 15. august. 
Rapporten skal inneholde: 

 Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig 
påvirkning på omgivelsene fra avrenning fra snødeponi. 

 Dokumentasjon på levering av avfall, grus/sand og slam til godkjent deponi etter 
forurensningsloven. Mengder og tidspunkt for levering må være inkludert. 

 Analyseresultater fra prøvetakingen. 
 
 
8. Ansvarskontroll 
Ringerike kommune er ansvarlig for at kravene i denne utslippstillatelsen blir overholdt. 
Tillatelsen fritar ikke tiltakshaver for plikt til å innhente tillatelsen fra andre myndigheter. 
 
Tillatelsen fritar ikke virksomheten for plikt til å betale erstatning for forurensningsskade, jf. 
forurensningsloven § 10 og kapitel 8. 
 

9. Tilsyn  
Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne 
bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid.  
 

VEDLEGG 1  

Liste over prioriterte miljøgifter, jf. punkt 2.1.  
Utslipp av disse komponenter er bare omfattet av tillatelsen dersom dette framgår uttrykkelig av 
vilkårene i pkt. 3 flg. eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning 
 
 
Metaller og metallforbindelser: 

 Forkortelser 
Arsen og arsenforbindelser As og As-forbindelser 
Bly og blyforbindelser Pb og Pb-forbindelser 
Kadmium og kadmiumforbindelser Cd og Cd-forbindelser 
Krom og kromforbindelser  Cr og Cr-forbindelser 
Kvikksølv og kvikksølvforbindelser Hg og Hg-forbindelser 

 
Organiske forbindelser: 

  
Bromerte flammehemmere:  Vanlige forkortelser 
      Penta-bromdifenyleter (difenyleter, pentabromderivat)  Penta-BDE 
      Okta-bromdifenyleter (defenyleter, oktabromderivat) Okta-BDE, octa-BDE 
      Deka-bromdifenyleter (bis(pentabromfenyl)eter) Deka-BDE, deca-BDE 
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      Heksabromcyclododekan HBCDD 
      Tetrabrombisfenol A (2.2`,6,6`-tetrabromo-4,4`isopropyliden 

difenol) 
TBBPA 

  
Klorerte organiske forbindelser  
      1,2-Dikloretan EDC 
      Klorerte dioksiner og furaner Dioksiner, PCDD/PCDF 
      Heksaklorbenzen HCB 
      Kortkjedete klorparafiner C10 - C13 (kloralkaner C10 - C13)  SCCP   
      Mellomkjedete klorparafiner C14 - C17 (kloralkaner C14 - C17) MCCP  
      Klorerte alkylbenzener KAB 
      Pentaklorfenol PCF, PCP 
      Polyklorerte bifenyler PCB 
      Triklorbenzen TCB 
      Tetrakloreten PER 
      Trikloreten TRI 
      Triklosan  (2,4,4'-Triklor-2'-hydroksydifenyleter)  
      Tris(2-kloretyl)fosfat TCEP 
  
Enkelte tensider:  
      Ditalg-dimetylammoniumklorid DTDMAC 
      Dimetyldioktadekylammoniumklorid DSDMAC 
      Di(hydrogenert talg)dimetylammoniumklorid DHTMAC 
  
Alkylfenoler og alkylfenoletoksylater:  
      Nonylfenol og nonylfenoletoksilater NF, NP, NFE, NPE 
      Oktylfenol og oktylfenoletoksilater OF, OP, OFE, OPE 
      Dodecylfenol m. isomerer  
      2,4,6 tri-tert-butylfenol  
  
Polyfluorerte organiske forbindelser (PFCs)  
      Perfluoroktansulfonat (PFOS) og forbindelser som inneholder 

PFOS 
PFOS, PFOS-relaterte 
forbindelser 

      Langkjedete perfluorerte karboksylsyrer 
      Perfluoroktansyre  

 
PFOA   

      C9-PFCA – C14-PFCA PFNA, PFDA, PFUnDA, 
PFDoDA,  
PFTrDA, PFTeDA  

  
Tinnorganiske forbindelser:  
       Tributyltinn TBT 
       Trifenyltinn TFT, TPT 
  
Polysykliske aromatiske hydrokarboner PAH 
  
Dietylheksylftalat (bis(2-etylheksyl)ftalat)  DEHP 
  
Bisfenol A BPA 
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Siloksaner  
      Dekametylsyklopentasiloksan D5 
      Oktametylsyklotetrasiloksan D4 

 



Vår dato: 16.10.2018 
Vår referanse: 2016/7487 
Arkivnr.: 470 
Deres referanse:  
 
Saksbehandler: Jonas Dahl Torp 
 
Innvalgstelefon: 32266710

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Se adresseliste  
 
  
 
Informasjonsskriv til kommunene - Håndtering av overskuddssnø 
 
Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller 
være forurenset og inneholde avfall. Deponering av snø på land og dumping av snø i 
sjø/vassdrag vil derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11 hvor 
Fylkesmannen er myndighet. 
 
Ved deponering og dumping av overskuddssnø må det gjennomføres stedsspesifikke 
risikovurderinger for å undersøke om deponeringen/dumpingen vil føre til nevneverdig 
skade eller ulempe for miljøet. Søknad om deponering og dumping av snø må deretter 
sendes til Fylkesmannen. Dersom håndteringen vil medføre skade eller ulempe for 
miljøet kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. 
 
Snødeponi på land krever også tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl). Dette gjelder 
både faste og midlertidige snødeponier. Dersom deponiet skal etableres på dyrka mark 
må det søkes om dispensasjon i forhold til jordlova. 
 
Bakgrunn 
Store snømengder de siste vintrene har skapt utfordringer for flere kommuner når det gjelder 
deponering av overskuddssnø, da spesielt i sentrumsnære områder og boligstrøk. 
Fylkesmannen har fått mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra kommuner, 
entreprenører og privatpersoner med hensyn til hvor snøen bør deponeres/dumpes, og om det 
kreves tillatelse av Fylkesmannen for å deponere/dumpe snø. Fylkesmannen sin erfaring er at 
opprettelse og godkjenning av snødeponi håndteres svært ulikt rundt i kommunene. I kyst- og 
elvekommunene er det særlig mange bekymringer og problemstillinger knyttet til dumping av 
snø i elv og sjø. 
 
På bakgrunn av dette mener Fylkesmannen det er viktig at kommunene har utarbeidet en 
beredskapsplan for håndtering av snø. Det må tilrettelegges for egnede områder for 
deponering av overskuddssnø. Områdene skal vurderes på bakgrunn av bestemmelser etter 
plan- og bygningsloven og forurensningsloven. Dette for å unngå at snø dumpes og deponeres 
på områder som ikke er egnet til formålet, og som kan medføre fare for forurensning av grunn 
og vann. 
 
For å sikre lik praksis i de ulike fylkene, ønsker Miljødirektoratet å utarbeide en veileder som 
legges ut på miljokommune.no. Frem til ferdigstilling av Miljødirektoratets veileder ønsker 
Fylkesmannen gjennom dette brevet å belyse hvilke regelverk som kommer til anvendelse ved 
anleggelse av snødeponier, det være seg faste og midlertidige deponier. 
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Delegering av myndighet etter forurensningsloven til Fylkesmannen 
I brev av 7. november 2011 oversendte Miljødirektoratet (tidligere Klima og 
forurensningsdirektoratet) delegasjonsvedtak fra Miljøverndepartementet. Fylkesmannen har 
fått myndighet etter forurensningsloven til å fatte vedtak knyttet til forurensning og 
avfallsproblemer ved dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land.  
 
Forurensningsloven 
I henhold til forurensningsloven § 6 første ledd nummer 1 forstås forurensning blant annet 
som: 
 
«tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen som er eller kan være til 
skade eller ulempe for miljøet». 
 
Dette innebærer at snø som ligger i sentrumsnære og trafikkerte områder og som dumpes eller 
forflyttes til et område for deponering faller inn under definisjonen av forurensning. Det er 
lagt til grunn at det må være en menneskelig handling som utløser forurensningen. Spørsmålet 
er så om den forurensede snøen medfører nevneverdig skade eller ulemper på miljøet, jf. 
forurensningsloven § 8 tredje ledd hvor det heter:  
 
«forurensninger som ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper kan finne sted uten 
tillatelse etter § 11». 
 
Deponering av snø 
Om deponeringen vil kreve en tillatelse etter forurensnignsloven vil være avhengig av hvor 
snøen kommer fra, hvor mye snø som skal deponeres og hvor snøen er planlagt deponert. Ved 
opprettelse av et snødeponi må det derfor gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å finne 
ut om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe av 
nærliggende grunn eller vassdrag. Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at 
snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter 
forurensingsloven § 11. Dette fremkommer av forurensningsloven § 7 første ledd: 
 
«ingen må har, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 
er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt i medhold av § 11». 
 
Forurensningsmyndighet til å gi tillatelse av snødeponier er delegert til Fylkesmannen i brev 
fra Miljødirektoratet av 7. november 2011. En eventuell søknad skal derfor sendes til 
Fylkesmannen. 
 
Dumping i vassdrag og sjø 
Utfordringer med marin forsøpling, spredning av miljøgifter og salt, og spredning av 
miljøgifter i sedimenter gjør utfylling av snø i vassdrag og sjø problematisk. 
 
Snø fra sentrumsnære og trafikkerte områder vil kunne inneholde prioriterte miljøgifter. Dette 
er ikke miljøgifter som kan spres i vassdrag eller til sjø.  
 
Marin forsøpling er videre en utfordring. Miljødirektoratet skriver i «Overordnet vurdering av 
kilder og tiltak mot marin forsøpling» at selv om ikke alle effektene av marin forsøpling er 
kjent, så er det enighet om at dette er et alvorlig miljøproblem som forventes å øke betydelig 
om det ikke iverksettes tiltak. Mye marin forsøpling er lokalt generert og må løses lokalt. 
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Fylkesmannen mener derfor det er viktig at kommunene er bevisst på sin 
forsøplingsmyndighet med tanke på avfall i snø.  
 
Et annet problem med dumping av snø i vassdrag og sjø er oppvirvling av forurensede 
sedimenter der dumpingen foregår.  
 
På bakgrunn av dette er Fylkesmannen av den oppfatning av at all dumping av snø i vassdrag 
og sjø skal begrenses eller forbys. Utfordringer med marin forsøpling, spredning av 
miljøgifter og salt, og spredning av miljøgifter i sedimenter gjør denne type utfylling 
problematisk. En eventuell tillatelse fra Fylkesmannen etter § 11 i forurensningsloven kan 
bare gis dersom snøen renses for avfall og forurensninger før dumping. 
 
Plan- og bygningsloven 
Snødeponier er et tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven (pbl), og må derfor også 
byggesaksbehandles. Dette gjelder både faste og midlertidige snødeponier. 
 
Etter Fylkesmannens vurdering vil det være hensiktsmessig om kommunene regulerer et eller 
flere områder for snødeponier, der det er tilrettelagt for slik aktivitet ved blant annet 
installering av nødvendig rensing av smeltevann. Dette for å sikre en forsvarlig håndtering av 
overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser. Det blir her viktig at kommunen finner områder 
som er egnet til et slikt formål og som ikke kommer i konflikt med andre brukerinteresser. 
 
Fylkesmannen vil ved etablering av snødeponier vurdere behovet for tillatelse etter 
forurensningsloven basert på hvilke bestemmelser som er satt i reguleringsplanen knyttet til 
faren for forurensning av grunn og nærliggende vassdrag. Tiltakshaver bør i 
reguleringsbestemmelsene pålegges å utarbeide et miljøoppfølgingsprogram som viser hvilke 
tiltak som skal iverksettes for å redusere faren for forurensning.  
Ved opprettelse av faste deponier vil det høyst sannsynlig kreves tillatelse etter pbl. § 93 
første ledd bokstav i. Ved opprettelse av midlertidige deponier skal det behandles etter pbl. § 
85. 
 
Om et snødeponi er midlertidig må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fylkesmannen mener at 
dersom et snødeponi plasseres samme sted flere år på rad og snøen ligger i deponiet fra 
omkring desember til utover sommeren, anses ikke tiltaket som midlertidig.  
 
Jordloven 
Ved plassering av snødeponi på dyrka mark kan det også være behov for å søke om 
dispensasjon fra jordlova § 9. Det anbefales å ta kontakt med landbruksmyndighetene i den 
aktuelle kommunen. 
 
Søknad 
Hvilke snødeponier som er søknadspliktige etter forurensningsloven vil være avhengig av om 
deponiet medfører en fare for forurensning. Her må det som tidligere nevnt gjøres en 
stedsspesifikk vurdering for hvert enkelt snødeponi. 
 
Dersom det skal benyttes små midlertidige deponier på privat eiendom som ikke medfører 
fare for forurensning, anser Fylkesmannen at det ikke er behov for tillatelse etter 
forurensningsloven. De lokale påvirkningene fra deponiet skal likevel vurderes. 
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Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping og/eller deponering av snø skal 
inneholde relevant informasjon, jf. forurensningsforskriften § 36-2. Innhold i søknad om 
tillatelse. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
fagsjef 
 

  Jonas Dahl Torp 
  rådgiver 
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Kopi til: 
Drammen kommune            Postboks 7500                 3008    Drammen 
Nes kommune Rukkedalsvegen 46 3540 Nesbyen 
Gol kommune Gamlevegen 4 3550 Gol 
Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 Ål 
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg 
Flå kommune Sentrumsvegen 24 3539 Flå 
Hemsedal kommune Hemsedalsvegen 2889 3560 Hemsedal 
Sigdal kommune Borgestubakken 2 3350 Prestfoss 
Rollag kommune  3626 Rollag 
Miljødirektoratet    
Lier kommune Postboks 205 3401 Lier 
Hurum kommune Nordre Sætrevei 1 3475 SÆTRE 
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss 
Røyken kommune Katrineåsveien 20 3440 Røyken 
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 Hol 
Øvre Eiker kommune Postboks 76 3301 HOKKSUND 
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE 
Krødsherad kommune  3536 Noresund 
Nedre Eiker kommune Postboks  399 3051 Mjøndalen 
Flesberg kommune Lampelandhagan 7 3623 Lampeland 
Nore og Uvdal kommune Sentrum 16 3630 Rødberg 
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund 
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3264-20   Arkiv: GNR 38/119  

 

 

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse - Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 
 

Forslag til vedtak: 

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet innvilges med varighet i to år fra endelig 

vedtakstidspunkt, jf. pbl. § 19-1. 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2: 

a. Det må foreligge godkjent byggeplan for fortauet med Statens vegvesen som veieier  

    av E16. 

b. Det må inngås gjennomføringsavtale om bygging av fortauet med Statens  

    vegvesen som veieier av E16. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

  

Sammendrag 

Det er søkt om midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet § 1.2 

nummer 6 bokstav b «Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser». Det er mottatt 

nabomerknad fra en nabo til søknaden om dispensasjon. Merknaden går i hovedsak på forhold 

tilknyttet reguleringsplanen, og nabo er positiv til gang- og sykkelvei på gnr/bnr 38/119 som 

avluttes mot gnr/bnr 38/135. Rådmannen anbefaler at HMA gir midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsene i to år slik at det gis tid for å jobbe med endring av 

reguleringsplanen. 

 

Beskrivelse av saken 

I reguleringsplanen er det stilt krav om opparbeiding av fortau, og det søkes om midlertidig 

dispensasjon for å ikke opparbeide deler av dette fortauet. Rekkefølgebestemmelsen i 

reguleringsplanen er knyttet til brukstillatelse, noe som betyr at det ikke er tillatt å ta i bruk 

bygningen til nytt formål (dagligvarehandel) før fortauet er opparbeidet. Strekningen det søkes 

om dispensasjon for er fortau over gnr/bnr 38/135, markert med rød firkant i bildet under: 

 



- 

 
 

Søker har begrunnet dispensasjonssøknaden med følgende: 

- Det har ikke vært mulig å komme til enighet med Kastet Eiendom AS om kjøp av 

arealet på deres eiendom, gnr/bnr 38/135, som trengs for å etablere fortauet. 

- Det er kostnadskrevende og frustrerende dersom tiltakshaver ikke får brukstillatelse for 

butikken på grunn av 25 meter manglende fortau. 

- Selv om rekkefølgebestemmelsen ikke oppfylles, vil det være god fremkommelighet på 

parkeringsplassen for de aktuelle gående/syklende. 

- Fortau kom inn i sluttfasen av planprosessen, etter ønske fra administrasjonen i 

Ringerike kommune. 

- Fortauene er tegnet langs med parkeringsplassene og ikke langs fylkesveien, da 

kommunen ønsket å vise separasjonstiltak for gående fra biltrafikken inne på 

parkeringsplassene. 

- Dagens situasjon, uten fortauet, har fungert slik de 30 år det har vært butikker og kafé 

på Hvervenkastet. Det har ikke skapt ulykker eller trafikksikkerhetsproblemer. 

- Det er begrenset med gående og syklende langs Fv35. Tellinger viser 7-8 per time. 

Halvparten av disse vil kunne benytte fortau på sydsiden. 

- Fortauet er viktig når det bygges flere boliger i nærområdet, men i en 1-2 års periode er 

ikke tiltaket avgjørende viktig for trafikksikkerheten. Det er to fotgjengerfelt over til 

den motsatte siden, der det er gang-/sykkelvei langs hele veien. I tillegg er det et 

fotgjengerfelt vest for Bakkes eiendom. En slik løsning vil være trafikksikkerhetsmessig 

tilfredsstillende for Coops del av de felles parkeringsarealene. 

- Dispensasjonen vil være midlertidig, dvs. frem til de deler av fortauet som ligger hos 

Gjestegården, blir tilgjengelig. 

- Søker ser for seg å skaffe tilgang til grunn enten gjennom ytterligere forhandlinger, 

frivillig skjønn, jordskifte eller i ytterste konsekvens ekspropriasjon og 

forhåndstiltredelse av grunnen. 

- Fordelene ved å gi dispensasjon er at Coop ikke må vente uforholdsmessig lenge på å 

kunne åpne butikken. 

- Tiltakshaver har vært gjennom en lang planprosess, og de økonomiske byrdene ved å 

ikke få åpne er urimelige. 

- Det blir ikke store ulemper som følge av dispensasjonen. 

- På en parkeringsplass vil det alltid være kryssende gangtrafikk og fremkommelig for 

alle.  

- Tiltaket det søkes dispensasjon for er en mindre del av de totale tiltakene, og er endog 

ikke det viktigste blant disse. Myke trafikanter vil i mellomtiden ha god sikkerhet og 

fremkommelighet. 



- 

 

Kastet Eiendom AS har kommet med merknad til dispensasjonssøknaden. Merknaden går i 

hovedsak ut på følgende: 

- Reguleringsplanen er vedtatt på feil grunnlag. 

- Kastet Eiendom har ikke blitt forespurt om fortauet kunne være et alternativ. 

- Planene ble vist for Kastet AS første gang etter at planen var vedtatt. 

- Kastet Eiendom har aldri lagt ut de 15 plassene for salg. 

- Bakke har økt behov for parkering til sine 5 leietakere 

- Det er redegjort nærmere for hvorfor Kastet Eiendom ikke kan akseptere 

fortausløsningen som er vist over deres eiendom i reguleringsplanen. 

- Bakke har truet med at grunnen blir ervervet, nabo anser at det ikke er praksis for 

kommuen å erverve grunn fra en privat bedrift til fordel for en annen privat bedrift. 

- Det må gjerne tegnes inn gang- og sykkelvei på Arnfinn Bakkes eiendom og avslutte 

feltet mot Kastet Eiendom AS sin eiendomsgrense. 

Søker har ikke kommet med kommentarer til nabomerknaden. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Området er omfattet av reguleringsplan 439 – Hvervenkastet, vedtatt 03.03.2020. I 

planbestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b er det følgende rekkefølgebestemmelse knyttet til 

brukstillatelse: «Før endret bruk av næringsbygg i BF1skal det etableres fortau mellom 

fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik reguleringsplanen viser.» 

 

Klage på reguleringsplanen er behandlet av kommunestyret i to omganger. Klagen ble først 

behandlet i møte 25.06.2020 i sak 89/20 hvor klagen ble avvist, og det ikke ble gitt utsatt 

iverksetting av reguleringsplan. Klage på avvisning av klage ble behandlet av kommunestyret i 

møte 10.09.2020 i sak 113/20 hvor kommunestyret opprettholdt vedtaket om avvisning av 

klage, ikke ga klagen utsatt virkning og oversendte klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Det ble også vedtatt at reguleringsplanen skulle gjennomgås på nytt og at forslaget til endring 

av reguleringsplanen kunne prøves i en forenklet planprosess. 

 

Juridiske forhold  

Det er søkt om dispensasjon fra planbestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b. 

 

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. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det er gitt tillatelse til bruksendring i delegasjonssak nr. 355/20, datert 03.08.2020. I vedtaket 

er det presisert følgende: 

 

«Dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse 

Det er søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene § 1.2 punkt 6 bokstav b. Søknaden 

er sendt inn som egen sak, og behandles uavhengig av denne tillatelsen. Kommunen presiserer 

at vi enda ikke har tatt stilling til søknaden om dispensasjon, og at det er tiltakshavers egen 

risiko å sette i gang arbeidene før dispensasjonssøknaden er behandlet. Denne tillatelsen vil 

ikke påvirke kommunens behandling av dispensasjonssøknaden.» 

 



- 

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 

Saken har vært sendt på høring til berørte myndigheter. Uttalelsene går i hovedsak ut på 

følgende: 

 

Viken fylkeskommune 

Før det gis dispensasjon må følgende foreligge: 

- Det må foreligge en godkjent byggeplan for fortauet 

- Det må være inngått en gjennomføringsavtale om bygging av fortauet 

 

Statens vegvesen 

- Det er uheldig at gangforbindelsen må utsettes på grunn av manglende kommunikasjon 

med grunneieren på nabotomten. Kravet fra Statens vegvesen var kjent lenge før planen 

ble godkjent. 

- Statens vegvesen vil kunne akseptere at det gis dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelsen for inntil to år.  

- Fortauet langs parkeringsplassen er ikke en del av den gjennomgående gang-

/sykkelveien og forutsettes driftet og vedlikeholdt av forretningseier 

 

Veiavdelingen i kommunen 

- En utsettelse av byggingen av gang-/sykkelvei i inntil to år er uproblematisk med 

hensyn til situasjonen for myke trafikanter dersom det er tungtveiende grunner til at 

byggingen av gang-/sykkelvei ikke lar seg gjennomføre nå. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Saken utsettes for befaring. 

 

Søknaden om dispensasjon kom inn til kommunen 05.07.2020. Saken var på dette tidspunktet 

ikke komplett, og det ble søkt om dispensasjon før naboenes frist til å uttale seg til saken var 

gått ut. Nabomerknader ble ettersendt 02.08.2020. Tidsfristen for å avgjøre sak som krever 

dispensasjon fra plan eller planbestemmelser er 12 uker, jf. pbl. § 21-7 fjerde ledd. Tidsfristen 

løper ikke i den tiden saken ligger til uttalelse hos regionale eller statlige myndigheter. I denne 

saken er tidsfristen for behandling av saken derfor 15.11.2020. Dersom tidsfristen for 

behandling av saken ikke overholdes, følger det av byggesaksforskriften (SAK10) § 7-6 at 

gebyret for behandling av saken skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen 

overskrides.  

  

Alternativ 2 

1. Søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet avslås jf. pbl. § 19-2. 

 

Som begrunnelse for alternativ 2, kan HMA vise til at myke trafikanter ikke ivaretas 

tilstrekkelig og at det er viktig å legge til rette for fremkommeligheten for denne 

trafikkgruppen særlig i forbindelse med etablering av dagligvarebutikk. HMA finner derfor at 



- 

hensynene bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ikke er klart større enn 

ulempene etter en samlet vurdering.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken gjelder dispensasjon fra en helt ny reguleringsplan. Saken vil ha prinsipiell betydning ved 

vurderingen av andre saker hvor manglende privatrettslige rettigheter hindrer gjennomføring av 

reguleringsplanen som vedtatt. 

 

Rådmannens vurdering 

Vilkår for dispensasjon: 

Vilkårene for å innvilge dispensasjon følger av pbl. § 19-2 andre ledd. Det er to vilkår for å gi 

dispensasjon, for det første må hensynene bak bestemmelsen det søkes 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». 

Forarbeidene til pbl. uttaler 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 

(Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 242). Med formuleringen «klart større» menes det at det må 

foreligge kvalifisert overvekt av fordeler. 

 

Kommunen er ikke nødt til å innvilge dispensasjon selv om vilkårene er oppfylt, pbl. § 19-2 

første ledd er en «kan»-regel. Dette betyr at kommunen har mulighet til å utøve skjønn når det 

tas stilling til om dispensasjonen skal innvilges. Adgangen til å avslå dispensasjon er likevel 

begrenset av myndighetsmisbrukslæren som forbyr usaklig forskjellsbehandling, at avgjørelsen 

bygger på utenforliggende hensyn eller gir et urimelig tyngende vedtak. Utgangspunktet er at 

tiltak skal gjennomføres innenfor rammene av lovverk og kommunens planer slik at det ikke 

trengs dispensasjoner. Reguleringsplaner er blitt til gjennom demokratiske prosesser som sikrer 

informasjon og medvirkning. En utstrakt bruk av dispensasjoner kan undergrave 

reguleringsplaner som overordnet styringsverktøy og gir dårlig forutsigbarhet for grunneiere 

og tiltakshavere. Dispensasjoner bør derfor bare gis i særlige tilfeller. 

 

Rådmannen ser det slik at nabomerknadene i hovedsak går på forhold tilknyttet 

reguleringsplanen og at nabo mener det er gjort feil i arbeidet med planen. Rådmannen merker 

seg også at nabo ikke er imot gangfeltet i sin helhet og er positiv til at det blir gangvei frem til 

eiendomsgrense. 

 

Vilkår 1- hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 

formålsbestemmelse må ikke bli vesentlig tilsidesatt. 

 

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

vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. 

 

Hensynene bak rekkefølgebestemmelse om å etablere fortau før det gis brukstillatelse for 

dagligvarebutikk er å ivareta fremkommelighet for myke trafikanter og å sikre at fortau faktisk 

blir bygget. 

 

I denne saken er spørsmålet om det skal gis midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet for 

en strekning på til sammen i overkant av 50 m. Eksisterende fortau vil forlenges med i 

overkant av 70 m frem til eiendomsgrense mot gnr/bnr 38/135. Ved at dispensasjonen gjelder 

kun en del av fortausstrekningen, mener rådmannen at den mest kritiske strekningen av 



- 

fortauet som berører området for dagligvarebutikk hvor det er økt press av trafikk fra 

parkering og vareleveranser, blir ivaretatt. Fagmyndigheter på vei, Statens vegvesen og 

kommunens veiavdeling er ikke imot at det gis midlertidig dispensasjon. Rådmannen viser også 

til at kommunesyret i møte 10.09.2020 vedtok at reguleringsplanen skulle gjennomgås på nytt 

for å vurdere organiseringen av arealformålene innenfor reguleringsplanen.  

 

Rådmannen vurderer at hensynene bak rekkefølgebestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt. 

 

Vilkår 2 - fordelene ved å gi dispensasjon må være klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

Fordelene ved dispensasjonen skal først og fremst knytte seg til de offentlige hensyn som 

planen skal ivareta, i tillegg til formål og hensyn som skal sikres i plan- og bygningsloven. 

Normalt vil det ikke legges stor vekt på personlige og økonomiske fordeler. 

 

Ulempen ved å gi midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet er at dette fører til en utsettelse 

av situasjonen ved at det ikke har kommet en annen løsning. Dersom dette blir tilfellet, vil en 

ved utløpet av dispensasjonen, komme i en stilling hvor kommunen enten må trekke tilbake 

brukstillatelse for dagligvarebutikken, gi permanent dispensasjon eller at det må startes en 

prosess med å ekspropriere arealer for fortau. Det vil også være en ulempe at fortauet ikke blir 

ferdigstilt i tråd med reguleringsplan. 

 

Fordelene ved å gi dispensasjon er at det legger til rette for en ønsket næringsutvikling i 

kommunen ved at det etableres dagligvarehandel på et sentralt område i tilknytning til E16, 

sykehus og tilstøtende boligområder. Rådmannen ser det som positivt at dagligvaren kan åpne i 

tråd med intensjonene i plan. 

 

For det som gjelder etablering av fortau viser rådmannen til søkers informasjon om at gående 

og syklende likevel vil ha god fremkommeliget og bli ivaretatt trafikksikkerhetsmessig ved at 

det er sammenhengende fortau på motsatt side av E16 og det er to fotgjengerfelt til disse, i 

tillegg til fotgjengerfelt vest for gnr/bnr 38/135. Søker viser også til at tiltaket det søkes 

dispensasjon for er en mindre del av de totale tiltakene og ikke er det viktigste blant disse. 

Rådmannen viser også til at Statens vegvesen innser at det trengs noe mer tid til å gjennomføre 

reguleringsplanen og at det vil være uheldig å utsette åpningen av ny dagligvareforretning slik 

at det gis aksept for midlertidig dispensasjon. 

 
Rådmannen mener de samlede fordelene knyttet til åpning av dagligvarehandel og etablering av 

arbeidsplasser, vil være klart større enn ulempen ved at deler av fortauet foreløpig ikke blir 

bygget slik det er inntegnet i plan. 

 

Oppsummering 

Rådmannen viser til at relevante momenter i nabomerknad er tatt med i 

dispensasjonsvurderingen. Rådmannen mener at vilkårene for å gi midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgekrav om opparbeidelse for deler av fortau er oppfylt og at fordelene er klart større 

enn ulempene ved at denne delen av fortauet ikke blir opparbeidet. Varigheten av midlertidig 

dispensasjon bør settes til to år etter at det foreligger endelig vedtak, slik at det gis tid for å 

jobbe med endring av reguleringsplanen. Rådmannen anbefaler derfor HMA å innvilge 

dispensasjonen på nærmere vilkår. 
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Utskrift sendes til 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 

Bas Arkitekter AS, St Mariegate 96-98, 1706 SARPSBORG 

Kastet Eiendom AS, Postboks 3068, 3501 HØNEFOSS 
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                    Kommentar 2 klage Kastet.pdf 
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                    Følgebrev-disp.pdf 
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                    Fasade Vest.pdf 
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                    Klage 423319 

                    Kommentar 2 Kastet 

                    ESSO utnyttelsesgrad 

                    Atkomst og parkering 

                    Bas kommentar Kastet AS protesterer 

                    Svar merknad til rådmannen 

                    Esso Atkomsterklæring 

                    Vedlegg atkomstavtale 

                    Klage på vedtak 

                    Kommentar klage Buttingsrud 
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                   Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - klage 
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                   Avtale om uteareal og parkeringsplasser 
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                   Orientering om klageadgang 

 

 

 Ringerike kommune, 25.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Rådmann:                         Tore Isaksen 

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

Saksbehandler:                  Kristine Grønlund og Ane Marie Rydland 
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Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Transport og samfunn Arne Tovslid / 32214332 20/136353-3 20/3264-15 25.08.2020 

     

      

Uttalelse - midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr  38 bnr 

119 - Osloveien 75 - Ringerike kommune 

Vi viser til brev fra dere datert 04.08.2020. 

 

Spørsmålet berører riksveg E16. 

 

Saksopplysninger: 

Det søkes om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelse § 1.2.6 b om fortau langs 

parkeringsplass. 

 

Den aktuelle delen av Osloveien er klassifisert som riksveg, og er en del er del av krysset på 

E16. Osloveien nord for rundkjøringen er fylkesveg. Det aktuelle fortauet og flytting av 

gangfelt over E16 er kommet inn i reguleringsbestemmelsene som krav fra Statens vegvesen. 

 

Fortau skal gjennomføres på den aktuelle eiendommen. Det søkes imidlertid om utsettelse 

av gjennomføringen av fortauet på naboeiendommen, da grunneieren der motsetter seg 

tiltaket. 

 

Vår vurdering: 

Fortauet skal sikre trygg ferdsel langs parkeringsplassen for myke trafikanter mellom 

fotgjengerkryssingene av E16 Osloveien. 

 

Vi ser det som svært uheldig at denne gangforbindelsen må utsettes på grunn av manglende 

kommunikasjon med grunneieren på nabotomten. Kravet fra Statens vegvesen var kjent 

lenge før planen ble godkjent. Vi innser at det nå trengs noe mer tid for å gjennomføre 

reguleringsplanen og at det vil være uheldig med forsinket åpning av den nye forretningen i 

medio september 2020. Vi vil derfor kunne akseptere at kommunen gir dispensasjon fra 
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rekkefølgebestemmelsen for inntil to år. Fortauet langs parkeringsplassen er ikke del av 

gjennomgående gang-/sykkelvegen og forutsettes driftet og vedlikeholdt av forretningseier. 

 

Vi kan ikke se at det er søkt om dispensasjon fra rekkefølgekravet om flytting av 

forgjengerkryssingen av E16, bestemmelsene § 1.2.6 c. Vi forutsetter at utsettelsen da også 

må gjelde dette punktet. 

 

Tiltak på riksveg krever gjennomføringsavtale med Statens vegvesen, og slik avtale må 

inngås i god tid før arbeid kan igangsettes. For å unngå slik avtale med Statens vegvesen for 

den delen av tiltaket som skal gjennomføres før forretningen åpnes (det vil være for liten tid 

til å inngå slik avtale nå), må fortauet etableres på utbygger sin egen eiendom fram til 

gangforbindelsen i nord uten å berøre vår eiendom – ikke som vist på tegning X30. 

 

Konklusjon: 

Vi kan akseptere at gjennomføringen av resterende del av tiltakene i 

reguleringsbestemmelsene § 1.2.6 punktene b og c utsettes i inntil to år fra åpning av 

forretningen. Vi forventer da at alle trafikksikkerhetstiltakene er gjennomført innen 1. 

oktober 2022. 

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

 

 

Anders O. T. Hagerup 

Seksjonsleder Tovslid Arne 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS 

VIKEN FYLKESKOMMUNE, Postboks 220, 1702 SARPSBORG 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 

Teknisk forvaltning - VPI 
 

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

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

 

 

 

      

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/3264-21 42170/20 GNR 38/119  21.08.2020 

 

Svar - Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 

Viser til forespørsel om uttalelse vedr. midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene.  

 

Eventuelle avtaler om utsettelse av rekkefølgekrav i utbyggingsavtalen med Ringerike 

kommune må Jostein Nybråten i Utbyggingsavdelingen svare for.   

 

Veiavdelingen anser en midlertidig utsettelse av byggingen av GS-vei i inntil 2 år som 

uproblematisk mht. situasjonen til myke trafikanter dersom det er tungtveiende grunner til at 

byggingen ikke lar seg gjennomføre nå.  

 

 

Med hilsen 

 

Morten Fagerås 

sivilingeniør 

morten.fageraas@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Jostein Nybråten, 

Johan Johnsen, 

 

 

Vedlegg: 



 

 

2 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Bas Arkitekter AS       

St Mariegate 96-98 

 

1706 SARPSBORG 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/3264-16 39319/20 GNR 38/119  04.08.2020 

 

Uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

Vi har mottatt uttalelse fra Viken fylkeskommune, se vedlegg. 

Saken vil bli forberedt og lagt fram for politisk behandling i hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning, som skal avgjøre søknaden. 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Kollstrøm 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: 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 

 

Vedlegg: 

Ringerike kommune - gbnr 38_119 - Osloveien 75 - opparbeidelse av fortau 

 



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

 

RINGERIKE KOMMUNE Vår ref.: 372069/2020 - 2020/124595 
Postboks 123 Sentrum Deres ref.: 20/3264 
3502 HØNEFOSS Dato: 23.07.2020 
  

 

Uttalelse til dispensasjon fra reguleringsbestemmelse gnr. 38 bnr. 119 
Osloveien 75 i Ringerike kommune 
 
Vi viser til oversendelse datert 09.07.20. 

Ringerike kommune har mottatt søknad om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 
Hvervenkastet. 

Reguleringsbestemmelsene § 1.2.6 b har følgende ordlyd: Før endret bruk av næringsbygg i 
BF1 skal det etableres fortau mellom fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik 
reguleringsplanen viser. 

Tiltakshaver har søkt om dispensasjon fra dette rekkefølgekravet. 

Viken fylkeskommune mener at før det gis dispensasjon må følgende foreligge: 

 Det må foreligge en godkjent byggeplan for fortauet. 
 Det må være inngått en gjennomføringsavtale om bygging av fortauet. 

Dette vil være med å sikre opparbeidelse av fortauet og må settes som et vilkår for at det blir 
gitt dispensasjon. 

Vi er usikre på om det er kommunen eller vegmyndigheten i dette tilfellet Statens vegvesen 
som skal drifte- og vedlikeholde fortauet. 

I og med at fortauet ligger langs Osloveien, som på dette stedet er E16, forutsetter vi at 
vegmyndigheten Statens vegvesen får mulighet å uttale seg før vedtak fattes. 

 

Vennlig hilsen 

Inger Marie Holst Rune Seim 

Seksjonsleder Senioringeniør 

 
Kopi til: 
Statens vegvesen 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Statens vegvesen, region sør         
Postboks 723 Stoa 

 

4808 ARENDAL 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/3264-15 39318/20 GNR 38/119  04.08.2020 

 

Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 
 

Ringerike kommune mottok 06.07.2020 søknad om midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av fortau. Se vedlagte saksdokumenter. 

 

Søknaden gjelder midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet, 

rekkefølgebestemmelse § 1.2.6b. "Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det 

etableres fortau mellom fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik 

reguleringsplanen viser.» 

 

Det er søkt om midlertidig dispensasjon for etablering av fortau på gnr/bnr 38/135. 

Saken ble opprinnelig oversendt Viken fylkeskommune for uttalelse. Viken 

fylkeskommune har forutsatt at også Statens vegvesen får mulighet til å uttale seg før 

saken behandles. 

 

Vi ber om at det gis uttalelse innen 4 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-

5. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Ivar Kollstrøm 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: 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 

Bas Arkitekter AS, St Mariegate 96-98, 1706 SARPSBORG 

 

Vedlegg: 
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Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra en rekkefølgebestemmelse til 

reguleringsplanen for Hvervenkastet 

Følgebrev-disp.pdf 

Oversiktstegningpdf 

Ringerike kommune - gbnr 38_119 - Osloveien 75 - opparbeidelse av fortau 

Situasjonsplan.pdf 

 

 

 

 











Ringerike kommune
Avdeling for b yggesak og regulering
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET .
TILLEGGSOPPLYSNINGER .

Vi viser til oversendt dispensasjonssøknad fra Bas Arkitekter AS . De står som søker på vegne av Coop Øst

SA og Møbellageret Arnfinn H Bakke AS. Vi har som plankonsulent bistått Bas Arkitekter med utforming av

nevnte søknad. Bas Arkitekter A S er også søker for brukstilla telse til dagligvareforretning .

Vi gjør denne henvendelsen angående søknaden som følge av den sis te utvikling en i reguleringssaken.

Planen ble vedtatt 3.3.2020 . Tre uker etter at klagefristen gikk ut, sendte Kastet AS inn en klage til

kommunestyret. Denne klagen ble behandlet i kommunestyret 25.6.2020, med enstemmighet ( og uten

anmerkinger ) om at klag en ikke skulle bli tatt til følge.

Men 3.7.2020 har Kastet A S ved adv . Buttingsrud sendt inn klage på ny ! Vi trod de at saken nå var ferdig

behandlet. Men i brev av 6.7.2020 fra avdelingen Regulering til adv. Buttingsrud , skriver kommunen :

« Saken vil mest sannsynlig bli lagt fram til politisk behandling i kommunestyret ved møte

10.09.2020. Vi har skrivefrist for saker til politisk behandling og skivefrist i denne saken beregnes

til 21.08.2020 ».

En viktig grunn for å søke dispensasjon e r Kastet AS sin b astante motstand om å samarbeide om tiltak , og

avgi litt grunn til 25m fortau på deres grunn. De n siste klagen fra Kastet AS underbygger vår begrunnelse

for dispensasjon ytterligere. De aksepterer tydeligvis ikke et enstemmig kommunestyrevedtak.

Vi har og så sendt et innspill til kommunestyret om Kastet AS sin siste klage. Se vedlegg,

Siden kommunen vil behandle klagen ennå en gang, kan en avklaring trekke enda lenger tid enn først

antatt. Og da Bakke trenger tilgang til grunn på Kastet sin eiendom for å ku nne innfri

reguleringsbestemmelsene fullt ut, vil en med Kastet AS sin uvilje , måtte utsette en oppstart av

dagligvareforretningen til ubestemt tid. ( P l anleggingen av trafikksikkerhet er nå kommet så l angt at en i

disse dager søke r vegmyndighete ne om godkjenning av te knis ke planer, og en innhenter priser for disse

hos entreprenører ) .

En forventer her at Kastet A S sin motstand også vil gjelde prosessen med å avgi nevnte grunn. Forsøk på å

k omme til enighet om frivillig grunnerverv er ikke kommet noe nærmere en løsning, da forlangende til

Kastet AS er helt urealistisk høyt. (F ra først over 100 000 kr pr m2, til nå f lere ti - talls tusen kr pr m2).

Forhandlingssituasjonen er derfor helt låst , og Coop/Bakke har ingen muligheter til å få tilgang til

nødvendig grunn til fortau foran Gjestegården.
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I søknaden er det gjort rede for at en utsettelse av fortau på Kastet sin grunn , ikke vil g å ut over den t otale

trafik ksikkerheten i område t . Kunder vil fremdeles ha fotgjengerfelt over Rv35 , fortau på begge sider av

Fv35 og internt fortau frem til butikkdøren .

Fortauet på Kastet sin eiendom vedkommer hovedsakelig de som skal til Gjestegården og D eli de Luca hos

Esso . De har dessuten eget fotgjengerfelt over Fv35.

Vi ber derfor byggesaksavdelingen om en velvillig behandling av dispensasjonssøknaden . Det ville være

svært ødeleggende om én nabos motstand skulle ødelegge for en butikk som alle andre ønsker skal komme.

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL NY KLAG E FRA KASTET
EIENDOM AS .

Vi viser til oversendt ny klage fra Kastet Eiendom AS.

Vi kan ikke se at advokatforma Buttingsrud bringer noen nye momenter til saken. En kan derfor vanskelig

se at kommunen kan end re sitt kommunestyrevedtak fra 25.6.2020 .

Me n en ny klage viser at Kastet AS på alle måter vil motsette seg å bidra til at planen k an bli gjennomført i

overskuelig fremtid. Det skaper problemer for Coop SA og Møbellageret Arnfinn H Bakke AS , selv om

Kastet AS bedyrer at de er for tiltaket med dagligvare på Hvervenkastet.

Vårt brev til nevnte kommunestyrebehandling samt kommunens saksf remlegg mener vi fortsatt er gyldig.

Vi skal her bare igjen kort kommentere noen feil som Buttingsrud prøver å legge til grunn for klagen:

1. Det er ikke et «bærende premiss» for planen , eller gyldighet en for kommunestyre vedtaket , at det er

en felles parkeri ngsavtale for de næringsdrivende innen planområdet. Planen kunne vært fremmet

og vedtatt med samme resultat selv om så ikke var tilfelle.

Men i brev av 26.2.1990 bekreftet daværende eier Esso Norge AS , at arealene der skulle være til

felles parkering, og Møbellageret bekreftet ved påskrift på samme brev at så skulle være gjeldende.

Det te er en bindende avtal e for alle parter, også for Gjestegården som kom til stedet senere. Nevnte

brev følger her som vedlegg.

Den omtalte usignerte parkeringsavtalen var kun mente å regulere den første avtalen i detalj . Den
er etterlevd i 30 år . Det er derfor ingen feil i planforutsetningene mht at det finnes en slik felles

avtale.

Vi viser her på neste side til et utsnitt av parke ri ngsplassen , som en dog viser at Gjestegården i alle

år har markert opp sine nær parke r ingsplasser inn e på Bakkes ei endom. Bakke har til nå akseptert

dette nettopp som en konsekvens av parkeringsavtalen.
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Hva som blir følgene for parkeringsavtalen når planen blir gjenno mført, vil bli et privatrettslig

forhold som ikke vedkommer kommunestyrevedtaket .

2. Buttingsrud nevner flere ganger at Fossen Utvikling ikke viste Kastet planforslaget før det ble sendt

inn. Det er positivt feil. De fikk varsel om oppstart , samt tilsendt planen før det ble levert

kommunen til behandling. Senere i prosessen var det kommunens oppgave å informere om

planinnhold i de ulike delene av planprosessen. Det te er det redegjort for i saksfremlegget til

kommunestyret på en korrekt måte.

Andre forhold i klagen regner vi kommunen selv kan besvare.

Vi mener derfor igjen at k lagen må avvises .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



Dette dokumentet mangler



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 
Bas Arkitekter AS          
St Mariegate 96-98 
 
1706 SARPSBORG 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/3264-4 3652
5/20 

GNR 
38/119 

 09.07.2020 

 

Foreløpig svar - Søknad om midlertidig dispensasjon fra en 

rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen for Hvervenkastet -  

Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 06.07.2020 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: 
 

 Dispensasjonens lengde 
Dere skriver at dere søker om midlertidig dispensasjon. Vi ber om at dere angir en konkret 
tidsperiode dere søker om dispensasjon for. 
 

 Nabovarsling 
Vi ber om at dere sender en bekreftelse på om det har kommet inn nabomerknader til søknaden 
etter at fristen for nabovarsling er utløpt. Vi kan ikke behandle saken før vi har bekreftelse på at 
nabovarslingen er gjennomført etter kravene i plan- og bygningsloven. 

 
Vi har sendt saken til Viken fylkeskommune for uttalelse. Når vi har mottatt uttalelse fra 
fylkeskommunen, ligger saken an til å bli lagt fram for politisk behandling i hovedutvalget for 
miljø- og arealforvaltning (HMA). Når saken blir lagt fram avhenger av når vi får uttalelse fra 
Viken fylkeskommune, men vi tar sikte på å få saken fram til behandling i HMA sitt møte 7. 
september 2020. Byggesaksavdelingen har enda ikke undersøkt hva rådmannens innstilling i 
saken vil være. 
 
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 

 
Kopi: 
Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: 
Morten Fagerås, 

 

Fra:  Kristine Grønlund 

   

 

 

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

20/3264-3 36520/20 GNR 38/119 09.07.2020 

Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 

38/119 - Osloveien 75 

 

Ringerike kommune mottok 06.07.2020 søknad om midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av fortau. Se vedlagte saksdokumenter. 

 

Søknaden gjelder midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 

Hvervenkastet, rekkefølgebestemmelse § 1.2.6b. "Før endret bruk av næringsbygg i 

BF1 skal det etableres fortau mellom fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, 

slik reguleringsplanen viser.» 

 

Det er søkt om midlertidig dispensasjon for etablering av fortau på gnr/bnr 38/135. 

Ringerike kommune forbereder nå saken for politisk behandling, og vi har i den 

forbindelse sendt forespørsel om uttalelse til Viken Fylkeskommune, som 

vegmyndighet for Osloveien. I tillegg ber vi om at kommunens fagmyndighet på vei 

uttaler seg til hvordan en eventuell dispensasjon vil påvirke trafikksikkerheten for 

myke trafikanter innenfor planområdet.  

 

Vi ber om at det gis uttalelse innen 4 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-

5. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 
Viken Fylkeskommune         
Postboks 1200 Sentrum 

 

0107 OSLO 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

20/3264-2 36515/20 GNR 38/119  09.07.2020 

 

Forespørsel om uttalelse - Midlertidig dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelse  - Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 
 

Ringerike kommune mottok 06.07.2020 søknad om midlertidig dispensasjon fra 

rekkefølgebestemmelse om opparbeiding av fortau. Se vedlagte saksdokumenter. 

 

Søknaden gjelder midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet, 

rekkefølgebestemmelse § 1.2.6b. "Før endret bruk av næringsbygg i BF1 skal det 

etableres fortau mellom fotgjengerfeltene og avkjøringen til Osloveien, slik 

reguleringsplanen viser.» 

 

Det er søkt om midlertidig dispensasjon for etablering av fortau på gnr/bnr 38/135. 

Ringerike kommune forbereder nå saken for politisk behandling, og vi ber i den 

forbindelse om uttalelse fra Viken fylkeskommune som vegmyndighet for Osloveien.  

 

Vi ber om at det gis uttalelse innen 4 uker, jf. plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 21-

5. 

 

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: 

Møbellageret Arnfinn H Bakke AS, Postboks 3106, 3501 HØNEFOSS 

Bas Arkitekter AS, St Mariegate 96-98, 1706 SARPSBORG 

 

Vedlegg: 

Søknad om midlertidig dispensasjon fra en rekkefølgebestemmelse til 

reguleringsplanen for Hvervenkastet 
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SØKN AD OM MI D LE R TI DI G DI SP E N SASJO N F R A R E G U LE RI N G S B E ST E M M E LSE.

På vegne av tiltakshaver Arnfinn H Bakke AS (Bakke) søke s det herved om midlertidig å dispensere fra
en rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen for Hvervenkastet, plan - I D 060 5_439 Hver venmoen .

Dispensasjonen gjelder en begrenset del av tiltakene i rekkefølgebestemmelse ne s §1.2 . 6b.: «Før
endret bruk av næringsb ygg i BF1 skal det etableres fortau mellom fotgjengerfeltene og avkjøringen
til Osloveien, slik reguleringsplanen viser».

Bakgrunn for søknaden .

Nevnte reguleringsplan ble vedtatt 3.3.2020, og Bakke og Coop er nå i full gang med å få etablert
butikken , samt gjøre tiltak som er nødvendige, inkludert trafikksik k erhetsti l takene . Det er god
kommunikasjon mot vegmyndigheten (Viken Fylkeskommune) mht gjennomføring av disse .

P l anlegging, prosjektering og innkjøp av utstyr før innflytting er en betydel ig logistikkoppgave , slik at
det er nødvendig å ha konkrete ramm er som gir forutsigbarhet . Alle eksterne og interne gjøremål
som en har oversikt over , tilsier at butikken kan åpne medio september i år.

Imidlertid har det dukket opp et uventet problem med e ieren av Gjestegården, ved firmaet Kastet
AS . Eieren h ar stilt helt urimelige krav om erstatning for grunn av hans parkeringsarealer for å bygge
deler av fortauet langsmed parkeringsplassene . I tillegg vil noe n grøftearealer måtte inngå i
sidearealene til dette fortauet. Arealer fra parkeringsplassen er på 137 m2, og grøftearealene er på ca
98 m2. Kravet som Kastet AS har fremstilt er på hele kr 15 000 000 ( tilsvarer ca kr 110 000 pr m2 av
parkeringsplassen) , noe som selvsagt er langt over hva som kan etterkommes.

Han har også flere uker ett e r at planen ble stadfestet, levert inn klage på planvedtaket . Dette til tross
f or at han underveis ikke har klaget .

Gjestegården vil få store fordeler av Coop som nabo . De burde , i sted e t for å kreve erstatning, heller
bidra til de tiltak som her må gjøres for m yke trafikanter ved egen tomt , f.eks. gangfelt inne på
parkeringsområdene, fartsdumper og fortau på egen grunn . Bakke regner nå med å måtte ta alle
kost n adene for tiltakene , også de som er nærmest Gjestegården.

Kastet AS har fått flere gode tilbud om arealmessig og /eller økonomisk kompensasjon, men alle er
avslått.

P roblemet de skaper for Bakke/Coop med å kunne gjennomfør e den delen av fortau et som skal l igge
på Kastet sin del , vil sterkt forsinke oppstart av butikken slik rekkefølgebestemmelsene er utformet.
T iltakshaver har , uten velvilje fra grunneieren, ingen muligheter å kunne få utført tiltaket innen
rimelig tid.

Eneste løsning er derfor en midlertidig disp ensasjon på akkurat denne korte strekningen (25m ) , som
ligger på eiendommen til Kastet AS .



2

Begrunnelse for søknaden.

Forutgående p lanprosess.

I 2016 startet en med et møte med kommunens planavdeling og bygningsavdeling , i et forsøk på å få
dispensasjon fra daværende reguleringsplan . Det var bare én setning i bestemmelsene som
forhindret å ha dagligvarebutikk her. P lanen ellers trengte ikke å bli endret .

Men kommunen mente en planprosess var nødvendig. T iden for en slik behandling bl e vurdert å
være overkommelig kort, ca1/2- ¾ år . B ygningsavdelingen antydet også at de ville kunne gi
byggetillatelse mo t av slutten av planbehandlingsperioden, dersom utfallet av planvedtaket nærmest
var gitt .

Oppstart av planarbeidet med å endre eksister e nde plan ble formelt igangsatt årsskiftet 2017/201 8 .

Men p lanprosessen skulle imidlertid vise seg å bli svært omfattende , med omfattende plankrav. Og
med bl.a manglende svar fra vegvesenet tok den ca 2,5 år!

I hele den tiden ventet tiltakshaver på å få planen ferdigbehandlet . Når planen så i mars i år ble
vedtatt, var Bakke og Coop veldig klar e til å gjennomføre planen . At de nå kanskje må vente mange
måneder (år?) pga . en lite samarbeidsvillig nabo , er svært ko stnadskrevende og mildest talt
frustrerende.

Generelt om r eguleringsplaners grep mht rekkefølgebestemmelser.

Ovennevnte rekkefølgebestemmelse er for så vidt klare. Men en må ta høyde for at når en lager
rekkefølgebestemmelser, så vil de alltid være kategoriske, i den forstand at de alle knyttes direkte til
formelle behandlingsetapper av byggesakene. De er aldri u ttrykt med «bør» , eller til uspesifiserte
tidspunkt. Rekkefølgebestemmelser vil også uttrykkes som om de har like stor prioritet, selv om noen
tiltak nødvendigvis har vært viktigere enn andre under planleggingen.

Tiltakshaver har ikke hatt intensjoner om å ta lett på noen av rekkefølgebestemmelsene, men deler
av tiltakene vi l ikke være av avgjørende betydning for sikkerhet og funksjon er. Det vil uansett være
god fremkommelighet på parkeringsplassen for de aktuelle gående/syklende.

Tiltakets be hov .

Fortau og flytting av fotgjengerfelt ble lagt inn i planen helt i sluttfasen av planprosessen , etter ønske
fra administrasjone n i Ringerike kommune . Det var ikke i planen da den ble levert fra planlegger, og
heller ikke ved første gangs høring. Forslaget kom ikk e fra Statens vegvesen.

Kommunen ønsket å viser separ a sjonstiltak for gående i forhold til biltrafikken inne på
parkeringsplassen e . Derfor ble fortaue ne også tegnet langsmed parkerings p l a ssene, ikke langs
fylkesvegen.

Dagens situasjon, uten fortauet, har fungert slik de 30 år det har vært butikker og kafe her. Det har
ikke skapt ulykker eller trafikksikkerhetsproblemer.
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Trafikken med gående og syklende langs Fv35 er mege t begrenset. Tellinger viser 7 - 8 pr time.
Halvpart en av d iss e vil kunne benytte fortau på sydsiden. Dvs . at dagens trafikkgrunnlag er svært
liten.

Det aktuelle tiltaket det søkes midlertidig dispensasjon fra er derfor ikke avgjørende for at butikken
skal kunne åpnes.

Når denne trafikken (om 1 - 10 år) vil øke pga . flere boliger i nærområdet , er vi enige i at tiltaket vil
være berettiget. Men i en 1 - 2 års periode fremover nå er tiltaket ikke avgjørende viktig for
trafikksikkerheten. Det er to fotgjengerfelt over til den motsatte siden , der det er gang - / sykkelveg
langs hele fylkesvegen. I tillegg er det et fotgjengerfelt vest f or Bakkes eiendom . En slik løsning være
trafikksik k erhetsmessig tilfredsstillende for Coops del av de felles parkeringsareale ne .

Dispensasjon en.

Primært søkes det om å få utsatt d eler av gangvegen fra Bakke sin eiendomsgrense til Kastets grunn.
Flytting av fotgjengerfeltet ved innkjøringen til dette området kan da også utsettes. Se vedlagte kart.

Vår trafikkonsule n t Cowi har vurdert om det er mulig å legge et smalt fortau langsmed Kastet sin
eiendom, uten å gå innpå den under anleggsfasen og driftsfasen, men det viser seg ikke å være mulig
uten at arealet til Kastet AS berøres. Denne delen av fortauet vil dessuten være mest myntet for
besøkende hos Gjestegården.

En står der for igjen med å bygge det som er mulig å bygge , dvs . det planlagt e fortau et på Bakke sin
eiendom. Det t iltaket vil sikre de myke trafikantene der Coop kommer og hvor det forventes å bli
flest brukere .

Varighet . Tiltakshavers oppfølging og fremdrift

Dispensasjonen vil være for en begrenset tid. Dvs frem til grunn til de deler av fortauet som ligger
hos Gjestegården blir tilgjengelig.

En ser for seg at å skaffe grunn til tiltaket på naboens eiendom vil komme etter enten ytterligere
forhandlinger, frivillig skjønn eller jordskifte . E n siste mulighet er et vedtak om ekspropriasjon som
inkluderer forhåndstiltredelse av grunnen .

Men alle disse prosessene vil uansett ta mye tid, kanskje inntil et helt år . D et vil være til stor skade
for Coop og tiltakshaver om en må vente så lenge før en kan åpne butikken .

En midlertidig dispensasjon kan dessuten påvirke forhandlingsvilligheten til Kastet AS . Det vil i så fall
medføre at trafikksikkerhets tiltakene der kan gjennomføres raskere.

En dispensasjon vil derfor uansett vare i en begrenset periode .
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Parallell e prosess er

En gitt dispensasjon som her omsøkt vil ikke bli en «sovepute» mht å få tiltaket gjennomført.
Tiltakshaver vil , dersom alle andre muligheter er prøvd og mislyktes (og bare da) , sende en
anmodning til kommunen om å gjøre vedtak om ekspropriasjon av grunn til den siste biten av
fortauet hos Gjestegården . Fortauet er plan lag t som offentlig veg, noe som bør gjør e ekspropriasjon
mindre kontroversielt. Ekspropriasj onen kan dessuten skje i offentlig eller privat regi.

Fordeler versus ulemper.

Som kjent skal en søknad om disp ensasjon tydeliggjøre at fordelene er større enn ulem pene .

Fordelene er at Coop ikke må vente uforholdsmessig lenge på å kunne åpne butikken.

Tiltakshaver har ventet svært lenge på denne planen . Den er behandlet i Ringerike kommune hele
seks ganger, alle med flertall og positivt utfall for tiltakshaver. Den lange handlingstiden har medført
store utgifter til planlegging , manglende inntekter mht utleie , samt manglende butikkdrift for Coop
og de arbeidsplassene som her vil komme .

Om dispensasj on ikke gis blir det en stor økonomisk byrde , spesielt for Bakke. Det vil være helt
urimelig når en ser på den lange planprosessen de har vært gjennom.

Ulempene er ikke store. Det blir tilgang til et fortau langs butikkens parkeringsplasser . Manglende
for tau blir på naboens grunn og primært for Gjestegårdens kunder.

Konklusjonen er at fordelene er klart større enn ulempene .

Begrunnelsen er at p å p arkerings p l a sser vil det alltid være kryssende gangtrafikk og fremkommelig
for alle. På motsatt side av Fv35 / Osloveien , er det langsgående fortau på hele strekningen med to
fotgjengerfelt over til Gjestegården/Coop.

Tiltaket det søkes dispensasjon for er en mindre del av de totale tiltakene, og er endog ikke det
viktigste blant disse. Myke trafikanter vil i mellomtiden ha god sikkerhet og fremkommelighet.

Møte/befaring.
Vi inviterer gjerne kommunen og fylkeskommunen til et møte , med eller uten befaring på stedet. Vi
mener det vil kunne gi god informasjon om sted et og saken. Bakke har egnet møterom for dette.



BAS arkitekter as
69 13 10 50
St.Mariegate 96/98
1706 Sarpsborg
Norway
www.bas-ark.no

R INGERIKE KOMMUNE
Avdeling for byggesak og regulering
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Sarpsborg, 05 . 0 7 .2 020
Deres ref.: Vår. ref : 20020 /10

SØKNAD OM MIDLER TIDIG DISPENSASJON FRA REGULERING S PLAN
HVERVENKASTET, PL AN - ID 0605_439 HVERVENMOEN

DISPENSASJONS SØKNAD

OSLO VEIEN 75
G nr . 38 Bnr . 119

Vedlagt følger søknad om midlertidig dispens as jon fra en rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen for
Hvervenkastet, plan - ID 060 5_439 Hver venmoen . Se vedlegg B 01 .

S ender søknad på for hånd før fristen for nabovarsel har gått ut. Fristen for nabovarsel gå r ut fredag 17. juli 2020.
Det har ikke kommet merknader til nabovarsel så lan gt. Evt. m erknader til nabovarsel vil bli etter sendt og sen e st
innen 17 . juli 2020.

Ta kontakt med unde rtegnede ved spørsmål eller ønske om utfyllende opplysninger.

Med vennlig hilsen
BAS arkitekter AS

Waqa s Afzal
Siv. Ingeniør / Arkitekt
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Tegn forkl arin g

Ny gang- og sykkelveg

Trafikkdeler/ grøntareal

Ny trafikkøy

Eksist. trafikkøy

Sidemannskontr.

Tegning nr.

Status

Oppdragsansvarlig

Rev.

Målestokk

Nr. Dato Rev. Revideringen gjelder

Tegnet av Saksbehandler

Sidem.k. Saksb.

Oppdragsnr.

Dato

Oppdr.a.

A205510

-
Omprosjektering av arm, rundkjøring

Oversiktstegning - tiltaksoversikt

Tilbudstegning

fris dosk

dosk dosk

17.06.2020

1:500

X30 -

Veg
Fag

Tiltak 1 0000 :
Omfatter endring av inn-/utfarter mot Hønefoss. I dag er det to filer ut av rundkjøring og et felt inn mot rundkjøring. Endres ved å flytte

midtrabatt slik at det oppnås et felt ut av rundkjøring og 2 felt inn mot rundkjøring. Hele tiltaket utføres innenfor eksisterende vegarealer og
innenfor Gnr/Bnr 101 6/1 .

Tiltak 71 000:
Ny GS-veg etableres iht reguleringsplan på tomt 38/1 1 9 og 101 6/1 . Avsluttes før eiendom 38/135. Videre etablering av GS-veg på Gnr/Bnr
38/1 35 utsettes (jfr. søknad om fravik).

38/1 19

1 016/1

38/1 35
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17/161-159 47597/20 PLN 439  17.09.2020 

 

Melding om politisk vedtak - 439 Detaljregulering for Hvervenkastet 

 

 

Kommunestyret  behandlet  i møte 10.09.2020 sak 113/20. Følgende vedtak ble fattet: 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå regulering nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-157  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 113/20 

 

Saksprotokoll - Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 10.09.2020: 

 

 

Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 113/20 

da han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret.  

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-142   Arkiv: PLN 439  

 

 

Klage på avvisningsvedtak i regulering nr. 439 Hvervenkastet  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret opprettholder vedtak om avvisning av klage i sak 89/20 som ble 

behandlet 25.06.2020. 

 

2. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 

 

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

 

4. Kommunestyret ber rådmannen gjennomgå reguelring nr. 439 Hvervenkastet, vedtatt i 

kommunestyret 03.03.2020 i sak nr. 22/20, på nytt. Hensikten er å ivareta alle hensyn 

som allerede er nedfelt i reguleringen, men at organisering av arealformålene innenfor 

reguleringen vurderes. 

 

5. Forslag til endring av regulering nr. 439 Hvervenkastet kan prøves i en forenklet 

planprosess. 

 

 

 

 

Sammendrag 

Saken gjelder klage på vedtak om avvisning av klage som har kommet etter at klagefrist på 

opprinnelig vedtak er gått ut. Klager har bedt om at klagen gis oppsettende virkning. 

 

Kommunen har mottatt klage på avvisningsvedtaket i kommunestyrets sak 89/20 fra møte 

25.06.2020 for detaljregulering nr. 439 Hvervenkastet. Klagen på avvisningsvedtaket ble levert 

innenfor klagefristen på 3 uker.  

 

Siden klagefristen i den første klagesaken ble oversittet, fattet kommunen vedtak om å avvise 

klagen. Dette er et enkeltvedtak og vedtaket er påklaget. Klagen på avvisningen legges nå fram 

til kommunestyret for avgjørelse.  

 

Rådmannen vurderer at vedtaket om å avvise saken bør opprettholdes og at vilkårene etter 

forvaltningsloven § 31 om å ta klagen til behandling til tross for oversittet klagefrist, ikke er 



- 

oppfylt. Det anbefales at kommunen opprettholder avvisning av klagen og at saken sendes til 

Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

Rådmannens vurdering er at klagen ikke bør gis oppsettende virkning.  

 

Rådmannen har i lys av klagen vurdet saken på nytt og ser at det kan være hensiktsmessig å 

evaluere vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet, for å se om det kan finnes løsninger som 

ivareta alle hensyn som allerede er nedfelt i reguleringen, men som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. En slik evaluering kan prøves ut i en forenklet planprosess, i form av 

en mindre endring av vedtatt plan. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 

25.06.2020  439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage, sak 89/20 i kommunestyret. 

 

Oppstart av detaljregulering for Hvervenkastet, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 

06.11.2017, sak 70/17 og i formannskapet 21.11.2017 sak 30/17. 

 

1. gangsbehandling, hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, 03.12.2018, sak 88/18 og 

Strategi og plan 11.12.2018 sak 36/18. 

 

2. gangsbehandling, Strategi og plan 22.01.2020 sak 2/20 og kommunestyret 03.03.2020, 

22/20.  

Brev fra kommunen med vedtaket og opplysning om klagerett med frist på tre uker fra mottatt 

brev, er datert 12.03.2020. Klager mottok dette 13.03.2020. Ringerike kommune mottok 

klagen 28.04.2020 på e-post. 

  

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

Vedtak i Kommunestyret i møtet 25.06.2020: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven 

§ 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte 

at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

Til vedtakets pkt.1: Grunnet mangel på tid i kommunestyret på møtet 06.02.2020, ble denne 

saken med saksnr. 11/20, utsatt til møtet 03.03.2020, dermed fikk kommunestyresaken nytt 

sakssnummer: 22/20.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Planvedtaket ble kunngjort 11.03.2020 og 

partene ble underrettet om vedtaket i brev datert 12.03.2020, samt opplyst om frist for 

klagemulighet. Kommunen mottok den 28.04.2020 klage på vedtaket, datert 23.04.2020 

fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen ble fremmet etter utløpet av klagefristen.  



- 

Klager hevdet å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klaget på vedtaket av detaljreguleringen.  

Det er ikke ulovlig å regulere annen manns grunn. 

Rådmannen vurderte at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen likevel ikke var overholdt mente rådmannen at klagen 

burde avvises. 

Spørsmålet om klagen skulle realitetsbehandles eller avvises ble behandlet i kommunestyret, og 

de folkevalgte vedtok å avvise klagen. 

Klager har klaget på avvisningsvedtaket og anført at klagen skulle blitt behandlet selv om 

klagefristen var oversittet. I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at han «ikke kan 

lastes for å ha oversittet fristen», jf. forvaltningsloven § 31 første ledd bokstav a. Klager 

begrunner dette med at klagefristen løp på et tidspunkt hvor klager var rammet av 

ekstraordinær omsetningssvikt, personell i karantene, permitteringer og et akutt 

likviditetsbehov som følge av covid-19 pandemien. Klager viser videre til at tillitsforholdet 

mellom partene ga klager en berettiget forventning om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at 

det var grunnlag for at det skulle påklages. Klager anfører også at det foreligger «særlige 

grunner» som gjør det rimelig at klagen blir prøvd, jf. forvaltningsloven § 31 første ledd 

bokstav b. Klager begrunner dette med at planvedtaket bygger på feil faktum når det legges til 

grunn at det foreligger en bindende avtale om felles parkering og av den grunn er ugyldig. 

Klager anfører også at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling, samt 

at det er uforholdsmessig. Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter 

forvaltningsloven § 42. 

Klager hevder at klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og at en realitetsbehandling 

av klagen ikke går på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser. Hele klagen ligger 

vedlagt saksfremlegget. 

 

Klagen på avvisningsvedtaket ble mottatt innenfor fristen. 

  

Fossen Utvikling AS har i brev datert 10. juli 2020 avvist at klagen burde blitt behandlet til 

tross for oversittelse av klagefristen. Det vises til at det ikke er kommet frem nye momenter i 

saken, og at de vanskelig kan se at kommunen kan endre kommunestyrevedtaket fra 25. juni 

2020. Hele brevet ligger ved saksfremlegget.  

 

Til opplysning er det innsendt en søknad fra tiltakshaver av reguleringsplanen til kommunen 

om midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene etter at avvisningsvedtaket ble 

fattet. Søknad om midlertidig dispensasjonen behandles i en egen byggesak og legges fram for 

behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning.  

 

Det er mottatt diverse korrespondanse vedrørende både dispensasjonssaken og plansaken i 

perioden etter avvisningsvedtaket. Dette er korrespondanse fra begge parter som omhandler 

både reguleringsplanen og dispensasjonssaken.   

 

Korrespondansen fra partene etter avvisningsvedtaket og noe av kommentarene i forbindelse 

med dispensasjonssaken er vedlagt saken. 



- 

 

Juridiske forhold 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

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

forvaltningsloven § 28. 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt parten 

ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav a og b. Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til 

behandling, skal det også legges vekt på om endring av vedtaket kan medføre skade eller 

ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandlet klagen, det vil si at det ikke ble 

tatt stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller 

at den som klager ikke har klagerett jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Et avvisningsvedtak 

kan påklages, og det er gjort i dette tilfelle.  

I medhold av forvaltningsloven § 42 kan kommunen beslutte at et vedtak ikke skal iverksettes 

før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. 

 

Alternativ løsning 

Dersom kommunestyret ønsker å gjøre om på sitt forrige vedtak om avvisning av klage på 

regulering nr. 439 Hvervenkastet foreslår rådmannen følgende: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Avvisningsvedtaket av klage i sak 89/20, som ble behandlet i kommunestyret 

25.06.2020, omgjøres. 

 

2. Rådmannen forbereder klagen på regulering nr. 439 Hvervenkastet til behandling. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksetting av regulering nr. 439 Hvervenkastet. 

 

Konskvensene av dette alternativet vil være at vedtaket om regulering nr. 439 Hvervenkastet 

ikke er gjeldende. Rådmannen må gå tilbake å forberede en sak om realitetsbehandling av 

forsentkommet klage. 

Videre vil konsekvensene være at forslagstiller av reguleringen ikke kan komme i gang med 

forberedelser av åpningen for ny dagligvarebutikk på Hvervenkastet. 

 

Rådmannens vurdering 

1. Klage på avvisningsvedtaket 



- 

Kastet Eiendom AS, eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, er part i saken. 

Kastet Eiendom AS klagde ikke innenfor klagefristen, men påberopte forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav a og bokstav b, med særlig henvisning til koronakrisen og tillitsforholdet 

mellom partene. Det kommer i klagen over avvisningsvedtaket ikke frem nye opplysninger i 

saken. Men argumentene og begrunnelsen for hvorfor klagen burde behandles er utdypet. 

Klager anfører at covid-19 pandemien har medført at virksomheten var i en akutt krise, og at 

det var usikkerhet knyttet til fortsatt drift. Klager anfører at dette er et særegent forhold som 

medfører at klagen burde tas til behandling. Rådmannen har forståelse for at omstendighetene 

var krevende også for denne virksomheten. Men slik rådmannen ser det er covid-19 pandemien 

likevel ikke et forhold som i seg selv medfører at klager ikke kan lastes for fristoverskridelsen. 

Det at forvaltningsloven fastsetter tre ukers klagefrist, er også av hensyn til framdrift av tiltak 

som forslagsstiller av vedtatt plan skal i gang med. 

Korona har ikke gitt utsatte frister i andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært 

tilgjengelig gjennom hele koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å 

klage. Rådmannen mente at realitetsbehandling av klagen ville skape presedens i lignende saker 

og kunne gi uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. Rådmannen er fremdeles av denne 

oppfatning. 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister har gått som normalt og nasjonale myndigheter har ikke informert om 

muligheter for å utsette frister i plan- og byggesaker med begrunnelse i koronapandemien. 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om planvedtaket og om hvordan man skulle klage med fastsatt 

frist. Allikevel ble ikke klagefristen på tre uker overholdt. 

Etter rådmannens vurdering er ikke koronaepidemien i seg selv et forhold som med fører at 

klager ikke kan lastes for å ha oversittet klagefristen. 

I klagen på avvisningsvedtaket anfører klager at planvedtaket er ugyldig og at klagen på dette 

grunnlag bør behandles til tross for fristoversittelsen. Klager anfører for det første at det 

foreligger ulovlig forskjellsbehandling ved at det er vedtatt gangvei. For det andre anføres det 

at vedtaket bygger på feil faktum når det i planvedtaket er lagt til grunn at det forligger en 

avtalemellom partene om felles parkering. Det anføres også at vedtaket er uforholdsmessig. 

I saken om avvisning av klagen har kommunen vurdert om klagen skulle behandles eller 

avvises. 

Kommunestyret avviste klagen. Dette er et enkeltvedtak som det er klagerett på. Partene ble 

underrettet om avvisningsvedtaket og klagerett på dette, med egen klagefrist.  

Kommunestyrevedtaket i sak 89/20 ble gjort 25.06.2020. Underretning om vedtaket ble av 

klager mottatt 03.07.2020 og klagen er datert 03.07.2020, slik at klagen på avvisningsvedtaket 

ble mottatt innenfor fristen.  

Til opplysning har administrasjonen deltatt på møter med henholdsvis den ene og den andre 

parten, etter ønske fra partene.  



- 

Klagen på avvisningsvedtaket og kommentarene og merknadene som er innkommet i etterkant 

av klagen på avvisningsvedtaket bringer ikke inn nye momenter som skulle tilsi at vilkårene for 

avvisningen ikke er til stede. Merknadene henviser til dialogen mellom partene i løpet av 

planprosessen, som kommunen mener er av privatrettslig karakter. I tillegg utdypes flere 

argumenter som begrunnelse for den forsentkomne første klagen. Slik rådmannen ser det ble 

dette vurdert i den første klagebehandlingen som endte med et avvisningsvedtak.  

Klager anfører at planvedtaket er ugyldig som følge av urimelig forskjellsbehandling og anfører 

også at vedtaket er uforholdsmessig. Forskjellsbehandlingen bunner i kravet om gang-

/sykkelvei som ligger i reguleringsplanen. Det aktuelle fortauet og flytting av gangfelt over E16 

er kommet inn i reguleringsbestemmelsene som et krav fra Statens vegvesen. Slikt krav er ikke 

uvanlig fra denne myndigheten. Ringerike kommune, som reguleringsmyndighet, kan stort sett 

si seg enig i disse kravene med tanke på gående og syklende. Derfor mener rådmannen at det i 

denne saken ikke er urimelig forskjellsbehandling å regulere inn arealformål som ivaretar myke 

trafikanter. Etablering av gang-/sykkelvei er et viktig hensyn, og vedtaket er slik rådmannen ser 

det heller ikke uforholdsmessig, slik klager anfører. Kommunen avviser også klagers anførsel 

om at vedtaket er ugyldig som følge av feil faktum. Hvorvidt det foreligger en bindene avtale 

mellom partene om felles parkering har ikke virket inn på vedtakets innhold. 

Det anføres videre at vedtaket i reguleringsplanen er ugyldig som følge av feil faktum ved at 

det ikke forligger en avtale om felles parkeringsplass. Parkeringsdekningen for de to 

grunneierne og deres bedrifter er mer enn oppfyllt. Dette er opplysninger som ikke ville hatt 

betydning for vedtaket av reguleringsplanen. Disse anførselen ville dermed ikke virket inn på 

vedtaket. 

Klager ber om at klagen gis oppsettende virkning etter forvaltningsloven § 42. Den 

etableringen som reguleringsplanen legger opp til er innvendig ombygging i etablert bygg på 

den andre parts grunn, slik at tiltaket ikke vil ramme klager nevneverdig i første omgang. I 

rekkefølgekravene til reguleringen heter det at før endret bruk av næringsbygg skal 

parkeringsplass (SPA1) være opparbeidet i samsvar med godkjent situasjonsplan. Det vil si at 

før ny forretning kan tas i bruk skal parkeringsarealene være opparbeidet i tråd med 

reguleringsplanen. Nå er det en annen sak som skal behandle dispensasjon fra reguleringen for 

tiltak som gjelder på klagerens grunn. Rådmannen mener at tiltak på grunnen der ny forretning 

skal gjennomføres, kan iverksettes i tråd med vedtatt regulering. 

Rådmannen anbefaler ikke oppsettende virkning etter forvaltningslovens § 42. 

Rådmannen mener at det ikke er framkommet nye opplysninger i saken. Rådmannen har på 

bakgrunn av klagen vurdert avvisningsspørsmålet på nytt, men opprettholder tidligere 

vurdering i saken.  

Rådmannen kan ikke se at vilkårene for å ta den forsentkomne klagen til behandling er oppfylt, 

jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og anbefaler å opprettholder avvisning 

av klagen.  

Rådmannen anbefaler at klagen på avvisningsvedtaket i kommunestyresak 89/20 ikke tas til 

følge og at saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. Det er 

fylkesmannen som skal avgjøre om vilkårene for avvisningsvedtaket foreligger. 



- 

 

2. Evaluering av vedtatte regulering nr. 439 Hvervenkastet  

 

I den vedtatte reguleringsplanen er allmenne behov hensyntatt, så som ivaretakelse av gående 

og syklende. Klagen på reguleringsplanen gjelder hovedsakelig gang-/sykkelvei på klagers 

grunn. For kommunen er det ikke noe alternativ å ikke kreve at hensynet til gående og 

syklende skal ivaretas. Rådmannen vurderer imidlertid at det kan være hensiktsmessig å 

gjennomgå reguleringen på nytt for om mulig å finne en løsning som i mindre grad griper inn i 

klagers eiendomsforhold. Da må kommunen se hen til at løsningen som eventuelt foreslås ikke 

er til skade eller ulempe for andre og at hensikten bak reguleringen fortsatt ivaretas. 

 

Etter at avvisningsvedtaket ble fattet er det innkommet et forslag om midlertidig dispensasjon 

fra vedtatt regulering nr. 439 Hvervenkastet, for de deler av gang-/sykkelvei som beslaglegger 

grunn på klager sin eiendom. En slik dispensasjon kan eventuelt gis for en periode på to år. 

Dispensasjonen er en byggesak som skal behandles i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning. 

 

Planfaglig ser rådmannen at det er potensale for å evaluere planen for å se på muligheter for å 

endre bl.a gang-/sykkelveitraseen, som ligger i vedtatt regulering. Endringen kan gjøres på en 

slik måte at de myke trafikantene vil bli godt ivaretatt samtidig som det vil medgå mindre 

arealer på klager sin grunn. Dette kan prøves ut i en forenklet planprosess altså en mindre 

endring av vedtatt plan. I en slik prosess vil alle parter og regionale myndigheter bli hørt før det 

evt. kan gjøres endringer. Derpå kan kommunestyret få reguleringssaken for mindre endring til 

behandling for evt. å vedta en ny reguleringsplan for Hvervenkastet. 

   

For kommunen og parten som var forslagsstiller til reguleringsplan nr. 373 Hvervenkastet er 

det viktig at ikke reguleringsplanen oppheves i foreliggende sak, da vedtatt plan gir hjemmel til 

å starte opp arbeidene med Coop dagligvareforretning. Og dispensasjonssaken i forhold til 

etablering på grunnen til klager kan gå sin gang. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunestyresak til nr.439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage.  

2. Saksprotokoll fra sak 89/20- 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

3. Klage på vedtak om at klage på detaljregulering for Hvervenkastet ikke skal 

realitetsbehandle fra Kastet Eiendom As 

4. Kommentarer fra motpart, Fossen Utvikling As, på klage fra Kastet Eiendom AS 

5. Øvrige kommentarer fra Fossen Utvikling As vedr. klage fra Kastet Eiendom AS 

6. Brev,8. aug 2020 med ytterligere dokumentasjon fra Advokatfirmaet Buttingsrud DA  

7. Brev fra Fossen Utvikling As, datert 31.08.2020, kommentarer vedr. klagen på 

avvisningsvedtaket 
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 Ringerike kommune, 02.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Katrine Kammerud 

 

saksbehandler: Grethe Tollefsen 
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Ansvarlig advokat: Lars Reinsnos

KASTET EIENDOM AS , ORG. NR . 957 707 238 – KLAGE PÅ VEDTAK OM AT KLAGE PÅ
DETAL JREGULERING FOR HVERVENKASTET IKKE SKAL REALITETSBEHANDLES – VILKÅRENE FOR
REALITETSBEHANDLING ER TIL STEDE

Det vises til vedtak av 25.6.2020 om å avvise klagen på vedtak nr. 439 detaljregulering for
Hvervenkastet. Klagen ble mottatt i altinn i dag og de n er rettidig. Ettersom klagefristen løper ut i
fellesferien , sendes denne klagen nå for å avbryte klagefristen , og det tas forbehold om at det vil
kunne bli ettersendt dokumentasjon.

I punkt 1 følger en kort beskrivelse av bakgrunnen for saken , etterful gt av e n kort redegjøre lse for
relevant faktum i punkt 2. Våre vurderinger om at vilkårene fore realitetsbehandling er til stede
følger i punkt 3.

1. Bakgrunn

Vedtaket som ble påklaget etter at klagefristen hadde utløpt gjelder en privat reguleringspla n for
Hvervenkastet i Ringerike kommune. Reguleringsplanen e r blitt utarbeidet for at den profesjonelle
utleieren Møbellageret Arnfinn H. Bakke AS (« Bakke »), skal få anledning til å leie ut sine lokaler til
bruk i dagligvarevirksomhet. Fossen Utvikling AS har utarbeidet flere reguleringsforslag på vegne av
Bakke , og forslagene e r alltid blitt forevist Kastet Eiendom AS (« Kastet ») før innsendelse til Ringerike
kommune . Kastet har vært positive til reguleringsplanen i hele prosessen frem til planforslaget ble
endret, uten varsel, slik at d eler av Kastets parkeringsareal ble foreslått omdisponert til gangvei. Det
er kun omdisponeringen av Kastets eiendom til bruk som infrastruktur for Bakke som Kastet har
påklaget.

2. Faktum

2.1 Kastet og Ringerike Gjestegård AS’ virksomhet

Kastet eier lokalene til Ringerike Gjestegård AS (« Gjestegården »), og virksomhetene har samme
eiere. Kastets eneste formål er å være eier av Gjestegårdens lokaler. Gjestegården har vært en sikker
og god arbeidsplass og sysselsetter ca. 30 - 40 personer, fordelt på fast ansatte og deltidsstillinger,
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studenter mm. En betydelig del av Gjestegårdens klientell er eldre , som benytter bil som
fremkomstmiddel. Flere av gjestene er rullestolbrukere og har særskilte behov som gjør at de må ha

en romslig parkeringsplass. Det er derfor virksomhetskritisk for Gjestegården at parkeringsplassen
oppfattes som romslig , og at den er funksjonell. Parkeringsplassen er innrettet for å ivareta dette
formålet uavhengig av regler om minste størrelse og antall parkerin gsplasser. Dersom
parkeringsarealet endres vesentlig, frykter Gjestegården et betydelig omsetningstap.

2.2 Den felles parkeringsplassen

Eiendommene gbnr. 38/ 119, som er eid av Bakke AS , gbnr. 38/135/136, som er eid av Esso Norge AS,
og gbnr. 38/135, som e r eid av Kastet, har i dag en parkering som kan benyttes vederlagsfritt for
virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene. Esso og Kastet bruker sine eiendommer i sine
hovedvirksomheter, mens Bakke er et selskap som driver med profesjonell utleie av fa st eiendom.
Det foreligger en avtale som ikke er signert eller tinglyst, men partene har latt sine kunder parkere
vederlagsfritt på tvers av eiendomsgrensene - og vært enige om en kostnadsfordeling for brøyting
mv. Utover dette har partene disponert sine e iendommer på selvstendig grunnlag.

Den felles parkeringsplassen hviler på et premiss om at eiendommenes parkeringsbehov og bidrag er
forholdsmessig. Dersom Bakke omdisponerer et betydelig areal av det som er naturlige
parkeringsplasser for Gjestegården, samtidig som Bakkes parkeringsbehov øker ved at det inngås en
leiekontrakt med Coop, faller premisset for en felles parkeringsplass bort. Det er ikke relevant for
vurderingen av balansen i avtalen at Bakke opparbeider flere parkeringsplasser med en naturli g
tilknytning til sin eiendom - selv om de i prinsippet vil kunne benyttes av Kastet.

Dersom planen gjennomføres, vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke i en
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bærende premissene i reg uleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

2.3 Dialogen mellom Kastet og Bakke

Det må fremholdes at Kastet og Bakke har hatt en god dialog og et godt samarbeid om
parkeringsplassen og andre forhold i ca. 20 år . Det har vært fast praksis at endringer av
parkeringsplassen, som kan tenkes å påvirke kapasiteten negativt, er blitt diskutert mellom partene.
Eksempelvis diskuterte Bakke inngåelsen av leiekontrakten for el - bil ladere med Kastet før
leieavtalen ble inng ått.

Kastet er positiv til at Bakke skal kunne inngå en leieavtale med Coop, og i tråd med partenes praksis
i andre saker har det vært en åpen og god dialog knyttet til reguleringsprosessen. Tidligere plankart
er eksempelvis blitt forevist Kastet før de er blitt innsendt til kommunen. Tillitsforholdet mellom
partene ga Kastet en berettiget forventing om at endringer av parkeringsplassen ville ha blitt forelagt
Kastet av Bakke på eget initiativ før det ble sendt til kommunen, men det ble ikke gjort.

Det er en kjensgjerning at parkeringsarealet foran Gjestegården er en vesentlig premissleverandør
for serveringsvirksomheten, og dette må ha vært kjent for både Bakke og Fossen Utvikling AS, som
har utarbeidet planen. Det foreligger som nevnt ingen signert avt ale vedrørende den felles
parkeringsplassen, og både Fossen Utvikling AS og Bakke hadde derfor en sterk oppfordring til å
orientere Kastet om endringene av plankartet som omfattet parkeringsplassen før det ble sendt inn.
Dialogen mellom Bakke og Kastet i a ndre saker tilsier også at Bakke hadde en slik oppfordring.

Gjestegården har som nevnt et eldre klientell, og det har vært en bevisst strategi å ha en
parkeringsplass som er enkel i bruk - og den har vært innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig
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av hva som eventuelt måtte være minstemålet for parkering iht gjeldende regelverk. Det faktum at
det endrede plankartet ikke ble forelagt Kastet som berørt grunneier før innsendelse, er
oppsiktsvekkende. Kastet erkjenner at virksomheten på generelt grunnla g har et selvstendig ansvar
for å gjennomgå vedtaket og påklage det innen fristen, men tillitsforholdet mellom partene ga Kastet
en berettiget oppfatning om at eventuelle endringer ville ha blitt forelagt selskapet før innsendelse.

2.4 Gjestegårdens virksomh et i perioden fra planvedtaket ble fattet til klagefristen utløp

Klagefristen løp midt i covid - 19 krisen, som medførte at virksomheten var (og er) i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig ma ssivt fall i
omsetning, som har resultert i permitteringer. Det massive omsetningsfallet medførte også at
Gjestegården måtte innlede umiddelbare forhandlinger med sin bankforbindelse for å sikre
finansiering. På dette tidspunktet tok ivaretakelse av ansatt e, kostnadsreduserende tiltak og
forhandlinger om finansiering all tid. Dokumentasjon på omsetningstap, finansiering og
permitteringen vil bli ettersendt.

3 Vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, jf. fvl. § 31

Selv om klageren har o versittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såfremt parten « ikke
kan lastes for å ha oversittet fristen », jf. § 31, 1. ledd bokstav a. Det følger av praksis at subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behan dles.

Klagefristen løp midt i covid - 19 krisen, som medførte at virksomheten var i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården som nevnt opplevd et plutselig
massivt fall i omsetning, som har resultert i permitteringe r. Virksomheten var også avhengig av
likviditet umiddelbart for å kunne drive videre , og det tok tid å etablere dette. En pandemi som
innebærer vesentlige smittevernstiltak må likestilles med ulykke og sykdom - og det er et relevant
moment ved vurderingen av om parten kan « lastes ». Som en følge av pandemien kan derfor ikke
Kastet « lastes for å ha oversittet fristen ». Det må fremholdes at selv om et serveringssted, etter en
konkret vurdering basert på den største krisen i bransjen i moderne tid, anses for å ikke kunne
« lastes for å ha oversittet fristen » , vil det ha begrenset presedensvirkning. Det er derfor reelt sett
svært lav risiko for kommunen å realitetsbehandle klagen. I vedtaket kan det fremstå som om
vurderingskriteriene iht loven reelt sett ikke er vurdert, men at kommunen kun har vektlagt at den
tidligere ikke har realitetsbehandlet klager som er fremsatt for sent. Det er en saksbehandlingsfeil
som medfører at vedtaket er ugyldig.

Uten at det er nødvendig for resultatet, tillater jeg meg å redegjø re for flere andre momenter som i
seg selv også medfører at Kastet ikke kan lastes for å ha oversittet fristen. Tillitsforholdet mellom
partene og deres konsekvente og langvarige praksis for informasjonsutveksling ga Kastet også en
berettiget forventing om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at det var grunnlag for at det skulle
påklages. I den forbindelse må det bemerkes at planvedtaket ikke bare forutsetter ekspropriasjon av
Kastets eiendom, men det bygger også på at partene har en bindende avtale om f elles parkering. Det
foreligger som nevnt ingen signert avtale om dette - og Kastet vil tre ut av samarbeidet dersom
planvedtaket blir stående. Ettersom det er et bærende premiss for parkeringsløsningen i planen at
det foreligger en felles parkering - hadd e Fossen Eiendom AS som profesjonell plan rådgiver et
selvstendig ansvar til å avklare dette før planen ble sendt inn. Konsekvensen av at det ikke ble gjort,
innebærer også at Kastet « ikke kan lastes for å ha oversittet fristen ». Det faktum at planvedtaket
bygger på feil faktum, om at det foreligger en bindende avtale om felles parkering, er også en « særlig
grunn » som i seg selv medfører at klagen skal realitetsbehandles, jf. § 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om « endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre », jf. fvl. § 31, 2. ledd. Det er ingen generelle
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samfunnsmessige hensyn som tilsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. Det er primært
partsinteressen til Ba kke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rådgivers feilaktige oppfattelse av at det foreligger en bindende
avtale om felles parkering, som medfører at klagen ikke er fremsatt innen friste n. Det er også gått
svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage, og Bakke kan ikke ha innrettet seg etter
vedtaket. Interesseavveiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal realitetsbehandles.

Vilkårene for realitetsbehandlin g er til stede. Hovedmomentene er som følger:

De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har særskilte
behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor svært viktig
for Gjestegården.

Tidlige re plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen dialog
tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en berettiget
forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forho ld til det de hadde
fått forelagt tidligere.

Basert på planbeskrivelsen 2. gangsbehandling utarbeidet av Fossen Utvikling AS den
3.1.2020 fremgår at det kommunen er forevist en avtale som binder partene til en felles
parkering, men det foreligger som nev nt ingen bindende avtale om dette. Det er lagt til
grunn i vedtaket - og planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag og planvedtaket er ugyldig.

Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og
permitteringer for Gjes tegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som iht
forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for sent.

Kastet kan « ikke lastes » for å ha oversittet fristen, og det foreligger « særlige grunner » for at
klag en skal realitetsbehandles.

Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen går ikke
på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.

Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan undertegnede kontaktes pr. telefon 974 16 596 eller
e - post reinsnos@buttingsrud.no .

Vennlig hilsen
ADVOKATFIRMAET BUTTINGSRUD DA

Lars Reinsnos
advokat



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL NY KLAG E FRA KASTET
EIENDOM AS .

Vi viser til oversendt ny klage fra Kastet Eiendom AS.

Vi kan ikke se at advokatforma Buttingsrud bringer noen nye momenter til saken. En kan derfor vanskelig

se at kommunen kan end re sitt kommunestyrevedtak fra 25.6.2020 .

Me n en ny klage viser at Kastet AS på alle måter vil motsette seg å bidra til at planen k an bli gjennomført i

overskuelig fremtid. Det skaper problemer for Coop SA og Møbellageret Arnfinn H Bakke AS , selv om

Kastet AS bedyrer at de er for tiltaket med dagligvare på Hvervenkastet.

Vårt brev til nevnte kommunestyrebehandling samt kommunens saksf remlegg mener vi fortsatt er gyldig.

Vi skal her bare igjen kort kommentere noen feil som Buttingsrud prøver å legge til grunn for klagen:

1. Det er ikke et «bærende premiss» for planen , eller gyldighet en for kommunestyre vedtaket , at det er

en felles parkeri ngsavtale for de næringsdrivende innen planområdet. Planen kunne vært fremmet

og vedtatt med samme resultat selv om så ikke var tilfelle.

Men i brev av 26.2.1990 bekreftet daværende eier Esso Norge AS , at arealene der skulle være til

felles parkering, og Møbellageret bekreftet ved påskrift på samme brev at så skulle være gjeldende.

Det te er en bindende avtal e for alle parter, også for Gjestegården som kom til stedet senere. Nevnte

brev følger her som vedlegg.

Den omtalte usignerte parkeringsavtalen var kun mente å regulere den første avtalen i detalj . Den
er etterlevd i 30 år . Det er derfor ingen feil i planforutsetningene mht at det finnes en slik felles

avtale.

Vi viser her på neste side til et utsnitt av parke ri ngsplassen , som en dog viser at Gjestegården i alle

år har markert opp sine nær parke r ingsplasser inn e på Bakkes ei endom. Bakke har til nå akseptert

dette nettopp som en konsekvens av parkeringsavtalen.

Hønefoss 1 0 .0 7 .2020



Hva som blir følgene for parkeringsavtalen når planen blir gjenno mført, vil bli et privatrettslig

forhold som ikke vedkommer kommunestyrevedtaket .

2. Buttingsrud nevner flere ganger at Fossen Utvikling ikke viste Kastet planforslaget før det ble sendt

inn. Det er positivt feil. De fikk varsel om oppstart , samt tilsendt planen før det ble levert

kommunen til behandling. Senere i prosessen var det kommunens oppgave å informere om

planinnhold i de ulike delene av planprosessen. Det te er det redegjort for i saksfremlegget til

kommunestyret på en korrekt måte.

Andre forhold i klagen regner vi kommunen selv kan besvare.

Vi mener derfor igjen at k lagen må avvises .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as







Kastet AS protesterer mot dispensasjonssøknaden fordi planen skal opp til ny 
klagebehandling senere i september.  
 
Å stoppe byggesøknaden i påvente av enda en klagebehandling vil være unødvendig. Ingen 
forhold i deres klage tilsier at den vil bli tatt til følge.  
 
Essensen i Kastet sin klage er at de er i mot gangvegen foran sin eiendom. Gis det midlertidig 
dispensasjon, vil gangvegen der heller ikke bli bygget med det første. Å gi dispensasjon vil 
derfor ikke være til ulempe for Kastet. Protesten om midlertidig dispensasjon gir derfor ingen 
mening. 
 
Å gi dispensasjon vil heller ikke være til hinder for en eventuell gjenopptaking av 
planprosessen, dersom kommunestyret mot formodning skulle vedta det. Det vil heller 
kunne skape ro rundt en slik eventuell prosess. I løpet av dispensasjonstiden vil det også å 
være mulig med justeringer av situasjonsplanen, dersom det kan løse kontroversene. 
 
Argumentasjonen Kastet AS har i sitt brev er akkurat det samme som har vært ført fra dem 
tidligere, helt siden den første klagen de sendte. Men nå er den bare enda mer usaklig og 
uforsonlig, samt med enda flere uriktige påstander. Protesten fra Kastet AS viser derfor, om 
mulig enda tydeligere enn før, at en midlertidig dispensasjon er nødvendig for at saken ikke 
skal stoppe opp. 
 
Vi anbefaler derfor at den ikke tas til følge. 
 
Tiltakshavers syn på reguleringstekniske og prosessmessige forhold Kastet tar opp vil bli 
tilskrevet kommunestyret. Dere vil få kopi av dette.  
 
Her har vi i korthet kommentert det som angår søknaden: 
 

 Inn- og utkjøring til Bakkes eiendom vil ha en bredde på 2x 3,0m. Dvs. det samme 
som  i dag. 

 Svingradius fra Fv35/rampe til E16 vil bli uforandret fra i dag, og i hht svingraider for 
vogntog. 

 Nu situasjonsplan for parkeringsplasser med tilhørende manøvreringsarealer følger 
alle regler gitt i vegvesenets håndbok N-100. 

 Gjestegården vil etter ny situasjonsplan få flere p-plasser enn i dag, samt tilgang via 
parkeringsavtalen til enda flere. Ønsker de nå ekstra store plasser, kan de selv merke 
opp det, og enda til få flere plasser enn de selv har markert opp i dag, på egen grunn 
og delvis på Bakkes grunn (!). 

 Forholdet til snørydding vil bli som før. Noe må uansett bli kjørt vekk. 

 Kastets agenda er å fjerne gangvegen foran Gjestegården. Noe kommunen som har 
krevd. Bakke har ikke initiert gangvei her og vil her uansett følge kommunens ønsker. 
Dispensasjonen omfatter ikke gangveg til/fra Coop. Den vil bli bygd på Bakkes egen 
grunn og uten at Kastet kan forhindre det. Gangveien til/fra Coop fra det 
eksisterende fotgjengerfeltet ved rundkjøringen sikrer at besøkende til Coop og 
bygget til Bakke blir trafikksikkert for myke trafikanter. Her er en ikke avhengig av 
gangveien på Kastet sin eiendom. 

 Kastet parkerer selv sine biler, og har gjort det i mange år (se flyfoto), i atkomsten til 
egen og Bakkes eiendom. De har også her ulovlig plassert ei hytte som i hht 
byggetillatelsen skulle stå på Esso sin grunn. At de klager på trange kjøre- og 
parkeringsforhold virker derfor noe underlig. 



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL KASTET SIN
UTTALELSE TIL DISPENSASJONSSØKNAD .

Vi har skrevet dette brevet til kommunen for at det skal kunne le gges ved klage handlingen i
kommunes tyret , samt som et vedlegg til vår uttalelse til dispens a s jons søknaden som skal behandles i
plan utvalget. Dette fo rdi K a stet sin merknad av 16.7.2020 til nabovarse l til dispensasjonssøknaden
omfatter påstander langt utenf or det som er relevant for søknaden . Kastet sin merknad tar i hovedsak
opp forhold som vedkommer selve reguler ingsplan en.

Argumentasjonen Kastet AS har i sitt brev er de samme som har vært ført fra dem, helt siden den
første klagen de sendte. N å er kla gen i en enda mer usaklig og uforsonlig form, samt med enda flere
uriktige påstander. Klagen inneholder de samme punkter som tiltak shaver har tilbakevist flere ganger.

Men vi vil igjen presisere følgende:

• Det har helt siden etableringen i 1990 vært felles bruk av utearealene her for Esso,
Møbellageret og etter hvert Gjestegården. Dette har vi dokumentert tidligere . Møbellageret

Arnfinn H Bakke AS og Esso N orge a.s. eide Hvervenkastet sammen. Den 26.2.1990 skriver Esso
til Bakke følge nde (med våre uthevinger):

« .. Esso Norge a.s. godkjenner felles bruk av parkeringsarealet for utbyggerne av
Hvervenkastet samt at av/påkjøring til tomten skal være felles . Det vil senere bli
uta rbeidet en avtale mel l om partene som regulerer ovennevnte forhold . Denne
godkjennelse er gitt med forbehold om at det ikke vil medføre senere problemer med å

få godkjent bygging av stasjon og kro/motell på området».

Dette en gyldig , uomtvistelig bekreftel se på, fra ei er ne den gang, at parkeringen skal være
felles .

I nnholde t i b revet er også bekreftet ved påføring fra Arnfinn og Andreas Bakke , som
representanter fra Møbellageret Arnfinn H Bakke AS .

Gjestegården ble, uten problemer for atkomst eller parke ri ngsplassene , bygget i 1991. D e førs te
årene på le id grunn av Esso. De res arealer inngår også i ovennevnte erklæring da deres grunn

ble utskilt fra Esso s i n eiendom .
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En avtale som skulle detaljere avtale mellom partene ble laget, men ikke undertegnet av alle.
Men det e r den første ovennevnte som helt klart sier at parkeringsarealer på Hvervenkastet skal
være felles .

I tillegg viser vi herved også til tinglyst erklæring av 12.9.1990 fra Esso Norge a.s. o m atkomst
for Møbellageret Arnfinn Bakke A/S . Den sier :

« Retten omfatter all trafikk til og fra Møbellageret i forbindelse med deres forretni ng sdrift
og gjelder for det o mrå det som er vist på vedlagte kartutsnitt datert 12 / 9.1990 . Som
vederlag for nevnte rett skal Møbellageret opparbeide og asfaltere det areal som er skravert
på vedlagte kartutsnitt datert 12/9.1990. Årlig vedlikehold skal dekkes av Esso, men
eventuelle forandringer eller større vedlikehold skal fordeles etter nærmere avtale .» Se

vedlagte erklæring med kart .

Ar ealet det her er inngått avtale om, er nettopp det arealet som Kastet påberoper seg å ha
enerett på! Bakke har tinglyst atkomst her, har opparbeidet det, og Esso har bestemt at «større
vedlikehold skal fordeles etter nærmere avtale » .

I sum er det derfor h elt uomtvistelig at parkeringsområdene som ligger på Kastet sin eiendom
inngår i felles bruk og drift for alle de tre partene.

Kastet har i overmål merket opp «sine» parkeringsplasser delvis inne på Bakke sin eiendom .
Bakke har , på bakgrunn av at parkerin gsplasse n skal være felles, ikke hatt innvendinger til det.

Ba kka har også uten ved e rlag stilt grunn til di spo sisjon for mini ba nk og lades t asjon, som er ti l
glede for alle bedriftene på stedet.

Bakke har aldri hevdet at de har «disposisjonsrett » over Kastets eiendom . Tvert imot har
Bakke tilbudt Kastet erstatning for gangvei på deres eiendom for å kunne innfri

reguleringsbestemmelsene . Kastet burde heller selv bidra til /stå for å forbedre
trafikksikkerheten for besøkende til egen virksomhet.

Konklusjonen er derfor at tiltakshaver ikke har gitt feil opplysninger om park eringsplasse r i
reguleringsplan arbeidet. Kommunen eller andre er ikke forledet i dette spørsmålet.

• Kastet kunne tidlig i planprosessen ha protestert på denne opplysningen som med en gang ble
opplyst om ved oppstart av planarbeidet, og har inngått som oppl ysninger i planbeskrivelsen.
M en de gjorde det ikke . Det gjorde de først da forhandlingene om erverv ble reist. Dvs . etter at

planen var vedtatt og bekjentgjort å være gyldig. Først da benektet de at ovenstående avtaler
overhode eksisterer , og benytte r nå ord som «å tilrane seg annen manns eiendom» , «ta vår
eiendom», «revestreker» og «true med at grunnen blir ervervet».



Hele substansen i Kastet sine påstander , samt ordbruk , er etter vår mening helt meningsløs e .
P åstande ne om at Bakke « vil gi seg når denne « avtalen » er i boks » , er også uten rot i
virkeligheten.

• Ideen om gangveg langsmed Fv35 kom fra kommunen i løpet av planprosessen. P å d et
tidspunkt et hadde kommunen det formelle ansvaret for høringer og informasjon .

Kastet fremstiller prosessen som om Bakke bevisst unngikk å inform ere Kastet om ny gangv ei,
til tross for at det var fortløpende samtaler med Kastet, og ønsker tydeligvis å motarbeide

denne med alle midler . (Forsinke de klagebehandling er , motvilje mot å forhandle samt
reportasjer i avisen). Ethvert forsøk fra oss på å forklare Kastet hensikten med gangveien ,samt
prosessen som førte til at den ble lagt inn i planen , har K astet ikke ville ta inn over seg. Kastet
retter all «skyld» for tiltak og påstått manglende informasjon mot Bakke .

Dette låser Bakke mht å kunne gjennomføre pla nen, med mindre kommunen vedtar midlertidig
dispensasjon for den delen av gangveien som ligger på Kastet sin eiendom.

• Kastet hevder de mister 15 parkeringsplasser (fordi gangveien går langs 15 eksisterende
plasser) , mens ny parkeringsplan viser at de kan få enda flere enn i dag. Ø ns ker de mer
romslige plasse r kan de opprettholde dagens antall.

I forhold til dagens parkerings oppmerking vil de maksimum tape 5 plasser, forutsatt at de
fortsatt kan benytte deler av Bakke sin eien dom som sine nær e parkeringsplasser. Men planen

øker det totale tilbudet av parkeringsplasser fra 184 til 2 0 3 , hvorav sistnevnte med 11 HC -
plasser. M ed felles bruk slik som parkeringsavtalen av 1990 sier, vil Kastet få tilgang til langt
flere plasser enn i dag.

• Videre mener de også at planen er til ulempe for varelevering ved at tungtrafikken vil øke.
Tungtrafikken vil øke i forhold til den senene tid da store deler av lokalene , 3800 m2, i påven te
av denne reguleringsp l an e n har stått tomme, men vil bli langt mindre enn da det var
m øbelforretning her. Da var tungtrafikken mye større enn den blir nå.

Kastets påstander om parkering og trafikk er uriktig e og er av oss kommentert i egen uttalelse
til di spensasjonssøknaden. Denne er her vedlagt.

Vi må konkludere med at det ikke er gjort noe i planprosessen som skulle tilsi at planen må tas opp til
ny behandling . Verken planforutsetninger, planprosess eller konkret planinnhold tilsier dette. Kastets
påstander om at kommunen er feilinformert er herved tilbakevist. Feilinformasjonen er det Kastet
som står for.



Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as

V edlegg .
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Klage på vedtakHønefoss, den 18. august 2020

Vår ref. : 107 59 I 423 t3OlLRtr-R.

Anwadig advokat Iars Reinsnos

KASTET EIENDOM A' ORG. NR. 957 7A7 238-KLAGE PA VEOTAT OM AT rrEEE PÅ
DETAUREGUIERING FOR HVERVENKASTET IKKE SKAL REALTTETSBEHANDLES- ETTERSENDEISE AV
DOKUMENTASION - AN MODNING OM OPPSETTENDE VIRKNING

Det vises til vedtak av klagen av 3. juli 2o2o.l klagen ble det tatt forbehold om at det ville bli
ettersendt relevant dokumentasjon knyttet til klagen. Vedlagt følger dokumentasjon knyttet til
omsetningstap, permitteringer og opptak av lån. Dersom adminisirasjonen mot formodning innstiller
på at klagen ikke skal realitetsbehandles ber vi om å få innstillingen tilsendt på forhånd for
kommentarer.

t. Innledning og sakens kjerne

Vedtaket som ble påklaget etter at klagefristen hadde utløpt gjelder som kjent en privat
reguleringsplan for Hvervenkastet i Ringerike kommune. neguleringsplanen er blitt utarbeidet for at
den profesjonelle utleieren Møbellageret Arnfinn H. Bakke ns 1 oa"it"r), skalfå anledning til å leie ut
sine lokaler til bruk i dagligvarevirksomhet.

Fossen Uwikling AS har, som tidligere nevnt, utarbeidet flere reguleringsforslag på vegne av Bakke,
og forslagene er alltid blitt forevist Kastet Eiendom AS (<rastet>) før innsendelse til ningerike
kommune. Kastet harvært positive til reguleringsplanen i hele piosessen frem til planfo-rslaget ble
endret uten at Kastet var blitt orientert, slik at deler av Kastets parkeringsareal ble foreslått
omdisponert til gangvei. omdisponeringen av Kastets eiendom uten noen form for dialog var i strid
med tidligere prakis mellom partene - og den etablerte prakslsen ga Kastet en berettiget forventing
omat eventuell omdisponering av deres arealville ha blitt diskutert på forhånd. Kager-er naturligvis
innforstått med reglene om publisering i plan- og bygningsloven, men partenes dialog om planen og
etablerte praksis er et relevant moment for den samlede vurderingen av om klagen skal behandles,jf. fi/|. I 31.

Klagefristen løp på et tiospunk hvor klagervar rammet av (i) ekstraordinær omsetnangssvikt, {ii)ngkkelpersonell i karantene, (iii) permitteringer og (iv) et aiutt likviditetsbehov som .n føtg. .u
covid-19 pandemien' Situasjonen må likestilles med sykdom og medfører at vilkårene for
realitetsbehandling av klagen iht fi/|. 5 31 er tilstede. oe særegne forholdene i denne saken medfører

Advokatfirmaet ButtingsrudDA Tclefon: (+47)32 lE 18 50 Mobil: Buttingsrud MathiesenHvenæamoveien49
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at klagebehandlingen ikke medfører en presedensvirkning om at klager som utlpp i denne perioden
normalt skal realitetsbehandles.

Viforstår det slik at gangveien ikke var et absolutt vilkår fra Statens Vegvesen, men det fremstår som
om det ble foreslått for at reguleringsplanen skulle blivedtatt så raskt som mulig. Det er manglende
planfaglige begrunnelser for gangveien i reguleringwedtaket - og vi er ikke kjent med at det er stilt
krav om gangvei itilsvarende saker i Ringerike kommune. Det er ulovlig forckjellsbehandling og
medfØrer at planvedtaket er ugyldig.

Kastet har opplyst til kommunen at det er en tinglyst skriftlig avtale om felles bruk av
parkeringsområdet for flere av eiendommene på tvers av eiendomsgrensene innenfor planområdet -
og det har planmyndighetene lagt til grunn i planvedtaket. oet medfører imidlertid ikke riktighet - og
Kastet vurderer å etablere parkeringsplasser for sine kunder på egen eiendom. Det bærendJfaktiske
premisset for parkeringsløsningen i reguleringsplanen er derfor feil; noe som også medfører at
reguleringsplanen er ugyldig.

Vilkårene for realitetsbehandling av klagen er oppfylt og planvedtaket er ugyldig. Dersom Ringerike
kommune ikke tar klagen til følge varsles det om at det kan bli tatt rettslig skritt.

I punkt 2fglger en kort avklaring av enkelte partsutsagn, i punkt 3 en nærmere beskrivelse av
parkeringsplassen, punkt 4 omhandler relevant faktum i klageperioden, og i punkt 5 behandles
vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles. I punkt 6 og 7 behandles kort enkelte
ugyldighetsgrunnlag for planvedtaket og spørsmålet om klagen skalgis oppsettende virkning.
Bilagslisten er inntatt som punkt 8.

2. Kort avklarlng av enkelte partsutsagn

Det har versert partsutsagn fra begge parter i lokale medier, og det er ikke relevant å redegpre for
denne sides syn i sin fulle bredde her. Det kan fremstå som om formålet til enkelte utsagn fra Bakke
har vært å skape et inntrykk av at Kastet illojalt har forsøkt å presse frem en urasjonell stor
økonomisk kompensasion for å avgi areal - slik at coop kan åpne butikken på Hvervenkastet. Det er å
<rsnu saken på hodet>. Faktum er at en profesjonell utleier har omdisponert areal som eies og brukes
av en annen næringsdrivende for at den profesjonelle utleieren skal kunne leie ut sin eiendom til en
ny leietakel uten engang å ha forelagt planforslaget for grunneie renfør innsendelsen. Det var heller
ikke et absolutt vilkår at et så stort areal ble benyttet til gangvei, men det fremstår som om den som
utarbeidet planen prioriterte å oppnå en raskest mulig planprosess fremfor å vurdere hvor stort areal
som eventuelt måtte avgis tilgangvei konkret basert på trafikale og planfaglige vurderinger.

Kastet er, som tidligere nevn! oppriktig bekymret for premisset for egen virksomhet dersom
reguleringsplanen blir realisert, og har derfor anmodet om at Bakke sØker om en mindre
reguleringsendring uten at oppfordringen er hensyntatt. Formålet til Kastet med å påklage vedtaket
er ikke å oppnå kortsiktig pkonomisk vinning i form av erstatning, slik det søkes fremstilt av
motparten, men Kastet ser seg nødt til å imptegå reguleringsplanen med alle relevante midler for
ikke å undergrave sin egen næringsvirksomhet.

Uten at det nødvendigvis er relevant, tillater jeg meg å presisere at aldri erfremmet et krav på
15 millioner, sllk det er anført fra motparten i mediene, men det er riktig at det er fremlagt en e-post
fra en lokal takstmann hvor han beregner den økonomiske verdien av hver parkeringsplart n f
million - of at den er oversendt motparten pr. e-post. I e-posten fra undertegnede, hvor e-posten fra
takstmannen var vedlagt, ble motparten anmodet om å søke mindre reguleringsendring oi at
partene deretter skulle forhandle, men det ble aldri fremmet et konkret krav fra denne side. Det er
også presisert at e-posten fra takstmannen ikke måtte forstås som et krav fra denne side i et
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etterfølgende brev som ble mottatt før artiklene i avisen. Det er derfor vanskelig å forstå utsagnene
om denne sides grådighet som noe annet enn strategiske partsutsagn mot bedre vitende. Til
orientering følger kopi av denne sides brev av 23. juni 2020.

Det bØr være i begge parters interesse å søke mindre reguleringsendring og det er merkverdig at
denne sides anmodning ikke er etterkommet. Det vil gjøre arealet som må erstattes mindre, og
ettersom frykten for at parkeringen og adkomsten vil bli for trang er det avgjørende for Kastets
forhandlingsposisjon - ville en mindre reguleringsendring kunne hatt større effekt på Kastets
forhandllngsvilje enn en økt engangskompensasjon. Dette er kommunisert til Bakke.

Ettersom gangveien ikke var en betingelse fra Statens vegvesens side, vil også en eventuell reduksjon
av det arealet som eventuelt må eksproprieres være relevant for forholdsmessighetwurderingen ved
en skjønnssak. Vier kjent med at kommunen har samtykket til ekpropriasjon i medhold av en privat
reguleringsplan for å oppnå adkomst til et boligfel! men vurderingen av samtykket vil også stille seg
annerledes i vår sak hvor planvedtaket bygger på feil faktum. Parkeringsløsningen i planån vil under
enhver omstendighet ikke bli realisert ettersom det ikke foreligger noen bindende slriftlig og
tinglysning avtale mellom partene slik Bakke har opplyst til kommunen. Vår sak skiller sefogså fra
andre saker hvor kommunen har samtykket til ekspropriasjon ved at tiltaket ikke er en betingelse fra
Statens Vegvesen - og dermed ikke strengt nødvendig {i motsetning til adkomst). Det må også være
relevant at det ikke er grundig vurdert hvor stort areal som er npdvendig for tiltaket, og deimed om
inngripen i den private eiendomsretten er forholdsmessig, og om innsender kunne løst behovet på
egen grunn. Dersom kommunen mot formodning skulte vedta ekspropriasjon ivår sak vil det lede til
en svært uheldig praksis hvor kommunen blir et verkt6y for private parter, og det vil resultere
unødvendige tvister fremfor at bruken av privat grunn blir løst ved forhandlinger mellom
grunneierne.

3. Parkeringsplassen

Kastet eier lokalene tll Ringerike Gjestegård AS (r<Gjestegården>), og virksomhetene har samme
eiere. Det er redegjort nærmere for Gjestegården og Kastets virksomhet og parkeringsbehov i klagen
av 3. juli 2020.

Eiendommene gbnr' 38h1 9, som er eid av Bakke AS, gbnr. 38lL35lL36,som er eid av Esso Norge AS,
og gbnr. 381135, som er eid av Kaste! har i dag en parkering som kan benyttes vederlagsfritt for
virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene. Esso og Kastet bruker sine eiendommer isine
hovedvirksomheter, mens Bakke er som kjent et selskap som driver med profesjonell utleie av fast
eiendom. Det foreligger som kjent ingen signert og tinglyst awale som regulerer parkeringsplassen.
Dersom planen gjennomføres, vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke ien
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bærende premissene i reguleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

4. Relevant faktum i klagefristperioden

Klagefristen løp som kjent midt i covid-19 krisen, som medførte at virksomheten var (og er) i sin
største krise noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig
massiw fall i omsetning. omsetningen for mars 2020 ble tilnærmet halvert sammenlignet med
omsetningen for mars 2019. omsetningsfallet var imidlertid vesentlig brattere

"tt.rrår
krisen ikke

slo til med full styrke før midt i mars. Kopi av dokumentasjon a, områtningstapet følger vedlagt.

Det massive omsetningsfallet medførte også at Gjestegården måtte innlede umiddelbare
forhandlinger med sin bankforbindelse for å sikre finansiering. Kopi av lånetilsagn følger vedlagt.

?
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Videre var tre nøkkelansatte i virksomheten, som også er i daglig leders familie, i karantene som en
følge av utenlandsopphold. Det medførte en økt arbeidsbelasining for daglig leder.

Alle disse ytre omstend'rghetene som oppstod som en følge av Covid-19 pandemien medførte at
virksomheten var i en akutt krise, og det var usikkerhet knyttet tilfortsatt drift. Virksomheten var
også nødt til å prioritere hvilke oppgaver som skulle løses på kort sik for å sikre driften.

5. vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, if. fol. s 3t

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såfremt parten alkke
kan iostes for å ha oversittet fristen>,if . S 31, 1. tedd bokstav a. Det fglger av praksis ai subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behandles,

Klagefristen løp midt i covid-l9 krisen, som medførte at virkomheten var isin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården, som nevnt, opplevd et plutselig
massivt fall I omsetnin& som har resultert i permitteringer. Virksomheten var ogiå avhengig av
likviditet umiddelbart for å kunne drive videre, og det tok tid å etablere dette. Videre var ågså flere
nøkkelansatte i karantene.

En pandemi som innebærer vesentlige smittevernstiltak er i forvaltningspraksis likestilt med ulykke
og sykdom - og det er et relevant moment ved vurderingen av om parten kan </astes>. parten kan
ikke lastes for å ha blitt rammet av pandemien og kan derfor ikke <lostes for d ho oversittet fristen>>.
Det må fremholdes at selv om et serveringssted, etter en konkret vurdering basert på den største
krisen i bransjen i moderne tid, anses for å ikke kunne <lostes for å ha oversittet fristen>,vil det ha
begrenset presedenwirkning. Det er særegne forhold i denne saken ved at parten (i) opplevde et
ektremt omsetningsfall som beviselig resulterte i et umiddelbart likviditetsbehov,'måtte permittere
ansatte og hadde nØkkelansatte i karantene. Det er derfor ikke slik at kommunen åpner for å gi utsatt
frist til alle som en følge av pandemien, og det er reelt sett svært lav risiko for en uheldig
presedenwirkning for kommunen å realitetsbehandle klagen. lvedtaket om å ikke behandle klagen
kan det fremstå som orn vurderingskriteriene iht loven ikke er vurdert, men at kommunen kun har
vektlagt at den tidligere ikke har realitetsbehandlet klager som er fremsatt for sent. Det er også i seg
selv en saksbehandlingsfeil som medfører at vedtaket er ugyldig.

Tillitsforholdet mellom partene og deres konsekvente og langvarige praksis for
informasjonsutveksling ga som tidligere nevnt også Kastet en beråttiget foruenting om at innholdet i
planvedtaket ikke tilsa at det var grunnlag for at det skulle påklages. Videre er det et bærende
premiss for parkeringsløsningen i planen at det foretigger en bindende avtale om felles parkering,
men det giør det ikke. Fossen Utvikling AS som profesjonell planrådgiver for den private
reguleringsplanen har et selvstendig ansvar for å fremlegge korrekt faktum til kommunen.
Konsekvensen av at det ikke ble gjort, innebærer også at Kastet <ikke kan lastes for å ha overslttet
fristen>. Det faktum at planvedtaket bygger på feil faktum, om at det foreligger en bindende avtale
om felles parkering, er også en <<særlig grunn)) som i seg selv medfører at klagen skal
realitetsbehandles, jf. S 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderinten av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om <endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre>, jf .fi/|. 5 31, 2. ledd. Det er som kjent ingen
generelle samfunnsmessige hensyn som t,lsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. oei er primært
partsinteressen til Bakke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rådgivers feilaktige presentasjon av faktum til kommunån om at
det foreligger en bindende avtale om felles parkering som medfprer at klagen ikke er fremsatt innen
fristen. Det er også gått svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage, og Bakke kan ikke

4
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ha innrettet seg etter vedtaket. lnteresseaweiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal
realitetsbehandles.

6. Kort om ugyldighetsvilkårene

6.1 lnnledning

Det vil bli innsendt en mer utfullende klage på selve planvedtaket, som også vil kunne omfatte flere
grunnlag for ugyldighet, men det vil bli redegiort kort for enkelte ugyldighetsgrunner allerede nå.

6.2 Feilfaktum

Det er på det rene at forvaltningens kompetanse må utøves på grunnlag av korrekte fakta. Det
fremgår blant annet av Rt. 1960 s. 1374 at svikt i faktiske premisser for forvaltningens vurderinger
kan føre til at resultatet blir ugyldig. Dommen viser også at svikt i de faktiske premissen" for skjønnet
kan føre til ugyldighet selv om feilen ikke fører til at resultatet ligger utenfor de ytre grenser av hva
forvaltningen kan bestemme. Ved vurderingen av parkering i planen har kommunen iagt til grunn at
det foreligger en avtale om felles parkering og det medfører som nevnt ikke riktighet. Det

",åpenbart at kommunen har kompetanse til å vedta planen med det innholdet den har, men
betingelsene for å vedta planen med det innholdet er ikke oppfylt ettersom det ikke foreligger slik
avtale som kommunen har lagt til grunn.

5-3 Usaklig forskjellsbehandling og ugyldighet som en følge av at vedtaket er uforholdsrnessig

I planvedtaket er det stih krav om gangfel! selv om det ikke var et vilkår fra Statens Vegvesen. Det er
isolert sett uproblematisk, men ettersom Ringerike kommune, så vidt oss bekjen! aldri har giort
dette tidligere i lignende saker, foreligger det usaklig forskjellsbehandling som medfgrer at
planvedtaket er ugyldig.

I forvaltningsloven er det et ulovfestet prinsipp om at det må være en viss forholdsmessighet mellom
mål og middel, og det anføres at de trafikale forholdene ikke er av en slik art og et slikt omfang at de
ngdvendiggjØr gangveien, i alle fall ikke av en slik stØrrelse som fremgår av planvedtaket.

7. Oppsettendevirkning

Det anmodes om at klagen på planvedtaket gis oppsettende virkning jf. fu. s qz.

8. Bilag

I SØknad om tilskudd - dokumentasjon av omsetningstap
2 Kopi av tilsagt om finansiering - dokumentasjon av likviditetsbehov
3 Varselom permitteringer
4 Brev av 23. juni 2O2O - dokumentasjon på forhandlingsvilje - tilbakevisning av krav på MNOK

15

***

Dersom det er spørsmål eller kommentarer, kan undertegnede kontaktes pr. telefon gl4 t6 596 eller
e-post reinsnos@buttinesrud.no.
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Vennlig hilsen

ADVOKATFIRMAET BUTTI NGSRU D DA

Lars Reinsnos

advokat

Vedlegg

6



Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET .
KOMMENTAR TIL NY KLAG E . FRA ADV OKAT FIRMA ET BUTTINGSRUD DA .

Vi viser til enda en ny klage på reguleringssaken datert 18.8.2020 , denne gang fra a dv .firma Buttingsrud

DA .

Buttingsrud kommer i sitt brev ikke med noen nye avgjørende argumenter for at saken skal gjenopptas. Vi

viser i så måte til våre tidligere brev i denne saken der nesten alt er kommentert fra vår side. Men

Buttingsrud fremholder noen uriktige påstander, som vi her må kommentere:

• Fossen Utvikling AS har ikke utarbeidet «flere reguleringsforslag». Vi utarbeidde ett forslag som

ble levert kommunen. Alle enderinger av dette ene forslaget ble foreslått/forlangt av kommunen og

andre myndigheter i løpet av planpro sessen. Disse endringene er kommunisert av kommunen

gjennom den formelle planprosessen.

• Det er helt feil når det hevdes at det er «manglende faglig begrunnelse for gangvei» og at det, når

det ikke er krevet andre steder, blir en «ulovlig forskjellsbehandli ng».

Begrunnelse for gangvei er et åpenbart trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter mellom

fotgjengerfeltene. Det er noe spesielt at Kastet og deres advokat ikke kan /vil skjønne det, og at de i

tillegg har som agenda å fjerne gangveg en fra planen ved en reguleringsendring .

Ingen planer er like mht forutsetninger og utforming, så advokatens påstand om at å kreve det her

blir en «ulovlig forskjellsbehandling», er en helt fei l og uforståelig påstand.

• Fo s sen U tvikli ng har aldri hevdet at det finnes en « tinglyst skriftlig avtale om felles bruk av

parkeringsområdet ». (Buttingsrud skrive r i 2.avsnitt s.2 i sitt brev at de t er Kastet som har hevdet

dette, men vi regner med at det e r feil formulert). Av tinglyste avtaler er kun nev n t avtale om

a d komstrett.

Vi har redegjort f or de formelle forhold omkring parkerings - og adkomst avtalene i vårt brev av

08.08.2020 . Kommunen har som der vist ikke fått feil informasjon , som igjen kunne medført feil

premisser for plan vedtak .

A dvokaten sier i sitt brev at « Kastet vurderer å etablere parkeringsplasser for sine kunder på egen

eiendom » . Videre har Gisle Arnesen de sis te dagene endret et skilt han tidligere selv har satt opp på

Bakkes grunn . Tidligere sto det «Kundeparkering kun fo r R in gerike Gjestegård og forretningene..»

Det er nå flyttet til egen eiendom og endret , ved at teksten «og forretningene» er tapet over. Begge

deler er en innrømmelse av at plassene er felles, slik vi hele tiden har hevdet.

Hønefoss 31 .0 8 .2020



• Mht forholdene rundt corona - s i tasjone n så mener vi at de, i sin karantenetid og så langt vi veit ikke

var syke selv , burde hatt rikelig med tid til å protestere på pla nvedtaket . E ventuelt meddele at de

ikke rakk å behandle sin klage innen fristen .

• V i skjønner heller ikke at adv o katen kan forsvare at « Kastet ser seg nødt til å im ø tegå

reguleringsplanen med alle relevante midler for ikke å undergrave sin egen næringsvirksomhet » . Å

omdisponere 137 m2 av en pa rkeringsp lass til f or del for trafikksikkerheten til egne besøkende ,

men der det totale antall tilgjengelige plasser som følge av planen øker , kan da umulig « undergrave

næringsvirksomheten » .

For øvrig mener vi det er en tendensiøs retorikk å benevne Bakke som kun en « profesjonell utleier». Bakke

har vært de n før ende næring s drive r på Hvervenkastet i 30 år , og som Gjestegården har hatt stor glede av .

Dessuten er firmaet Kastet AS selv en «profesjonell utleier» av sine lokaler til Gjestegården AS.

Vi mener derfor igjen at klagen må avvises.

---------------------------

Bakke og Coop er nå i god gang med å klarstille lokaler og uteområde for åpning av dagligvarebutikken. Det

er søkt om en midlertidig dispensasjon i to år fra de tiltak som Kastet har protestert mot . A lle

høringsinstanser, inkludert vegmyndighetene ved Statens Vegvesen o g Viken fylkeskommune , har uttalt

seg positivt til en utsettelse av tiltakene. Saken skal opp i HMA i oktober d.å. og det bør der ligge til rette for

at en slik dispensasjon kan gis.

Det er derfor viktig at det nå ikke gjøres vedtak i kommunestyret som for kludrer mulighetene for at HMA

kan gjøre vedtak som tillater at Coop og Bakke kan gjennomføre resterende tiltak , slik at butikken endelig

kan åpnes nå i høst (3 år etter at planarbeidet ble startet opp). Det kan gjøres ved at planen beholdes som

vedtatt pl an , selv om det eventuelt vil bli ekstra behandlingsrunder av den. Da kan HMA gjøre gyldig vedtak

om dispensasjon fra planen .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as
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Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/161-114 34690/20 PLN 439  02.07.2020 

 
Melding om vedtak i klage på nr 439 Detaljregulering for Hvervenkastet 

 

Klage på vedtak av nr. 439 Detaljregulering for Hvervenkastet ble behandlet av kommunestyret 

i Ringerike i møte 25.06.2020, sak 89/20. Følgende vedtak ble fattet: 

  

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20.  

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven 

§ 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at 

igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.  

 

Klagerett 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Med hilsen   

    

Katrine Kammerud   

konstituert avdelingsleder   

  Grethe Tollefsen 

  rådgiver 

  grethe.tollefsen@ringerike.kommune.no 

    

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Kopi: 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Arnfinn Bakke, Livveien 3, 3513 HØNEFOSS 

Fossen Utvikling AS, Kontorfellesskap, 3510 HØNEFOSS 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

439 detaljregulering for Hvervenkastet – Klage 

Ankebrev Ringerike kommune.pdf 

Kommentar klage Kastet.pdf 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

Ringerike kommune anke 15.5 

Klage på reguleringsvedtak 

Vedlegg - utnyttelsesgrad 

Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

Oversiktskart 

Orientering om klageadgang 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-112  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 89/20 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 25.06.2020: 

 


Repr. Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av saken da han 

er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret.  

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Kommunestyret 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-102   Arkiv: PLN 439  

 

 

439 detaljregulering for Hvervenkastet - Klage  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret avviser klagen på vedtaket gjort i kommunestyret sak 11/20. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

 

 

Sammendrag 
Kommunen har mottatt klage på vedtak av 3007_439 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Klagen ble ikke levert innenfor klagefristen på 3 uker. Klager hevder å ikke ha blitt forespurt 

av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers eiendom til å anlegge gangvei og klager 

dermed på vedtaket av detaljreguleringen.  

 

I denne saken skal kommunestyret vurdere om klagen skal realitetsbehandles eller avvises. 

Hvis den skal realitetsbehandles vil saken bli sendt tilbake til administrasjonen for forberedende 

saksarbeid. 

 

Rådmannen vurderer at klager hadde kjennskap til både endringen gjort i plankartet og kravene 

for å klage korrekt. Når klagefristen allikevel ikke overholdes mener rådmannen at klagen bør 

avvises. Hvis kommunestyret ønsker å behandle klagen, sendes saken tilbake til rådmannen for 

saksforberedende arbeid.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

21.11.2017 Politisk oppstart av planarbeid 

03.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i HMA 

11.12.2018 Førstegangsbehandling av detaljregulering i Strategi og plan 

03.03.2020 Annengangsbehandling med vedtak av detaljregulering Hvervenkastet i 

kommunestyret, sak 22/20 
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Beskrivelse av saken  

Kommunestyret vedtok i møte 03.03.2020, sak 22/20 detaljregulering for Hvervenkastet. 

Hensikten med planen er å legge til rette for opprettelsen av en dagligvareforretning på 

Hvervenkastet i eksisterende bygningsmasse. Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet 

inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet Eiendom AS. Klagen er ikke mottatt innenfor 

klagefristen på 3 uker, men over 3 uker for sent. 

 

12.03.2020 Vedtaksbrev sendt ut per post med informasjon om klagerettighet 

06.04.2020 Klagefrist (som har hensyntatt postgang) 

28.04.2020 Klage mottatt 

 

Saksgang 

Planforslaget var på høring og offentlig ettersyn 11.12.18-16.02.19. Det var ikke gang- og 

sykkelveg i utkastet til plankart. Statens vegvesen fremmet innsigelse til planforslaget på blant 

annet manglende løsning for gående og syklende. Som følge av dette ble det gjort endringer i 

planen. Dette innebar også endringer i plankartet for å ivareta fotgjengere og syklister på en 

bedre måte. Gangveien det klages på kom derfor inn i planen mellom 1.- og 2. gangsbehandling 

av planen. Dette ble det opplyst om i saksfremlegget til andregangsbehandlingen av planen.  

 

Da planen var vedtatt ble parter underrettet om dette, samt underrettet om klagemuligheten 

med frist.  

 

Grunneier har mottatt underretning om planarbeid ved oppstart, høring og offentlig ettersyn, 

samt ved vedtak av planen. Dette i henhold til prosessregler i plan- og bygningsloven. 

 

11.12.18 Førstegangsbehandling Ikke gang-/ sykkelvei på 

plankart 

 

16.02.19  Frist høring og offentlig 

ettersyn 

Innsigelse SVV, ber bl.a. 

om bedre løsning for 

gående og syklende 

Innsigelsesbrev:  
«Som statlig vegmyndighet fremmer 

vi innsigelse med bakgrunn i 

manglende konsekvensutredninger 

for trafikk og relevante tiltak ut fra 

det. 

Med bakgrunn i vårt sektoransvar 

fremmer vi også innsigelse mot 

manglende løsning for gående og 

syklende i denne planen.» 

11.11.19 Oversender revidert 

planforslag til 

innsigelsesmyndighet 

Ikke gang-/sykkelvei på 

plankart 

 

29.11.19 SVV trekker innsigelsen SVV ønsker ikke 

parkeringsplasser så nær 

E16 som vist i plankartet, 

samtidig som de mener det 

bør anlegges gang-

Brev trekking av innsigelse:  
«Fotgjengerfeltet som skal flyttes 

vestover må ha tilrettelagte 

gangpassasjer både nord og sør for 

E16. Det nåværende fotgjengerfeltet 

må fjernes samtidig med at ny 

kryssing tas i bruk. Vi har ikke 
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/sykkelvei langs hele 

sørsiden av Osloveien. De 

gir stafettpinnen videre til 

fylkeskommunen som 

overtar ansvaret for 

fylkesveier fra januar 

2020. 

SVV trekker innsigelsen 

med bakgrunn i det første 

innsigelsespunktet.  

mottatt noen illustrasjonsplan som 

viser helhetlige løsninger for 

gående og syklende på området. 

Reguleringsplankartet viser dårlig 

med gangveger internt på området 

SPA1, og trolig bør det anlegges 

gang-/sykkelveg langs hele sydsiden 

av Osloveien mellom rundkjøringen 

og kjøreatkomsten inn til området. 

Vi anbefaler dessuten at det 

etableres tilfredsstillende 

trafikksikre gangforbindelser over 

SPA1 fra gang-/sykkelvegene (langs 

vegene Hvervenkastet og Osloveien) 

fram til inngangspartiene til BF1 og 

BB1.» 

12.12.19 Revidert planutkast på 

bakgrunn av 

kommentarer fra SVV 

mottatt 

Gang-/sykkelvei er på 

planlart 

 

03.03.20 Andregangsbehandling Gang-/sykkelveien er på 

plankart 

Planen blir vedtatt. 

Fra januar 2020 overtok Viken Fylkeskommune ansvaret for fylkesveiene.  

 

Klage fra Kastet Eiendom AS, datert 23.04.2020  

Etter kunngjøring av planvedtaket er det kommet inn klage på vedtaket, fremsatt av Kastet 

Eiendom AS.  

 

Klager hevder å ikke ha blitt forespurt av forslagsstiller om tillatelse til å benytte klagers 

eiendom til å anlegge gangvei og klager dermed på vedtaket av detaljreguleringen. De skriver 

videre at den foreslåtte inngripen i eiendommen vil føre til at parkering på deres eiendom vil bli 

betydelig forverret.  

 

Klager henviser til forvaltningslovens § 31 b) hvor det står at selv om klageren har oversittet 

fristen, kan klagen tas til behandling såframt det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 

prøvd. Det vises til koronasituasjonen som særlig grunn.  

 

Klager ble underrettet av forslagsstiller om gang-/sykkelveien per epost 07.03.20 og i møte 

10.03.20.  

 

Hele klagebrevet ligger vedlagt saken. 

 

Kastet Eiendom AS har også utdypet klagen sin i brev av 15.05.2020. 

I brevet listes det opp punkter som argumenterer for at vilkårene for realitetsbehandling er til 

stede utover koronakrisen:  

 De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil, og en betydelig andel har 

særskilte behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor 

svært viktig for Gjestegården.  

 Tidligere plankart er blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen 

dialog tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en 



- 

berettiget forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold 

til det de hadde fått forelagt tidligere.  

 Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i 

vedtaket. Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.  

 Klagefristen utløp midt i koronakrisen, som medførte et umiddelbart omsetningstap og 

permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som 

iht forvaltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for 

sent.  

 Kastet kan «ikke lastes» for å ha oversittet fristen, og det foreligger «særlige grunner» 

for at klagen skal realitetsbehandles.  

 Klagen ble inngitt kort tid etter utløpet av fristen, og en realitetsbehandling av klagen 

går ikke på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.  

 

Brevet i sin helhet ligger vedlagt saken. 

 

Tilsvar Fossen Utvikling AS 

Fossen Utvikling AS har kommentert klagen. De skriver at de har håndtert saken riktig etter 

loven.  

 

Det er felles bruk og drift av alle parkeringsplassene. Dette er basert på en gjensidig avtale om 

felles bruk av utearealene som har eksistert siden 1990.  

 

Fossen Utvikling skriver at de faktiske inngrepene på Kastet sin eiendom er svært begrensede, 

og med felles disponering av parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere 

parkeringsplasser enn det det har vært tidligere. 

 

Hele brevet ligger vedlagt saken. 

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak av 

reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov. Klage 

på reguleringsvedtak forelegges det utvalget som vedtok planen.  

 

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

forvaltningsloven § 28. 

 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretningen om vedtaket er kommet frem til 

vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å 

løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort jf. forvaltningsloven § 29. 

 

Selv om klageren har oversittet klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt det av 

særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd, jf. fvl. § 31 første ledd bokstav b. Ved 

vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om endring 

av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre, jf. fvl. § 31 andre ledd. 

 

Avvisning innebærer at kommunestyret ikke realitetsbehandler klagen, det vil si at det ikke tas 
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stilling til om vedtaket er rett. Grunner til avvisning kan være at det er klaget for sent eller at 

den som klager ikke har klagerett jf. Forvaltningsloven § 29. Et avvisningsvedtak kan påklages.  

 

Kommunen kan beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagefristen er ute eller klagen er 

avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.  

 

Alternative løsninger 
Dersom kommunstyret ønsker å ta gi oppreisning for klagefrist, og ta klagen til behandling kan 

et vedtak se slik ut: 

 

1. Kommunestyret finner grunn til å realitetsbehandle klagen fra Kastet Eiendom AS. 

2. Iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak utsettes (forvaltningsloven § 42) til 

klagen er behandlet i kommunestyret. Berørte parter informeres om dette. 

 

 

Rådmannens vurdering 

Kastet Eiendom As er, som eier av gnr/bnr 38/135 som ligger innenfor plangrensen, part i 

saken. Kastet Eiendom As klagde ikke innenfor klagefristen og viser til forvaltningsloven § 31 

første ledd bokstav b, med koronakrisen som særlig grunn. Korona har ikke gitt utsatte frister i 

andre klagesaker i kommunen. Administrasjonen har vært tilgjengelig gjennom hele 

koronaperioden. Klager har heller ikke bedt om utsatt frist for å klage. Rådmannen mener 

realitetsbehandling av klagen vil skape presedens i lignende saker og kan lede til 

uforutsigbarhet i framdrift av andre saker. 

 

Korona har ikke gitt utsatt frist hos andre offentlige organer så langt rådmannen har kjennskap 

til. Alle frister går som normalt i domstolene og nasjonale myndigheter har ikke utsatt frist på 

hverken skatt eller foreldelse. Dette som eksempler. Rådmannen mener det ikke bør gi utsatt 

frist jf. Forvaltningsloven § 31 i denne saken på bakgrunn av koronaepidemien. 

 

Klager skriver selv at han ble oppmerksom på endringene i plankartet før saken ble kunngjort 

vedtatt. Han hadde dermed kjennskap til endringen han var uenig i da han fikk brev av 

kommunen med informasjon om hvordan man skal klage. Allikevel er ikke klagefristen på tre 

uker overholdt. 

 

Møbellageret og Ringerike Gjestegård har i praksis felles parkeringsplasser, samt at alle tre 

brukere har avtale om felles bruk og vedlikehold av alle parkeringsplassene. Avtalen er forvist 

kommuneadministrasjonen. Planen viser i alt 201 bilparkeringsplasser på deres felles arealer. 

Fordelt innen eiendommene er det 120 (hvorav 7 HC og 2 el) hos Møbellageret, og 68 (hvorav 

3 HC) hos Gjestegården. I tillegg kommer 11 plasser hvorav 1 i grensen mellom Møbellageret 

og Gjestegården. I praksis vil disse i noen grad benyttes felles. Avtaler mellom forslagsstiller 

og klager er privatrettslige forhold.  

 

På bakgrunn av lovverk og gjeldende praksis mener rådmannen at klagen bør avvises.  

 

 

Vedlegg 

Ankebrev ringerike kommune.pdf 



- 

Kommentar klage Kastet.pdf 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling 

Ringerike kommune anke 15.5 

Klage på reguleringsvedtak 

Vedlegg utnyttelsesgrad 

Avtale om uteareal og parkeringsplasser 

Oversiktskart 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.05.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

enhetsleder: Heidi Skagnæs 

avdelingsleder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Mathilde Høglund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Ringerike kommune
Pb.123 Sentrum
3 502 Hønefoss

REGULERINGSPLAN 439 HVERVENKASTET . KOMMENTAR TIL KLAG E FRA KASTET
EIENDOM AS .

Vi viser til oversendt klage fra Kastet Eiendom AS.

Vi og kommunen har behandlet saken korrekt fra første stund . Ved at Kastet Eiendom AS har vært

tilskrevet ved alle steg, fra varsel om oppstart, ved offentlig ettersyn , samt etter at planen ble vedtatt og

kunngjort . Kastet eiendom har derfor hatt mange formelle anledn inger til å komme med innspill og

eventuelle merknader , uten at det har skjedd.

Planen har hele tiden omhandlet alle tre eiendommer pluss offentlige vegarealer . Dvs inkludert også Kastet

sin del av pla nområdet. De har derfor både måtte vært klar over at endringer på planområdet kun n e

forekomme , og når det har skjedd , har de ikke kommet med protester : Dvs ikke før nå , når Bakke og Kastet

skal forhandle om oppgjør som følge av tiltakene . Felles bruk og dr ift av alle parkeringsområder er basert

på at det eksisterer gjensidig avtale om felles bruk av utearealene . Det er en avtale som har eksistert siden

1990 .

At Kastet Eiendom skylder på koro nakrisen at de ikke har protestert før, må kun være en dårlig

unnsk yldning for ikke å ha overholdt frist en . S erveringsvirksomheten har i hele denne tiden vært i drift , og

en kjenner ikke til at eierne av eiendom m en og serveringsstedet har vært rammet av sykdommen. I alle fall

har de vært i arbeid på Gjestegården hele tiden.

Arnfinn Bakke (som forslagsstiller til planen) har, ved flere anledninger hatt muntlig kontakt med Arnesen,

der saken og planarbeidet har blitt diskutert. Han har også sendt kommunal informasjon om saken og

planarbeidet til når Arnesen har bedt om det.

K astet referer selv til sitt møte med Bakke 10.3.2020 , der Bakke redegjorde for fortau/gangveg på Kastet

sin eiendom. Det ble også avholdt et nytt møte med samme tema, den 11.03.2020. Dette var før

annonseringen av planvedtak , og i god tid før fristen til å klage på planen gikk ut . (S om var 4 .4.2020 ) .

De faktiske inngrep på Kastet sin eiendom er svært begrensede , og med felles disponering av
parkeringsplassene er de ved den nye situasjonsplanen flere parkeringsplasser enn det de t har vær t

tidligere . Med etablering av dagligvarebutikk i nabobygget , vil Gjestegården få store fordeler mht

kundegrunnlaget sitt.

Tiltakene bereder også for en videre utvikling av nærings virksomhetene innen planområdet, til glede for

alle parte ne der .

Hønefoss 0 7 .05 .2020



Vi mener derfor at det hverken er faktisk eller formelt grunnlag for at Kastet Eiendom AS sin klage skal

medføre at planen r ealitetsbehandles , blir gjort ugyldig og /el ler at planarbeidet må bli gjenopptatt .

Klagen bør avvises .

Med vennlig hilsen

Bjørn Leifsen
Daglig leder

Fossen Utvikling AS

Kontorfellesskap
Søndre Torv 2B
3510 Hønefoss

Tlf +47 909 59283
Mail: bjornl@fres.as



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-94  Arkiv: PLN 439  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
1. 439 detaljregulering for Hvervenkastet vedtas, og gjeldende reguleringsplan (113-01 

Hvervenmoen), oppheves.  

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 03.03.2020: 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 22/20 da 

han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret.  

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 15 stemmer (Sp, MDG og Rødt) 
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3502 HØNEFOSS

Hønefoss, den 1 5. mai 2020
Vår ref.: 10759 / 411755 / LR / LR

Ansvarlig advokat: Lars Reinsnos

KASTET EIENDOM AS – KLAGE PÅ VEDTAK A NGITT SOM 3007_DETALJREG ULERING FOR
HVERVENKASTET – VILKÅRENE FOR REALITETSBEHANDLING ER TIL STEDE

Det vises til klagen av 23. april 2020 og brev av 30. april 2020 fra Ringerike kommune til Kastet
Eiendom AS (« Kastet ») , hvor selskapet gis frist til 17. mai 2020 til å komme med merknader til den
politiske behandlingen av om klagen skal realitetsbehandles. Merknadene er rettidig. Dersom
merknadene skal innarbeides i en innstilling , ber jeg om å få tilsendt utkastet til innstilling til
uttalelse.

1. Faktum

1.1 Kastet og Ringerike Gje stegård AS’ virksomhet

Kastet eier lokalene til Ringerike Gjestegård AS (« Gjestegården »), og virksomhetene har samme
eiere. Gjestegården har vært en sikker og god arbeidsplass og sysselsetter ca. 30 - 40 personer,
ford elt på faste ansatte og deltids stilli nger, studenter mm. En betydelig del av Gjestegårdens klientell
er eldre som benytter bil som fremkomstmiddel. Flere av gjestene er rullestolbrukere og har
særskilte behov som gjør at de må ha en romslig parkeringsplass. Det er derfor virks omhetskritisk fo r
Gjestegården at parkeringsplassen oppfattes som romslig og at den er funksjonell. Parkeringsplassen
er innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig av regler om minste størrelse og antall
parkeringsplasser. Dersom parkeringsarealet endres vesentlig , frykter Gjestegården et betydelig
omsetningstap.

1.2 Den felles parkeringsplassen

Eiendommene gbnr. 38/119 , som er eid av Møbellageret Arnfinn H. Bakke AS (« Bakke ») ,
gbnr. 38/135/136 , som er eid av Esso Norge AS, og gbnr. 38/135 , som er eid av Kastet , ha r i dag en
parkering som kan benyttes vederlagsfritt for virksomhetens kunder på tvers av eiendomsgrensene .
Esso og Kastet bruker sine eiendommer i sine hovedvirksomheter, mens Bakke er et selskap som
driver med profesjonell utleie av fast eiendom. Det for eligger en avtale som ikke er signert eller
tinglyst , så det er uklart hva partene har avtalt , men partene har latt sine kunder parkere
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vederlagsfritt på tvers av eiendomsgrensene - og vært enige om en kos tnadsfordeling for brøyting
mv. Utover dette har pa rtene disponert sine eiendommer på selvstendig grunnlag.

Den felles parkeringsplassen hviler på et premiss om at eiendommenes parkeringsbehov og bidrag er
forholdsmessig. Dersom Bakke omdisponerer et betydelig areal av det som er naturlige
parkerings plas ser for Gjestegården , samtidig som Bakkes parkeringsbehov øker ved at det inngås en
leiekontrakt med Coop, faller premisset for en felles parkeringsplass bort. Det er ikke relevant for
vurderingen av balansen i avtalen at Bakke opparbeider flere parkerings plasser med en naturlig
tilknytning til sin eiendom - selv om de i prinsippet vil kunne benyttes av Kastet.

Dersom planen gjennomføres , vil ikke Kastet lenger innlemme sin eiendom sammen med Bakke i en
felles parkeringsplass. Det innebærer at et av de bæ rende premissene i reguleringsplanen knyttet til
de planfaglige vurderingene relatert til parkering faller bort.

1.3 Dialogen mellom Kastet og Bakke

Det må fremholdes at Kastet og Bakke har hatt en god dialog og et godt samarbeid om
parkeringsplassen og an dre forhold i ca. 20 år. Det har vært fast praksis at endringer av
parkeringsplassen, som kan tenkes å påvirke kapasiteten negativt , e r blitt diskutert mellom partene.
Eksempelvis diskuterte Bakke inngåelsen av leiekontrakten for el - bil ladere med Kastet f ør
leieavtalen ble inngått.

Kastet er positiv til at Bakke skal kunne inngå en leie avtale med Coop , og i tråd med partenes praksis
i andre saker har det vært en åpen og god dialog knyttet til reguleringsprosessen . Tidligere plankart
e r eksempelvis blitt forevist Kastet før de e r blitt innsendt til kommunen. Tillitsforholdet mellom
partene gav Kastet en berettiget forventing om at endringer av parkeringsplassen ville ha blitt
forelagt Kastet av Bakke på eget initiativ før det ble sendt til kommunen , men d et ble ikke gjort .

Det er en kjensgjerning at parkeringsarealet foran Gjestegår den er en vesentlig premissleverandør
for serveringsvirksomheten , og dette må ha vært kjent for både Bakke og Fossen Eiendom AS , som
har utarbeidet planen. Det foreligger som n evnt ingen signert avtale vedrørende den felles
parkeringsplassen , og både Fossen Eiendom AS og Bakke hadde derfor en sterk oppfordring til å
orientere Kastet om endringene av plankartet som omfattet parkeringsplassen før det ble sendt inn.
Dialogen mellom Bakke og Kastet i andre saker tilsier også at Bakke hadde en slik oppfordring .

Gjestegården har som nevnt et eldre klientell , og det har vært en bevisst strategi å ha en
parkeringsplass som er enkel i bruk - og den har vært innrettet for å ivareta dette formålet uavhengig
av hva som ev. måtte være minstemålet for parkering iht gjeldende regelverk. Det faktum at det
endrede plankartet ikke ble forelagt Kastet som berørt grunneier før innsendelse , er
oppsiktsvekkende. Kastet erkjenner at virksomheten på ge nerelt grunnlag har et selvstendig ansvar
for å gjennomgå vedtaket og påklage det innen fristen, men tillitsforholdet mellom partene gav
Kastet en berettiget oppfatning om at ev. endri nger ville ha blitt forelagt selskapet før innsendelse.

2. Vilkårene for at klagen skal realitetsbehandles er til stede, jf. fvl. § 31

Selv om klageren har oversittet klagefristen , kan k lagen tas under behandling såfre mt parten « ikke
kan lastes for å ha oversittet fristen », jf. § 31, 1. ledd bokstav a. Det følger av praksis at subjektive
forhold som ulykke, sykdom mv. kan være grunnlag for at klagen skal behandles.

Klagefristen løp midt i koronakrisen , som medførte at virksomheten var (og er) i sin største krise
noensinne. I likhet med andre serveringssteder har Gjestegården opplevd et plutselig massivt fall i
omsetning , som har resultert i permitteringer. En pandemi som innebærer vesentlige
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smitte ve rnstiltak må likestilles med ulykke og sykdom - og det er et relevant moment ved
vurderingen av om parten kan « lastes » . Som en fø lge av pandemien kan derfor ikke Kastet « lastes for
å ha oversittet fristen ».

Uten at det er nødvendig for resultatet , tillater jeg meg å redegjøre for flere andre momenter som i
seg selv også medfører at Kastet ikke kan lastes for å ha oversittet friste n. T illitsforholdet mellom
partene og deres konsekvente og langvarige praksis for informasjonsutveksling g av Kastet også en
berettiget forventing om at innholdet i planvedtaket ikke tilsa at det var grunn lag for at det skulle
påklages. I den forbindelse må det bemerkes at planvedtaket ikke bare forutsetter ekspropriasjon av
Kastets eiendom, men det bygger også på at partene har en bindende avtale om felles parkering . Det
foreligger som nevnt ingen signert avtale om dette - og Kastet vil tre ut av samarbeide t dersom
planvedtaket blir stående. Etter som det er et bærende premiss for parkeringsløsningen i planen at
det foreligger en felles parkering - hadde Fossen Eiendom AS som profesjonell rådgiver et selvstendig
ansvar til å avklare dette før planen ble sendt inn. Konsekvensen av at det ikke ble gjort , innebærer
også at Kastet « ikke kan lastes for å ha oversittet fristen ». Det faktum at planvedtaket bygger på feil
faktum , om at det foreligger en bindende avtale om felles parkering , er også en « særlig grunn » so m i
seg selv medfører at klagen skal realitetsbehandles, jf. § 31, 1. ledd bokstav b.

Ved vurderingen av om klagen bør tas opp til behandling, skal det også legges vekt på om « endring
av vedtaket kan medføre skade eller ulempe for andre », jf. fvl. § 31, 2. ledd. Det er ingen generelle
samfunnsmessige hensyn som tilsier at klagen ikke skal realitetsbehandles. Det er primært
partsinteressen til Bakke som vil bli påført ulemper. Det er imidlertid Bakkes brudd på tidligere
rutiner om informasjon, og Bakkes rå dgivers feilaktige oppfattelse av at det foreligger en bindende
avtale om felles parkering, som medfører at klagen ikke er fremsatt innen fristen. Det er også gått
svært kort tid fra klagefristen utløp til det ble inngitt klage , og Bakke kan ikke ha innret tet seg etter
vedtaket. Interesseavveiningen mellom partene tilsier derfor at klagen skal realitetsbehandles.

Vilkårene for realitetsbehandling er til stede. Hovedmomentene er som følger:

De fleste kundene til Gjestegården ankommer med bil , og en betyd elig andel har særskilte
behov. Antall parkeringsplasser og utformingen av parkeringsplassen er derfor svært viktig
for Gjestegården .

Tidligere plankart e r blitt forevist Kastet før innsending. Partene har alltid hatt en åpen dialog
tidligere - og deres ca. 20 år lange praktisering av naboskapet gav Kastet en berettiget
forventing om at plankartet som ble sendt inn ikke var blitt endret i forhold til det de hadde
fått forelagt tidligere.

Det foreligger ingen bindende avtale om felles parkering som det er lagt til grunn i vedtaket.
Planen bygger derfor på feil faktisk grunnlag.

Klagefristen utløp midt i koronakrisen , som medførte et umiddelbart omsetningstap og
permitteringer for Gjestegården. Pandemien må likestilles med sykdom og ulykke som iht
forva ltningspraksis medfører at parten ikke kan lastes for å ha inngitt klagen for sent.

Kastet kan « ikke lastes » for å ha oversittet fristen , og det foreligger « særlige grunner » for at
klagen skal realitetsbehandles.

Klagen ble inngitt kort tid etter utløp et av fristen , og en realitetsbehandling av klagen går ikke
på bekostning av vesentlige samfunnsmessige interesser.
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***

Dersom det er spørsmål eller kommentarer , kan undertegnede kontaktes pr. telefon 974 16 596 eller
e - post reinsnos@buttingsrud.no .

Vennlig hilsen
ADVOKATFIRMA ET BUTTINGSRUD DA

Lars Reinsnos
advokat



ADVOi(AT'
I.IARALD HEGGEN BRØRBY AS

MEDLTiM AV DEN NOITSKE ADVOKATFORENINC
BLOMS c^l'li 3,35t0 HøNI]FOSS

Itingerike kommune

g 4.6.2020

KASTET EIENDOM AS . KLAGE PÅ REGULNRINGSVEDTAK 3OO7

HVDRVENKASTET.

På vegne av Møbellageret Arnfinn H Baldce AS (Baldce) komrnenteres advokat Lars
Reinsnos sitt brev av 15.5.2A20 i tilknytning til Kastet lliendom AS (Ifustet) klage av
23.4.2020.

1 . Faktum
Reguleringssak ble igangsatt av Bakke for bruksendring til dagligvare for ca. 2,5 åt
siden.

Bakke hal arbeidet for å få Coop til sin eiendom, som også vil være stor forclel for
Gjestegaarden (Kastet) ved at kundegrunnlaget øker.

Reguleringsplanen ble vedtatt 3.3.2020 av kommunesfyret. Dette innebærer bruksend-
ling til dagligvare og anleggelse av gangvei av trafild<sikkerhetsmessige hensyn langs
Fv 35 og er del av traf-rldcsikkerhetstiltak.

Gangveien vil beslaglegge ca. 137 m2 parkeringsareal og 98 rn2 grøftphKastet.

Reguleringssaken er varslet og Kastet har vært kjent med at det har foregått reguler-
ingsarbeider.

5 .3 ,2020, dvs. 2 dager etter at reguleringsplanen ble vedtatt, varslet Bakke l(astet
vlGisle Arnesen om vedtaket.

10.3 og 11.3.2020 hadde Arnfinn Bakke møte med Gisle Arnesen om planen.

2. Oversittelse av klagefrist
Kastet påklaget reguleringsplanen 23.4.2020

Etter forvaltningslovens $ 29 er klagefiisten 3 uker fra off'entlig kunngjøring, som var
14.3.2020. Kastet v/Gisle Arnesen rnottok reguleringsvedtaket elektronisk 13.3.2020.

Advoknt l{nrlld I'lcggen l}rorby u\S

Qry.nl989972413 MVA
'l'elefon;32 12 63 88

lJankkonto: 5146 05 30729
Klientkonto: 5 146 05 30745
E-post : t-rff ilrtD ndltlq!:tly.nl!

Advoknt
Ilarald I'leggen Brorby
11f: 95 12 63 88

Advoknt
Marte I'lolte l]rorby
'nfl 99 73 74 l5
ll-post: nlade@ådv-brorby.no

Dokid:
20078635
(1 7t1 61 -107)
Klage på reguleringsvedtak

ll-post: harald@adv-brorby.no



Først23.4.2020 påldaeet I(astet reguleringsplanen. Dette innebærer en oversittelse av
klagefristen på 20 dager som er en betydelig oversittelse.

Etter forvaltningsloven $ 31 kan klagen tas under behandling så fi'ernt Kastet ikke kan
lastes for å ha oversittet fiisten eller det er særlige grunner for at klagen blir prøvd.

Det er riktig at det er koronatid, tnen det innebærer at aktiviteten på Gjestegaarden falt
betydelig slik at det burde vært bedre tid til å klage. Alternativt beclt om utsettelse av
klagefi'ist eller innhentet hjelp til klage.

Gisle Arnesen har hatt følgende oppfordringer til å kunne klage innen fristen:

o Kjent rned reguleringsarbeidet hele veien
o Melding fra Bald<e med reguleringsvedtaket 5.3.2020
c Møte rned Bald<e 10. og 1 l'3.2020 om reguleringen og gangveien
o Melding fi'a komrnunen 13.3.2020
o Annonsert Ringerikes Blad 143.2A20

Ovennevnte innebærer at det ikke fbreligger unnskyldelig grunn for oversittelse av
klagefristen.

Av ovennevnte grunner må klagen avvises.

I tillegg følger det av forvaltningloven $ 31 at det ved vurdering orn klagen bør tas opp
til behandling, også skal legges vekt på orn endring av vedtaket medfører skade eller
ulempe for den andre. Bakke har gjennom sin konsulent Fossen Utvikling AS, forestått
regttleringssaken i 2,5 år. Lokalene som skal leies ut til Coop har stått tornme siden før
reguleringsarbeidene startet og påfører Bakke betydelige tap. Også av denne grunn må
klagen awises.

3. Realitetene i klagen.
26.2.1990 ble det avtalt felles bruk av palkeringsareal for Essos eiendom, som også
ornfattet Bakke og det som senere ble Gjestegaarden/I(astet. På det tidspunkt var det
totalt 180 plasser for tsald<e og det som senere ble I(astet. 1 13 av parkelingsplassene
var på Ilakke og 67 på I(astet. Kastet har selv redusefi 3 parkeringsplasser på egen
grunn på grunn av den rødehytta ved innkjømelen til parkeringsarealet. Det er laget et
forslag til utdyping av palkeringsavtalen fi'a 1990 som partene har lagt til grunn. Gang-
veien tar kun I37 m2 av asfaltarealet til Kastet.

Se vedlagte patkeringsavtaler. Parkeringsavtalene forutsetter felles bruk av parkerings-
arealene og fordeling av driftskostnader. Bruken har vært slik i 30 år. Se vedlagte fly-
fotos som viser grenselinje rned rødt sorn går till'eldig over de opptegnede parkerings-
plassene slik det hal vært i alle år.
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Følgende oversikt viser patkeringsplasser i dag, fbrste planforslag og vedtatt reguler-
ingsplan:



Tidspunkt Bakke l(astet
Idag 1 45+3EL 61

I planforslag 122 +1 HC + 3 El 72 + 3 HC
Vedtatt Il5+1012 +7,5 HC+3 EL 66+1012+3,5 HC

Totalt
2T2+3EL
1 99+l0HC+3EI
191 +llFIC+3E;

Dette viser at parkeringsplassene øker i antall i forhold til avtalt og regulert utgangs-
punkt i 1990.

Arkitekt Einar Lundstad har optimalisert parkeringsplassene på eiendommen til I(astet,
samtidig som Bakke har ufvidet parkeringsarealet på sin eiendom ved å {erne unød-
vendige hindre og fierne mer av grøntarealet,

Bakke har tilbudt l(astet å få tilbake det antall parkeringsplasser Kastet mener å miste
på sin eiendom ved at grensen mellom eiendommene forskyves nordover. Dette er
awist av Kastet som ønsker erstatning i penger.

Hver oppmerket parkeringsplass pr bil har siden 1990 vært 2,5x5 m. Det er mer enn
god nok plass for Gjestegaardens kunder, også etter at gangveien har kommet. Arealet
som ble tilbudt som makeskifte ligger også slik til at arealet foran Gjestegaarden vil
utvides.

Parkeringsplassen til Kastet har heller ikke i dag noen spesiell utlbnning som gjør det
lettere for bevegelseshemmede og rullestolbrukere. Parkeringsplassene er like store
som de hele tiden har vært.

På grunn av gangveien vil myke trafikanter få befydelig bedre forhold etter den nye
planen, som er i Esso Norge, Gjestegaardens, Bakkes og det offentliges interesse.

Ovennevnte viser at ulempene for Gjestegaarden er minimale hensett til at det kun er
I37 m2 som Kastet avgir til gangvei, at Bakke tilbyr makeskifte med flytting av gren-
sen nordover og at det foreligger en felles parkeringsavtale. Endelig r.il Gjestegaarden
og derved Kastet ha fordel av støme kundetilstrømning pga Coop.

4. Tislvar til klage.
For øvrig vises til tilsvar til klage av 715.2020 fia Fossen Ufvilding AS viBjørn
Leifsen.

5. Konklusjon.
I(lagen awises som for sent framsatt og er grunnløs.

V
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1,0 åvtaleparteuåi.

Avtalepartene er:

l.L uøbellaEerot Arnfinn H, Bakke ASr'org.nr. 9L.4 485
010, Oslov. 75, 3500 Eønefoss - som eier av gnr: 38t
bnr. 119 og bni. 120 i Ringerike (sarrunenføyet til
gnr. 38, bnr. 119 ved sarunenføyinEsattest tinglyst
18.02 .t992) .

L.2 Esso [orge åS, org.nr. 9L4 803 802, Drammensv' L49,
0277 osIS - sårn eler av gnr. 38, bnr. 1'35 og bnr' 136
i Ringerike.

1.3 Kastet Elendom AS, org.ar. 957 707 2381
Hvervenkastet, 3500 Hånefoss -'som fester av gnr. 38,
bnr. 135 i ningeri.ke.

2.O Dokunenter.

partene har hatt til etede blant, annet følgende dokumenter
i forbindelse rned inngåeLsen av avtalen:

2,L Pant,eattester pr. januar 1997 for ovennevnte ej.en-
, donmer.

2.2 Erklæring av 1,2.CIg.1990, tinglyst 11.03. 1991 , fra
Esso Norfe AS, hvorved t'tøbellageret Arnfj.nn'Il. Bakke
AS gis rått til adkonst over^gnr. 38, bnr. 135 og
bnr. 136 fra felles av- og påkjøring fra 868 og fran
til gnr. 38, bnr. 119.

2.3 Godkjent situasjonsplan,/kart som viser antall og
plasåering av pårfelingsplasser på ovennevnte eien-
dommer t t

3.0 Partenes enigbet.

3.1 Parten'e er enige on, og bekreft,er med dette, at eien-
aomrnånå gnr. 36, bnr. !tg, bg. 135 og bnr. 136 blir
å vurderå uuder ett i parkeringsmessig sammenheng.

. 3.2 Ovennevnte godkjente situasjonsplan viser antall og
. plassering, åv pårtceringsplaåser disponible for kunder
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og ansatte. Samlet ant,all parkeringsplasser er 180.
Nevnte parkeringsplasser disponeres felles av partene
- dvs. ålle plassene kan disponeres åv partenes
kunder og ansatte etter behov.

Partenes ansatte skal irnidlertid kun nytte
parkerj.ngsplasser på egen grunn og som er til minst
mulig sj.enanse for forretningenes,/bedriftenes kunder
og disses parkeringsbehov.

3.3 Partene har sanmen atrsvar for drift og vedlikehold av
parkeringsplassene med onkringliggende annet uteareal
tilknyttet parkeringsplassene. Dette gjelder så vel
sommer- .pom vintervedlikehold.

3,4 Utgiftene tiL drift og vedlikehold av parkerings-
plassene fordeles eLik:

408 MøbeJ.lageret Arnfinn H. Bakke AS,
40t Esso Norge AS og
208 Kastet Eieudorn AS.

Dette er i. samsvar med en allerede etablert ordning.

4,0 Di.verse.

4,L Avtalen er undert,egnet i tre eksemplarer, hvorav
partene har beholdt bvert sj.tt.

4.2 Avtalen blir å tingtyse på eiendornnene.nevnt under
1 .0. Kostnadene ved tinglysingen blir å fordele
mellom partene med 1./3 på hver.

Hønefoss, ,L997 Oslo, .L997 Hønefoss, . L997

Møbellageret Arnfinn
ll. Bakke AS

Esso Norge AS Kastet Ei.endom AS
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RINGERIKE
KOMMUNE
Reguleringsavdelingen

Postboks 123, 3502 Hønefoss postmottak@ringerike.kommune.no
Tlf : 32 11 74 00 / Fax: 32 12 50 30 www.ringerike.kommune.no

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
02 .0 7 .20 20

Informasjon om klagerett
Forvaltningsloven kapittel VI, §§ 28 - 36 og § 42

Klagerett
Part eller andre med rettslig klageinteresse har mulighet til å klage på vedtaket.
Klagen skal i utgangspunktet være skriftlig, og kommunen kan veilede dersom det er
behov for hjelp med klage n .

Klagefristen er 3 uker
Klagefristen er 3 uker fra du mottok v edtaket, dvs. brevet ble lagt i din postkasse,
postboks eller overlevert på annen måte. Det at du eventuelt på det tidspunkt var
bortreist eller av andre grunner var forhindret fra å gjøre deg kjent med
meldingen/vedtaket, endrer som hovedregel ikke utgang spunktet for fristberegningen .
Klagen må være postlagt før fristen går ut.

I noen tilfeller kan kommunen behandle klagen selv om du sender den inn for sent.

Klagens innhold
Skriv at det er en klage .
Navn og adresse på den som klager .
Skriv hvilket vedtak du klager på .
Skriv hvorfor du klager, og hvilken endring du ønsker . Du kan gjerne begrunne
klagen.
Oppgi gjerne når du mottok melding om vedtak.
Underskrift fra den som klager eller din fullmektig .

Klageorgan
For vedtak etter plan- og bygningsloven er det fylkesmannen i Oslo og Viken
som er klageorgan for Ringerike kommune.

Klagen sendes til
• Per post: Ringerike kommune, Postb oks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss
• Per e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Kommunen skal forberede saken. Behandlingen skjer i kommunestyret . Hvis
kommunen ikke er enige i klagen din, sender vi saken til fylkesmannen for endelig
avgjørelse.

Ønsker du utsatt virkning?
Vanligvis gjelder vedtaket selv om du har klaget på det. Du har mulighet til å be om at
virkningen av vedtaket utsettes inntil klagefristen er ute eller klagen er endelig avgjort.
Dersom du ønsker dette, må du sende en begrunnet forespørsel til kommunen.
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Saksdokumenter
Du ka n kontakte kommunen dersom du ønsker kopi av noen av dokumentene i
saken.

Kostnader
Det tas ikke eget saksbehandlingsgebyr for behandling av kl agen. Du kan i noen
tilfeller kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få
endret vedtaket, dersom du får medhold i klagen.

Søksmålsadgang
Søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket
kan ikke reises uten at du har benyttet klageadgangen din, og klagen er avgjort av
den høyeste klageinstansen som står åpen. Du kan likevel reise søksmål hvis det har
gått 6 måneder fr a første gang du klaget, og det ikke er din feil at saken ikke er
avgjort, jf. forvaltningsloven § 27 b.
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0605_366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike - 2.gangsbehandling  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike vedtas. 

 

2. Gjeldende reguleringsplaner innenfor plangrensen oppheves. 

 

3. Rådmannen gis myndighet til å justere og korrigere bagatellmessige og opplagte feil, og 

justere planen slik at linjer og formål stemmer med tilgrensende plan for gang- og sykkelvei 

i sykehusbakken.  

 

 

  

 

Sammendrag 

 

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

(USN) campus Ringerike til et campusområde med høy kvalitet. Planen legger til rette for en 

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

forbedret adkomst til campus.  

 

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

USN.  Ved å stramme opp veisystemene rundt krysset har det også gitt rom for et forbedret 

gang- og sykkelveinett. Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte 

campus bedre til områdene rundt. 

 

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

miljø og samfunn” og det er utarbeidet en tilhørende konsekvensutredning (KU) for å belyse 

konsekvensene. 

I forbindelse med offentlig ettersyn kom det inn 10 merknader. Det er foretatt justeringer av 

plandokumentene for å imøtegå flere av innspillene. Det er foretatt justering av 

planbestemmelsene med tydeligere rekkefølgekrav, bortfall av plankrav for BKB1, økt 

dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesak, samt avviksområde for støy. Plankartet er 
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justert for å passe endringene i bestemmelsene. I planbeskrivelsen er det kun foretatt mindre 

justeringer. 

 

Rådmannen stiller seg positiv til områdeplanen med de justeringer som er gjennomført, og 

mener at løsningen som er foreslått oppnår målene som er lagt til grunn for planprosessen. Det 

er viktig at planen er tilstrekkelig fleksibel slik at det er rom for optimalisering av g/s-

tilpasninger ved påfølgende detaljprosjektering. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Områdereguleringen er i stor grad tilpasset situasjonen på universitet i dag, men gir rom for en 

ytterligere utvikling for nærliggende eiendommer. I tillegg til selve universitetet omfatter 

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

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

ettersom Bredalsveien har en svært lav kvalitet.   

 

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

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

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

 

En sentral problemstilling i planarbeidet har vært å finne kostnadseffektive løsninger for å 

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

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

eksisterende kulvert skal opprettholdes. 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 

De viktigste endringer er: 

 Det er foretatt justeringer av planbestemmelsene ved at rekkefølgebestemmelsene er 

ytterligere detaljert. Flere av bestemmelsene fra Områderegulering for Hønefoss 

(byplanen) er videreført i denne planen. 

 Dagens adkomst til BKB4 opprettholdes frem til arealet BKB1 realiseres.   

 Plankrav er fjernet fra BKB1. 

 Det er innført avviksområde for støykrav (felt #2).  

 Det er gitt tillatelse til boligformål også i første og andre etasje ut mot Osloveien. 

 Dersom det etableres studentboliger kan det bygges høyere (16 meter), og det er 

mindre strenge krav til støy. 

 Det er innført mer omfattende dokumentasjonskrav i forbindelse med byggesøknad. 

 I plankartet er formålene noe mer oppdelt for å kunne knytte mer hensiktsmessige 

rekkefølgebestemmelser til de ulike delene.  

 

Det gjort mindre endringer som en del av kvalitetssikring av planforslaget, og for å 

imøtekomme høringsuttalelser. 

 

 

 

Høringsuttalelser 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 09.03.20 – 04.05.2020. I samme periode ble 

forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til 
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uttalelse. Det kom inn totalt 10 uttalelser. Disse følger vedlagt. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert og kommentert under. 

 

Merknad fra Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 05.03.20 

NVE synes det vanskelig å få en klar oversikt over endringene. 

 

Planbeskrivelsen må endres før planen vedtas, slik at planbeskrivelsen stemmer med plankart 

og planbestemmelsene. De forhold som NVE har hatt merknad til ved tidligere høringer ser ut 

til å være ivaretatt 

 

Vurdering: 

Det er foretatt mindre justeringer av planbeskrivelsen 

 

Merknad fra universitetet i Sørøst-Norge (USN), datert 01.05.20 

USN viser til lang historikk og at samarbeidet har vært godt. Et av de viktigste målene med 

planen er at den tilrettelegger for videreutvikling av campus. Mange tidligere merknader er 

ivaretatt i planforslaget, men ikke alle. Det ønskes endringer på følgende punkter 

 

Områdeplanen bør stille krav om detaljplan for BKB4 for å belyse konsekvenser og gir 

nærmere detaljer om hva som tillates på eiendommen på lik linje med øvrige område som er 

berørt av planforslaget. 

 

Planforslaget innebærer en forbedring av dagens trafikksituasjon, men USN er likevel bekymret 

for noen forhold i planforslaget.  

 

• Utvikling av BKB4 kan trekke inn trafikk til USN, dersom BKB4 ikke kan ha adkomst 

fra Osloveien. 

• Det er viktig at det åpnes for krysning av Osloveien i plan nærmere USN 

• Trafikksikkerhet er ikke tilrettelagt for syklister. Forslaget inviterer syklister til å forlate 

sykkelveien og sykle gjennom nytt kryss i bilveien i stedet for å følge foreslått sykkelvei 

gjennom krysset. USN er også bekymret for at det vil oppstå trafikkfarlige situasjoner 

både ved at syklister vil komme i konflikt med gående, og at flere vil benytte vegbanen. 

 

USN har følgende konkrete forslag til løsninger: 

• dagens adkomst til BKB4 opprettholdes 

• de trafikale konsekvensene av forslaget bør belyses bedre 

• det anbefales en bedre gjennomføring for syklister og trafikksikker krysning av 

Osloveien. 

 

Vurdering: 

Det er foretatt justeringer av planbestemmelsene ved at rekkefølgebestemmelsene er ytterlige 

detaljert. Dagens adkomst til BKB4 opprettholdes frem til arealet BKB1 realiseres.  

Planforslaget er tilstrekkelig fleksibelt slik at det er mulig å foreta ytterligere optimalisering av 

vei og g/s-vei systemet. Eksisterende topografi og infrastruktur medfører likevel at det er noen 

begrensinger for teknisk løsning. I plankartet er formålene noe mer oppdelt for å kunne knytte 

mer hensiktsmessige rekkefølgebestemmelser til de ulike delene. 
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Merknad fra Fylkesmannen i Oslo og Viken datert 09.03.20 

Fylkesmannen viser til at den tidligere foreslåtte gangbrua over Storelva var en viktig faktor for 

tilgjengelighet til området og lett adkomst for gående og syklende inn til sentrum. Det er 

uheldig at denne er tatt ut. Det er viktig at kommunen arbeider aktivt med å tilrettelegge for 

krysning av Storelva og det vises til grønn mobilitet. 

 

Utover de merknader som er spilt inn tidligere har Fylkesmannen ingen ytterlige merknader. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med arbeidet med byplanen har ulike krysningspunkter vært et tema. Byplanen ser 

krysningen av Storelva i en større sammenheng og grønn mobilitet ble vurdert i denne planen. 

Planområdet for Kunnskapsparken ble derfor redusert og vurderingene rundt broløsning er 

ikke del av denne planprosessen. 

 

Merknad fra Viken fylkeskommune, datert 14.04.20 

Fylkeskommunen viser til at det bør utarbeides en teknisk plan som viser veggeometri. Krysset 

vil markere inngangsporten til byen og overgang til gate med gang/sykkelfelt, samt 

kollektivfelt. Det er naturlig at det stilles rekkefølgekrav om ferdigstillelse av kryss samtidig 

med bruk av utvidet campus. 

 

Det er viktig at kapasitet og fremkommelighet beskrives og dokumenteres. Konsekvensene for 

Osloveien som gjennomfartsåre må belyses. Alle veger som tilhører Viken fylkeskommune skal 

reguleres på bakgrunn av tekniske planer utarbeidet etter håndbok R700. 

 

Det er viktig at det foreligger pålitelige kostnadsoverslag for regulerte løsning. For å kunne 

bygge ut krysset bør det inngås en utbyggingsavtale med berørte parter. 

 

Planen ivaretar automatisk fredete kulturminnet i tilstrekkelig grad. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med merknadsbehandlingen har det vært gjennomført flere arbeidsmøter for å se 

på tilpasninger av planforslaget. På grunnlag av arbeidsmøtene er det lagt inn tydeligere 

bestemmelser som gjelder rekkefølge og hvilke planer som må være på plass før tiltak kan 

iverksettes. Planforslaget gir rom for ytterligere optimalisering i forbindelse med utarbeidelse 

av teknisk plan. Ved avklaring av de endelige tekniske løsningene vil det også sees nærmere på 

hvilke trafikale konsekvenser løsningen gir. Kostnadsberegninger er foreløpig ikke 

gjennomført, og vil være en del av den kommende prosessen. 

 

Realisering av kryssløsningen vil være avhengig av et fortsatt godt samarbeid mellom de mest 

sentrale aktørene. 

 

Merknad fra Statsbygg, datert 29.04.20 

Statsbygg viser til at det er viktig at områdeplanen sikrer tilstrekkelig areal til fremtidig 

arealformål og formål som understøtter universitetets virksomhet. Dette er godt hensyntatt i 

planforslaget. 

 

Det vises til at det er uheldig dersom utvikling av BKB4 ikke skjer gjennom en detaljregulering 

slik som for de øvrige utviklingsområdene. Konsekvensene er ikke tilstrekkelig belyst, særlig 

gjelder dette i forhold til trafikkmengde. 
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Planforslaget redegjør for dårlig for de trafikale konsekvensene for løsningen. Statsbygg er 

bekymret for at trafikken trekkes inn på USN sitt område. 

 

Det bør legges til rette for en trafikksikker løsning for krysning av Osloveien i plan 

Planforslaget er noe dårlig tilrettelagt for syklister og kan medføre trafikkfarlige situasjoner. 

 

Forslag til endringer av planforslaget: 

• Det må stilles krav til detaljplan for BKB1/BKB4 uten unntak. 

• Fjerne piler som viser adkomst fra SKV1. Adkomst løses i detaljplan 

• Fordeling mellom næringsarealer og boligformål fastsettes i detaljplan 

• Konsekvenser for trafikk beskrives bedre 

• Det sikres bedre og mer intuitive løsninger for sykkel 

 

Vurdering: 

Merknadene er i hovedsak sammenfallende med merknadene fra USN. Det er gjennomført 

mindre justeringer i plankartet, der blant annet avkjørselspilene til det aktuelle området er 

fjernet. Det er videre lagt til grunn at plankrav for BKB4 og BKB1 i svært begrenset grad vil 

tilføre ny informasjon og løse problemstillinger som ikke allerede er kjent. Det stilles derfor 

ikke plankrav for å utvikle BKB4 og BKB1. Det er i stedet satt strengere krav til 

dokumentasjon i byggesaken. 

 

Forhold rundt trafikk er noe mer utdypet i planbeskrivelsen. Planen legger også opp til at det er 

rom for ytterligere optimalisering av løsninger for gaten og g/s-vei. Topografi og eksisterende 

infrastruktur er utfordrende elementer. 

 

Merknad fra Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, datert 29.04.20 

SSN har fått innvilget tilskudd til ytterligere ca. 165 studentboliger ved Campus Ringerike. 

Områdeplanen må i størst mulig grad ivareta muligheten for å realisere nye boliger i tett 

tilknytning til campus, noe forslaget ikke gjør. BKB1 fremstår som det mest aktuelle området. 

 

Tilhørende bestemmelser om at det ikke skal etableres boliger i 1. etasje og 2. etasje ut mot 

Osloveien fremstår som uklare. Det bør kunne tillates oppføring i 1. og 2. etasje selv ut mot 

Osloveien og heller ha avbøtende tiltak i senere planfase. 

 

Det bør stilles krav om detaljregulering av BKB4 som belyser konsekvenser. 

 

Kryssløsning og adkomst for myke trafikanter har svakheter og det bør legge bedre til rette for 

bruk av sykkel. Her inngår også krysning i plan over Osloveien. SKV1 bør ikke tilrettelegges 

som kjørevei til BKB4 ettersom det bidrar til unødvendig mye trafikk inn i campusområdet. 

BKB4 bør opprettholde sin adkomst fra Osloveien. 

 

Øvrige innspill til planen er at de trafikale konsekvensene må belyses bedre. 

 

Vurdering: 

Det er svært ønskelig å legge til rette for flere studentboliger på campus, ettersom dette kan 

gi mange positive ringvirkninger. En av ringvirkningen er at det er trafikkmessig gunstig å ha 

sentrale boliger for studenter. Sentrale leiligheter er også viktig for å skape et attraktivt 
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universitet og en attraktiv by. Dokumentasjonskravet for studentboliger er likt som for øvrig 

bebyggelse, men ved etablering av studentboliger er det gitt en videre ramme for hvor høyt det 

kan bygges, parkeringsdekning og mindre strenge rammer i forhold til støy. 

 

Det er åpnet for at det kan etableres boligformål i første og andre etasje.  

 

Se også tidligere vurderinger 

 

Merknad fra Terje Tangen, datert 05.04.20 

I merknaden vises det til at det er gitt dårlig informasjon de siste årene. Tangen har bodd i 

boligen lenge og den har hele tiden vært i familiens eie. Usikkerheten rundt hva som skjer har 

vært svært belastende. 

 

Terskelen for å fjerne boliger må være høy og det kan heller ikke være nødvendig å rasere et 

helt nabolag for å bygge en blindvei 20 meter fra dagens vei. Det må sees på løsninger med å 

oppgradere eksisterende Bredalsvei. Han viser til at det i dag er mye mindre trafikk i 

Bredalsveien etter at hybelbyggene til studenter ble tatt i bruk. 

 

Det foreligger heller ingen trafikkfarlige begrunnelser for nytt kryss fra SVV. 

Han ber om at det sees på mindre tilpasninger og justeringer slik at bebyggelsen kan bli 

liggende. Det er vedlagt to kartskisser som innspill til løsning. 

 

Vurdering: 

Dagens Bredalsvei er en dårlig adkomst til universitetet og lite tilfredsstillende. Det har i 

forbindelse med planprosessen vært sett på ulike løsninger for kryss under ulike forutsetninger. 

Planprosessen har tatt lang tid noe som har vært svært uheldig for berørte naboer. Det er 

igangsatt egen prosess for kjøp av berørte eiendommer for å redusere usikkerhetene for 

grunneiere og som gjør det mulig å realisere planen.  

 

 

Merknad fra Fjelldal Eiendom AS, datert 04.05.2020 

Fjelldal eiendom er eier av Osloveien 36A og 36B. SVV hadde innsigelser til at adkomsten 

skulle opprettholdes grunnet busslomme foran Osloveien 36-40. I nytt plankart er denne fjernet 

og da er det ikke lenger behov for å stenge avkjørsel. 

 

I forslaget er det fjernet hvem som skal bekoste SKV1. Tidligere har det kommet frem at 

Ringerike kommune var ansvarlig og det bes om at dette forholdet tas inn igjen. Eventuelt at 

det utarbeides en utbyggingsavtale med kostnadsfordeling. 

 

Vurdering 

Administrasjonen har hatt møte med grunneier for å få avklart videre planer. Planforslaget er 

justert slik at dagens adkomst til Osloveien kan opprettholdes frem til BKB1 utvikles. 

 

Det er ikke hjemmel for å regulere kostnadsfordeling i planbestemmelsene. Det er ønskelig at 

parter som får nytte av ny infrastruktur bidrar med sin andel, slik at kostnadsfordelingen 

oppleves mer rettferdig. Rekkefølgebestemmelsene gir grunnlag for å utarbeide en eventuell 

utbyggingsavtale. 

 

Merknad fra Statens vegvesen, datert 03.04.20 



- 

SVV kan ikke se at det i denne nye planen er dokumentert at det vil bli tilfredsstillende 

trafikkavvikling i det signalregulerte krysset på Osloveien med en slik fjerde arm som foreslått. 

Trafikken på Osloveien må sannsynligvis prioriteres høy og det må påregnes lengre ventetid på 

sidevegene. På tider med stor trafikk må det forventes at trafikk fra Arnegårdsveien vil måtte 

kjøre inn mot Kunnskapsparken. 

 

Sykkelvegen langs Osloveien blir lite attraktivt og syklende vil med stor sannsynlighet velge å 

sykle i bilvegen. Økt sykling i dagens trange undergang kan føre til trafikkulykker der. 

Planforslaget synes å være i strid med anbefalinger i "transportutredning Hønefoss" på dette 

området. Fjerning av gang-/sykkelbru over Storelva forsterker behovet for andre gode gang- 

og sykkelforbindelser. 

 

Det vises videre til at undergang har lav kvalitet og lite tilrettelagt for bevegelseshemmede. Det 

er videre vanskelig kurvatur på sykkelvegen til/fra undergangen ved ny Bredalsvei. 

Det savnes rekkefølgebestemmelser som forutsetter vegsystemet bygges som vist før området 

tas ytterlige i bruk. 

 

SVV vil ikke reise innsigelse, men på grunn av ovennevnte forhold vil vi fraråde at planen 

vedtas slik den ser ut nå. 

 

Vurderinger: 

Det er foretatt avklaringer med Viken fylkeskommune som veimyndighet i forbindelse med 

planforslaget. Se ellers øvrige vurderinger. 

 

Innsigelser 

Det er ikke fremmet formelle innsigelser til planen. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Det er flere gjeldende eldre reguleringsplaner innenfor planområdet. Gjeldende 

reguleringsplaner eller deler av eldre planer som overlappes av ny plan vil bli opphevet. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

 

Områdeplanen er en oppfølging og videre detaljering av formålene i kommuneplanens arealdel. 

Ettersom detaljeringsgraden er forskjellig, vil planene være noe forskjellig.  

 

I områdeplanen er flere av byggeområdene regulert til kombinert formål (BKB1-5). For noen 

arealer videreføres dagens byggearealer som rent boligformål (BFS, BKS 1 og 2). Videre er 

veisystemet vesentlig mer detaljert enn hva som fremgår i kommuneplanen. Utredningsarbeidet 

i forbindelse med planprosessen har også medført at hensynssonen for skredfare er utvidet. 

 

 

Juridiske forhold  

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet jf. 

gjeldende delegeringsreglement. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

 

Det ble fattet vedtak om oppstart av planarbeidet i hovedutvalget for miljø- og areal(HMA) 

(sak: 144/11 5. des. 2011) og formannskapet (sak 11/12 17.jan.2012). Planprogrammet ble 

fastsatt av formannskapet (sak 264/12) den 4.12.2012. 

 

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

(1.gangsbehandling). I denne planen var det foreslått et x-kryss noe lenger nord for dagens 

kryss. 

 

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

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

Formannskapet 15.03.2016, vedtok kommunen å legge planforslaget ut på offentlig ettersyn på 

nytt. Det ble fremmet innsigelse. 

 

I forbindelse med utarbeidelse av transportutredning for områderegulering for Hønefoss 

(byplanen) som ble vedtatt 05.09.19 ble det lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei 

skulle utformes som et x-kryss. 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok å legge planforslaget ut til nytt offentlig 

ettersyn 03.02.2020 

 

Økonomiske forhold 

  

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

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

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

med mer). I samme sak (88/15) ble det vedtatt en kostnadsfordeling mellom Ringerike 

kommune, Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) og USN (tidligere 

Høgskolen Buskerud Vestfold) at partene skulle finansiere ny adkomst. 

 

I 2015 ble det vurdert at en realistisk kostnadsramme kan ligge i størrelsesorden 60-65 

millioner kroner. Ut fra tidsaspektet og endringer av forslaget, er det stor usikkerhet knyttet til 

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

foreligger.  

 

Det vises til sak i formannskapet 22.01.20 angående kjøp av eiendom langs Bredalsveien 

 
Rådmannens vurdering 

 

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

der USN, studentboliger og uteområdene sees i sammenheng med økt trafikksikkerhet og god 

prioritering av kollektiv og myke trafikanter. 

 

Rådmannen vurderer at planforslaget utvikler Hønefoss som en attraktiv universitetsby. Nytt 

kryss vil markere inngangsporten til byen, og universitetsområdet bli mer synlig i byen. 

Kryssløsningen markerer overgangen til gateprofil, og følger byplanen med prioritering av 

gående og syklende og gir muligheter for kollektivprioritering. Planforlaget åpner for flere 
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studentboliger, og vil ytterligere styrke USN campus Ringerike som et attraktivt studiested og 

styrker Hønefoss som regionhovedstad. 

 

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

utformes. Det har vært en utvikling av området og i regionen generelt som har medført 

endrede forutsetninger til planarbeidet siden oppstarten, med større fokus på myke trafikanter, 

kollektivtrafikk, kostnader og attraktivitet. Det har vært uheldig med en så lang planprosess, 

men det har også åpnet for bedre tilpasninger som er mer i tråd med overordnede mål. 

 

Planforslaget har endret seg en del i forbindelse siden starten, og er nå mindre omfattende enn 

det var i tidligere fase ved at: 

 

• Planområdet er redusert i størrelse og bro over Storelva er fjernet fra planen. 

Forbindelseslinjer over Storelva er ivaretatt i byplanen. 

• Det har vært satt som forutsetning å benytte eksisterende kryss og opprettholde dagens 

kulvert. Dette gir mindre inngrep og medfører at prosjektet er mindre 

kostnadsdrivende.  

• Store deler av USN er allerede utviklet, og at planen muliggjør høyere utnyttelse av 

dagens byggeområder. 

 

I sum er planforslaget nå mindre konfliktskapende og sannsynligheten for realisering har økt 

betydelig. Forslaget får likevel store konsekvenser for enkeltpersoner som får sin eiendom 

berørt. Dette gjelder spesielt eiendommene gbnr. 38/38, 38/18 og 38/83. Også andre 

grunneiere blir berørt blant annet gjennom endring av atkomstforhold og tap av arealer, da 

særlig gbnr. 38/26. Rådmannen har igangsatt arbeidet om innløsning av de mest berørte 

eiendommene. 

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planen vedtas.  

 

 

Vedlegg 

 

1. Plankart. 

2. Reguleringsbestemmelser. 

3. Planbeskrivelse med konsekvensutredning 

4. C og F tegninger 

5. Utsnitt endringer 

 

Utrykte vedlegg (ettersendes ved forespørsel) 

 

1. Fastsatt planprogram 

2. Uttalelser 

3. Saksframlegg til 1.gangs behandling av planforslaget 

4. Saksprotokoll fra 1.gangs behandling av planforslaget 
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5. Planforslaget slik det var ved høring og offentlig ettersyn 

6. Gjeldende reguleringsplan  

7. ROS-analyse 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Byplansjef: Inger Kammerud  

 

 

saksbehandler: Ole Einar Gulbrandsen 
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§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
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Offentlig eller privat tjenesteytingBOP
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RINGERIKE KOMMUNE
Strategi - og utviklingsavdelingen

REGULERINGSBESTEMMELSER
0605 - 366 : Områderegulering for ” Kunnskapspark Ringerike ”

1 .gangs behandling i Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 03.02.20 , sak 17/20
Høring og offentlig ettersyn 09/ 23.03 .20 - 04.05.20
2 .gangs behandling i Hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning DATO, sak SAKNR
Formannskapet DATO , sak SAKNR
Vedtatt av K ommunestyret DATO, sak SAKNR

Endringsliste:
Nr endring dato sign
01 Tydeligere rekkefølgebestemmelser knyttet til kryss og adkomst, SKV1

delt i flere parseller. Avviksområde støy
22.06.20 OEG

02 Justeringer etter tilbakemeldinger i møte 27.0 8 .20 14.09.20 OEG
03 Justeringer etter tilbakemeldinger 23.09.20 OEG

PLANENS INTENSJON

Hensikten med denne reguleringsplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde
med høy kvalitet. Planen skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuelle
utvidelser av universite tets bygg, samt for bygging av studentboliger med tilhørende
funksjoner.
Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning
Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres
gjennom campus og bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.

Reguleringsplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder
innenfor planen .

§ 1 Felles bestemmelser

§ 1.1 Reguleringsformål
Området regu leres til følgende formål:

Areal formål, jf. p bl § 12 - 5:

1. Bebyggelse og anlegg, herunder arealer for

Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse

BFS

Boligbebyggelse - konsentrert
små husbebyggelse

BKS1, BKS2,



2

O ffentlig eller privat tjenesteyting BOP1
Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting

BKB1, BKB4

Kombinert bebyggelse og anleggsformål
Bolig/kontor/tjenesteyting

BKB2, BKB3

Bolig/tjenesteyting BKB5

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder areal for
Veg SV1, SV2, SV3 , SV4
Kjøreveg SKV1, SKV2 , SKV3 , SKV4
Fortau SF1, SF2, SF3, SF4
Gang - sykkelveg SGS1, SGS 2, SGS3
Annen veggrunn – tekniske anlegg SVT
Annen veggrunn – grøntareal SVG 1, SVG2
Kollektivholdeplass SKH1, SKH2
Holdeplass SH

3. Grønnstruktur, herunder areal for
Blå/g rønnstruktur G1, G2
Turdrag GTD1, GTD2
Turveg GT1, GT2
Friområde GF1

5. Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift, samlet eller hver for seg, herunder
områder for

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, herunder områder for
Naturområde i sjø og vassdrag VNV1

Hensynssoner, jf. pbl § 12 - 6:
a) Sikrings - , støy - og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko.

Ras - og skredfare H310
Flomfare H320_1
Båndlegging etter lov om kulturminner H730

Bestemmelsesområder, pbl § 12 - 7:
Torg #1
Avviksområde – støyforurensning #2

§ 1. 2 Eierform

For fellesareal og offentlige formål er eierform angitt på plankartet med liten bokstav foran
formålsbetegnelsen: o_ = offentlig formål

f_ = fellesareal for flere eiendommer

På små formålsflater for samferdselsanlegg er tekst utelatt på plankartet av pra ktiske grunner.
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Eierform for vegers sidearealer som fortau, gang - /sykkelveg og annen veggrunn skal følge
vegens eierform også der det av praktiske årsaker er utelatt teksting.
Deltakere i felles areal er angitt under bestemmelsen til det aktuelle arealform ålet.

§ 1.3 Rekkefølgebestemmelser

1. Grunnforhold
I forbindelse med detaljregulering eller søknad om tillatelse til tiltak i områder som
potensielt kan være utsatt for ras og skred skal det foreligge dokumentasjon på at
sikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt, jf. enhver tids gjeldende teknisk forskrift vedrørende
sikkerhet mot flom, stormflo og skred. Sikkerhetskrav og vurdering av skredfare skal følge
teknisk forskrift og NVE sine veiledere.

2. Teknisk infrastruktur
Før d et gis igangsettingstillatelse til etablering av tekniske anlegg som skal overtas av
kommunen, må tekniske planer være godkjent av kommunen og avtale om overtakelse
mellom kommunen og utbygger foreligge.

Før det gis igangsettingstillatelse til etablerin g av tekniske anlegg som skal overtas av
Viken fylkeskommune må det foreligge gjennomføringsavtale og byggeplan skal være
godkjent av Viken fylkeskommune .

3. Trafikkvurderinger
Ved utvikling av BKB1, BKB2, BKB3, BKB4 skal det utarbeides en trafikkvurdering som
viser at planlagt utnyttelse ikke medfører større problemstillinger med trafikkavvikling .
Eventuelle tiltak skal være gjennomført før brukstillatelse gis .

4. Rekkefølgetiltak
Felt Tiltak
Ny tt kryss Osloveien og atkomst USN (ny
Bredalsvei) o_SKV 2

For anlegg som skal overtas av Viken
fylkeskommune må det foreligge
gjennomføringsavtale og byggeplan skal
være godkjent av Viken fylkeskommune.

BKB1, BKB2, BKB3, BKB5 Før det gis brukstillatelse til ny bebyggelse
skal offentlig veg, fortau, gang - og
sykkelve g, vann - og avløpsnett være
opparbeidet i henhold til godkjente tekniske
planer, og angjeldende bygg være koblet til
kommunalt VA - nett.

Utbygging av felt BKB1, BKB2, BKB3,
BKB5 .

Før igangsettingstillatelse må n ytt kryss i
Osloveien og ny atkomst til USN (ny
Bredalsvei) o_SKV2 være etablert .

Utbygging av felt BKB1, BKB2, BKB3,
BKB5

Før igangsettingstillatelse kan gis må fortau
o_SF1, o_SF2 og gang - /sykkelveg o_SGS1
være etablert

Utbygging av felt BKB1 Før brukstillatelse kan gis må o_SKV1 og
for tau o_ S F3 være etablert.

BKB1 Før brukstillatelse kan gis må avkjørsel ut
mot Osloveien stenges.
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BKB4 Før brukstillatelse kan gis må v ei o_SKV4
og fortau o_ SF 4 være etablert.

SKV1 Når SKV1er etablert skal avkjørsel til BKB4
fra Osloveien saneres.

§ 1. 4 Universell utforming
Universell utforming skal legges til grunn for utforming av tiltak innen planområdet. Ved
søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for eventuelle behov for tilpasninger, også
utenfor det aktuelle tiltaket eller eiendommen, som er nødvendig for å oppnå gode
sammenhenger mellom tiltaket og det øvrige fysiske miljøet.

§ 2 Bebyggelse og anlegg
(pbl . § 12 - 5 nr.1)

§ 2.1 Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

1 . Støy
Med rammesøknad/ ett - trinnstillatelse skal det følge en stø yutredning. Før det gis
brukstillatelse for ny bebyggelse, skal eventuelle støyskjermingstiltak være
etablert.

2 . Vannbåren varme
All ny bebyggelse innenfor planområdet skal tilrettelegges for vannbåren varme.

3 . Skilt og reklame
Det tillates ikke skilt montert på møner, tak, gesimser og takutstikk.

4 . Parkering
Kommunens parkeringsforskrift gjelder for områdene, med unntak og presiseringer som
gjelder studentboliger slik det fremgår av § 2.3 og § 2. 6 .
Parkeringsanleg g kan etablere s under bakkenivå og skal i så fall ikke med regnes ved
beregning av grad av utnyttelse.

5 . Dokumentasjonskrav ved rammesøknad/ ett - trinnstillatelse/igangsettingstillatelse
Med alle søknader om rammetillatelse / ett - trinnstillatelser skal det følge:

Fasadet egninger som viser byggehøyder, inndeling av fasader, materialbruk, farger,
detaljering mm.
En oversikt som viser fordelingen mellom de ulike arealbruksformålene i eksisterende
og ny bebyggelse.
Illustrasjonsplan som viser bebyggelsens plassering, arealb ruk av utomhusarealer og
fellesarealer. Illustrasjonsplanen skal omfatte alle eiendommene i delfeltet.
Utomhusplan
Utforming, bruk og behandling av ubebygd areal skal være dokumentert ved
utomhusplan. U tomhusplanen skal omfatte alle eiendommene i delfeltet .
Utomhusplanen skal utarbeides i mål 1: 500 og omfatte kotesatt deta ljplassering av
bebyggelse, ute plasser, parkeringsplasser, veier , renovasjonsløsning og vise
terrengendringer samt vegetasjonsbevaring og etablering av ny vegetasjon i feltet.

Det skal s ettes av anvendelige arealer til uteopphold for aktuelle brukergrupper.
Arealene skal ha god beliggenhet i forhold til solforhold, helling og støynivå, og de
skal ikke bestå av smale striper.
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6 . Uteoppholdsareal
Minste uteoppholdsareal er MUA 25 m2 pr boenhet.
Ved etablering av studentboliger settes det ikke minimumskrav til MUA . Areal som er avsatt
til uteopphold skal fremgå i utomhusplan.

7. Overvannshåndtering
Det skal utarbeides en egen plan for håndtering av overvann. Overvann skal fordrøyes og
infiltreres innenfor feltet ved bruk av åpne overvannsløsninger, permeable overflater,
tilstrekkelige jorddybder og bruk av vegetasjon på tak og utearealer. Flomveier skal vises.
Det vises til Ringerike kommunens Retningslinjer for overvannshåndtering i Ringerike
kommune.

8 . Arkitektur og e stetikk
Bebyggelse og uterom skal gis et variert formspråk og utformes med høy arkitektonisk
og materialmessig kvalitet.
Materialbruk og farger skal avstemmes slik at utbyggingen danner et harmonisk hele .
Bebyggelse innenfor feltene skal bygges opp med varierte høyder og varierte og korte
fasadelengder. Solinnfall skal optimaliseres.
Balkonger og taklandskap skal utformes som en integrert del av bygningenes
arkitektur. Balkonger skal primært være integrert i bygningsformen, bidra til variasjon
i fasadene og ikke oppleves som visuelt dominerende eller sjenerende. Rekkverk skal
ha gjennomskinnelig materiale. Utkragede balkonger kan tillates fra 4 meter over
fortau.
Takterrasser skal være tilbaketrukket fra øve rste fasadeliv med minst 1 meter.
Rekkverk og støyskjerm på takterrasser skal være transparente.
Ventilasjonsanlegg skal utformes som en integrert del av bygningens arkitektur.
Heisoppbygg kan tillates maks 3 meter over høyeste gesims, og skal utformes som en
integrert del av bygningens arkitektur.
Antall boenheter med ensidig orientering mot nord og nordøst skal begrenses. Slike
leiligheter i et prosjekt forutsetter at det er god tilgang til felles uteoppholdsarealer til
stille side og med god kvalitet

§ 2.2 Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (BFS)
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt 25%.

Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig
terrengnivå. Høyder skal måles u t fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt
bygningen.

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

§ 2.2 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse (B K S1, B K S2)

1. Formål
Område ne B K S1, B K S2 skal nyttes til boligbebyggelse i form av frittliggende småhus
(eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre - og firemannsbolig,
kjedehus, rekkehus, atriumhus).
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2. Utnyttingsgrad
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt 35 %.

3. Byggehøyder
Mak simal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10 ,0 m over gjennomsnittlig
terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I
søknaden om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for
både eksisterende og planlagt terreng.

4. Bebyggelsens plassering
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

§ 2.3 O ffentlig eller privat tj enesteyting (BOP1)

1. Formål
Område BOP1 skal nyttes til offentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt
forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne virksomheten.
Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder ba rnehage, kafè, kantinevirksomhet med
mer, samt studentboliger kan også etableres innenfor området.
I området inngår også internveier og plasser. Se også krav til torg i § 8 (#1).

2. Utnyttingsgrad
Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m2- BRA) og skal væ re maksimalt 20 000 m2 BRA.

3. Byggehøyder
Maksimal byggehøyde er 16 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
D eler av bebyggelsen tillates oppført med byggehøyder inntil 2 2 meter over gjennomsnittlig
terreng nivå . Slike deler av bebyggelsen skal ikke utgjøre mer en 2 5 % av det totale bebygde
arealet innen området.

Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I
søknaden om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for
både eksisterende og planlagt terreng.

4. Bebyggelsens plassering
Bygninger skal plasseres innenfor formålsgrensene, men u tbygging av område BOP1 og
BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av formålsgrensen mell om
disse to områdene.
Bebyggelsen plasseres slik at forbindelse ne mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og
GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5.

5. Bebyggelsens utforming
Bebyggelse som ligger inntil to rget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være
utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis
benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og
fellesfunksjoner ska l i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser
til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8.
Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger.

6 . Parkering
Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken.
Avkjøring ti l parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad
ledes inn i område BOP1.
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For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm:
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass o g 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet
I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100
boenheter.

§ 2.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (BKB1 og BKB4 )

1. Formål
BKB1 og BKB4 skal nyttes til kombinert bebyggels e og anleggsformål med følgende
underformål: Bolig/ forretning /kontor/tjenesteyting .
A ndelen forretning /kontor/tjenesteyting skal ikke overstige mer 50 % av totalt bruksareal .

2. Utnyttingsgrad
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt 50 %.

3. Byggehøyder
Maksimal byggehøyde er 1 2 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I søknad
om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for både
eksisterende og planlagt terreng.

For studentboliger åpnes det for blokkbebyggelse med byggehøyde 1 6 ,0 m med inntrukken
toppetasje ( 5. etg. ) .

4. Bebyggelsens plassering
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

5. Helhetlig utnyttelse
Arbeid og tiltak som nevnt i plan - og bygningslovens § 20 - 1 samt fradeling til slike formål
kan ikke finne sted før vilkårene i § 2.1 er oppfylt. Fremtidig utnyttelse skal omfatte alle
eiendommen e i delfeltet.

Krav om utomhusplan gjelder ikke for tiltak etter plan - og bygningsloven §§ 20 - 2, 20 - 3 og
20 - 4.

6 . Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse
Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende:

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt
25%.
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig
terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygnin gen. I
søknaden om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med
høyder for både eksisterende og planlagt terreng.
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

§ 2.5 Kombinert bebyggelse og anleggs formål ( BKB2, BKB3)
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1. Formål
Område ne BKB2 og BKB3 skal nyttes til kombinert bebyggelse og anleggsformål med
følgende underformål: b olig/kontor/tjenesteyting . Andelen kontor/tjenesteyting skal ikke
overstige mer 50% av totalt bruksareal . Fordeling mellom næringsarealer og boligformål
fastsettes endelig i detaljplan.

2. Utnyttingsgrad
Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt 50 %.

3. Plankrav
Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende
småhusbebyggelse. Ved bruk til andre formål som angitt på plankartet stilles det krav om
detaljreguleringsplan for områdene BKB2 og BKB3.

Arbeid og tiltak som nevnt i plan - og bygningsloven § 20 - 1 kan ikke finne sted før området
inngår i god kjent detaljreguleringsplan. Plankravet og krav om utomhusplan gjelder ikke for
tiltak etter plan - og bygningsloven §§ 20 - 2, 20 - 3 og 20 - 4.

3. Byggehøyder
Maksimal byggehøyde er 12,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I søknad
om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for både
eksisterende og planlagt terreng.

For studentboliger åpnes det for blokkbebygge lse med byggehøyde 1 6 ,0 m med inntrukken
toppetasje (5. etg.) .

4. Bebyggelsens plassering
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

6 . Bestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse
Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende:

Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - BYA) og skal være maksimalt
25 %.
Maksimal byggehøyde for gesims er 7,0 m og for møne 10,0 m over gjennomsnittlig
terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra f erdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I
søknaden om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med
høyder for både eksisterende og planlagt terreng.
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.

§ 2.6 Bolig / tjenesteyting (BKB5)

1. Formål
Område BKB5 skal nyttes til studentboliger og / eller offentlig eller privat tjenesteyting i form
av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og administrasjon tilknyttet denne
virksomheten. Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafé ,
kantinevirksomhet med mer kan også etableres innenfor området.
I området inngår også park ering (både for BKB5 og BOP1), internveier og plasser. Se også
krav til torg i § 8 (#1).
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2. Utnyttingsgrad
Utnyttingsgrad beregnes som bruksareal (m2- BRA) og skal være maksimalt 10 000 m2 BRA.

3. Byggehøyder
Maksimal byggehøyde er 16 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
Høyder skal måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. I
søknaden om tiltak skal gesims - og mønehøyder angis med kotetall sammen med høyder for
både eksisterende og planlagt terreng.

4. B ebyggelsens plassering
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrenser er vist på plankartet.
Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng , og bygninger kan plasseres på
tvers av formålsgrensen mellom disse to områdene.
Bebyggelsen pl asseres slik at forbindelsene mellom Osloveien i vest og turdragene GTD1 og
GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom områdene BOP1 og BKB5.

5. Bebyggelsens utforming
Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på ni vå med torget og være
utadrettet mot torget, herunder ha hovedinnganger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis
benyttes til funksjoner som styrker torget som felles uterom. Servicefunksjoner og
fellesfunksjoner skal i størst mulig grad ha sin inngang mot torget (#1). Se også bestemmelser
til bestemmelsesområde #1 (torg) i § 8.
Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader.

6 . Parkering
Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og fortrinnsvis plasseres under bakken.
Avkjø ring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5. Biler skal i minst mulig grad
ledes inn i område BKB5.

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm:
Det skal opparbeides 0,1 biloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr . hybelenhet .

I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr . 100
boenheter.

§ 3 Samferdselsanlegg og tekn isk infrastruktur
(pbl . § 12 - 5 nr. 2)

§ 3.1 Felles bestemmelser for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

1. Formål
Områdene skal nyttes til formål som angitt på plankartet. Det tillates justeringer av
avgrensning mellom de ulike formålene for å opt imalisere løsningene.

2 . Avkjøringsforhold
Avkjørsler er vist på plankartet enten som del av vegens geometri eller med symbol (pil).
Avkjørsel vist med symbol viser kun hvilken veg / retning avkjørselen skjer fra. Utforming og
endelig plassering fastsettes i byggesak.

3 . Materialbruk
Kantstein og belegningsstein skal være av naturstein.
For samferdselsanlegg som ikke har o ffentlig eierform aksepteres betongstein som alternativ.

§ 3.2 Veg (SV1, SV2, SV 3 )
Vegene SV1 og SV 2 skal være private veger med felles eierform.
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For felles avkjørsel SV1 skal alle eiendommene i område B K S1, B K S2, og BKB 3 , samt
eiendommer i område BKB2 som benytter denne veien, være medeiere med like andeler.
For felles avkjørsel SV2 skal alle eiendommene i område B FS være medeiere med like
andeler.

Veg SV4 er offentlig .

§ 3.3 Kjøreveg (SKV1, SKV2 , SKV3 )
Kjøreveg SKV1 , SKV2 , SKV3 skal ha offentlig eierform .

§ 3.4 Fortau ( SF1, SF2, SF3 )
Alle arealer regulert til fortau innenfor planområdet skal ha offentlig eierform.

§ 3.5 Gang - /sykkelveg (SGS1, SGS2 , SGS3 )
Alle arealer regulert til gang - /sykkelveg innenfor planområdet skal ha offentlig eierform.

§ 3. 6 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT)
Alle arealer regulert til annen veggrunn – tekniske anlegg innenfor planområdet skal ha
offentlig eierform. Det tillates justeringer av avgrensning mellom formålene for å optimalisere
linjeføring.

§ 3. 7 Annen veggrunn – gr øntareal (SVG)
Alle arealer regulert til annen veggrunn - grøntareal innenfor planområdet skal ha offentlig
eierform. Det tillates justeringer av avgrensning mellom formålene for å optimalisere
linjeføring.

Område SVG1 skal tilrettelegge med park, sittegr upper, markering av USN eller lignende.

§ 3. 8 Kollektivholdeplass (SKH1, SKH2)
Alle arealer regulert til kollektivholdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform.

§ 3.8 Holdeplass ( SH )
Alle arealer regulert til holdeplass innenfor planområdet skal ha offentlig eierform.

§ 4 Grønnstruktur
(pbl . § 12 - 5 nr. 3)

§ 4.1 Felles bestemmelser for grønnstruktur

1. Inngrep i vegetasjon og terreng
Sår i terrenget skal unngås, og skal i tilfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng.
Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon
som grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen.

2. Vann
Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i
grønnstrukturen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt
å styrke områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering
som på forhånd er godkjent av kommunen.
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3. Bygg og anlegg
I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av
- Gangstier
- Benker
- Belysning
- Lekeapparater
- Treningsapparater

4. Skilt og reklame
Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.
R eklame tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur.

§ 4.2 Blå/g rønnstruktur (G1, G2)
Områdene G1 og G2 re g uleres til blå/grønnstruktur .

§ 4.3 Turdrag (GTD1, GTD2)
Områdene GTD1 og GTD2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turdrag.

§ 4.3 Turveg ( GT1, GT2)
Områdene GT1 og GT2 skal nyttes til grønnstruktur, underformål turveg.

§ 4.4 Friområde (GF1)
I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at
naturlig vegetasjon i stor grad opprettholdes og at om rådet fremstå r som en del av
grønnstrukturen.

§ 5 Landbruks - , natur - og friluftsformål
(pbl . § 12 - 5 nr. 5 )

§ 5.1 Naturformål (LNA1, LNA2, LNA3)

1. Bevaring av vegetasjon og terreng
Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold.
Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon
som naturformål eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan som på forhånd er
godkjent av kommunen.

2. Vann
Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt
å styrke bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i plan området og skjer etter en
plan for overvannshåndtering som på forhånd er godkjent av kommunen.

3. Bygg og anlegg
I områder regule rt til naturformål tillates opparbeiding av
- Gangstier
- Benker

4. Skilt og reklame
Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av turveger tillates.
Reklame tillates ikke i områder regulert til naturformål.

§ 6 . Bruk og vern av sj ø og vassdrag
(pbl . § 12 - 5 nr. 6 )
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§ 6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (VNV1)
Områdene i Storelva er regulert til naturområde i sjø og vassdrag.

§ 7 Hensynssoner
(pbl . § 12 - 6)

§ 7.1 Ras - og skredfare (H310_1 )
Innenfor faresone – rasfare (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg . Det tillates
heller ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren. Ved
tiltak på eksisterende bygg eller nye anlegg innenfor området må de geotekniske forholdene
dokumenters og eventuelle avbøtende tiltak vurderes.

§ 7. 3 Flomfare ( H32 0_1)
Innenfor faresone – flom (H310) skal det ikke oppføres noen form for nye bygg .

§ 7.3 Båndlegging etter lov om kulturminner (H730_1)
Område H730_1 er båndlagt etter kulturminneloven av 1978. Innenfor områ det ligger
automatisk fredet kulturminne fangstlokalitet ID 161344. Det må ikke forekomme noen form
for inngrep i grunnen eller andre tiltak innenfor denne sonen uten tillatelse fra
kulturvernmyndighetene.

§ 8 Bestemmelsesområder

Torg ( #1 )
I bestemmelsesom råde #1 Torg skal det anlegges et sentralt uteområde felles for område
BKB5 og BOP1. Utforming og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets
betydning som sentralt uterom.

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen
rundt bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt
å styrke områdets funksjon som felles sentralt uterom.

Området skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom
planområdet skal lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral
møteplass. Varelevering skal løses slik at det gir minst muli g konflikt med myke trafikanter.

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Se
bestemmelser knyttet til BOP1 og BKB5.

Gulvet i uterommet skal ha steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg
og beplantning og grøntområder skal brukes for å differensiere ulike funksjonelle soner i
rommet.

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning,
belysning samt aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer.

Utomhusplan som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved
søknad om tiltak innenfor områdene BOP1 og BKB5.
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Avviksområde – støyforurensning, felt #2 (pbl. § 11 - 8 a)
Hensynet til samordnet areal - og transportplanlegging gjør det aktuelt med høy
arealutnyttelse . D et reguleres derfor med mulighet for avvik fra T - 1442, Retningslinje for
støy i arealplanlegging.

I avviksområdene # 2 kan nye bygninger til støyfølsomt bruksformål lokaliseres i områder
med støynivå utenfor vindu opp ti l Lden 70 dB fra vei, jf . T - 1442

Krav til avbøtende tiltak for bebyggelse med støyfølsomt bruksformål i avviksområdet:
- Støynivå på areal som medregnes i minste uteoppholdsareal (MUA) §2.1 skal

ikke overstige Lden 55 dB.
- Alle boenheter skal ha en stille side
- Minimum 50 % av antall rom i hver boenhet til støyfølsomt bruksformål skal

ha vindu mot stille side
- Minimum 1 soverom skal ha vindu mot stille side
- Vinduer i soverom mot støy - og soleksponert side bør ha utvendig

solavskjerming.
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1 SAMM EN DRAG

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av Universitetet i Sørøst - Norge (USN) campus
Ringerik e til et campusområde med høy kvalitet. Planen viser videre en bedre kryssløsning i kryssområdet
Osloveien / Dronning Åstas / Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Nytt kryss har også gitt
muligheten til å flytte adkomsten for Arnegårdsbakken til ny Bredalsvei.

Gang - og sykkelveiforbindelser har også vært en viktig del av planarbeidet . Ved å stramme opp veisystemene
rundt kryss er større arealer avsatt til gang - og sykkelveiformål og forholdene for myke trafikant er gitt et løft.
Gangforbindelser føres også gjennom campus og vil bidra til å knytte campus bedre til omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for høyere utnyttelse for de fleste eksisterende byggeområder innenfor planen, for
eksempel til næringer knyttet t il universitetet , men også andre formål.

Av det samlede arealet foreslås ca. 5 4 daa regulert til bebyggelse og anlegg, ca. 15 daa til samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur . Resterende areal er grønnstruktur, LNF områder og naturområder i vassdrag. Tot al
størrelse på planområdet er ca. 147 daa

Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger med utgangspunkt i
planprogram fastsatt av Ringerike kommune. Planforslaget er i tråd med overordnede mål for
samfunnsutvikling l okalt, regionalt og på nasjonalt nivå og det er vurdert til ikke å medføre særskilte negative
konsekvenser for miljø eller samfunn.

Revisjon av planforslaget bygger i stor grad på tidligere utredninger og vurderinger. De største endringene fra
tidligere planforslag er at planområdet redusert i størrelse noe som medfører at gangbro over Storelva er
fjernet fra planen. Videre er det i vesentlig større grad tatt utgangspunkt i dagens kryss , for å redusere
kompleksitet og kostnader.

Planen bygger på en visjon om en grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .
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2 BAKGRU N N

2.1 Hensikt med planen
I 2012 startet et prosjekt kalt kunnskapspark Ringerike. Prosjektet startet som et samarbeid mellom
Universitetet i Sørørst – Norge, campus Ringerike (heretter USN) og Ringerike utvikling. Hensikten med
prosjektet var å videreutvikle studiestedet i retning av en kunnskapspark. Denne områdeplanen er et
delresultat av prosjektet.

Ved oppstart av arbeidet med områdeplanen ble det fastsatt følgende målsettinger for planarbeidet :

Avklare USN campus Ringerike sitt behov for undervisningslokaler i eksisterende bygg og nybygg.
Avklare studentenes arealbehov for:

o Boliger og lokalisering av disse
o Sosiale møteplasser og lokalisering av disse.

Avklare andre arealbehov eks. barnehagebygg og tomt.

Drøfte og avklare behov for:

Gang/sykkelforbindelser mot bysentrum evt. til studentboliger.
Kjøre vei er og adkomst.
Avklare arealbehov for næringsarealer.
Avklare arealbehov for parkeringsplasser utendørs eller i bygg.
Potensiale og muligh eter for arealdisposisjoner på c ampus.

Planarbeidet har pågått i lang tid og flere tiltak listet opp over og som opprinnelig var tenkt håndtert i denne
planen er allerede realisert.

Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et campusområde med høy kvalitet. Planen
skal tilrettelegge for de nødvendige endringer og eventuel le utvidelser av universitetets bygg, samt for bygging
av studentboliger med tilhørende funksjoner. Torg og uterom skal bidra til en campus med høy attraktivitet.

Planen skal også tilrettelegge for en bedre kryssløsning i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas /
Bredalsveien, herunder en forbedret adkomst til campus. Gangforbindelser skal føres gjennom campus og
bidra til å knytte campus nærmere omgivelsene rundt.

Områdeplanen åpner for en fremtidig høyere utnyttelse i eksisterende boligområder innenfor planen, for
eksempel til høgskoletilknyttede næringer, men også andre formål.

For flere tiltak er ikke omfang endelig definert, men områdeplanen legger til rette for og avklarer rammene for
videre utbygging og utvikling av området. For flere delområder må det utarbeides detaljregulering før det
tillates tiltak.

2.2 Organisering
Områderegulering utarbeides , i henhold til plan - og bygningsloven , av kommunen. Ringerike kommune er
forslagsstiller og eier av områdereguleringsplanen.

Kommunen kan likevel overlate ti l andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering (pbl §
12 - 2). Frem til 2016 har Statsbygg vært prosjektleder og utarbeidet forslag til reguleringsplan for området på
vegne av Ringerike kommune. I forbindelse med denne siste revideringen har Ringerike kommune hatt ansvar
for fremdriften.

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud og Vestfold), opprettet i tidlig fase et samarbeid med Ringerike Utvikling
og opprettet et prosjekt “Kunnskapspark Ringerike” med en egen undergruppe “Stedsutviklingsgruppa”.
Stedsutviklingsgruppa er en av tre grupper underlagt arbeidet med Kunnskapspark Ringerike og har fungert
som referansegruppe for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike. Gruppen har bestått av
represent anter for USN , Studentparlamentet, Studentsamskipnaden, Ringerike Utvikling, Statsbygg og
Ringerike kommune. Gruppen har ikke vært aktiv i forbindelse med siste endring, men det har vært
gjennomført flere arbeidsmøter der de fleste partene har vært represe ntert.

Frem til 2015/2016 var tegn_3 har plankonsulent, med Reinertsen, Ecofact og Bjørn Leifsen som
underkonsulenter . I forbindelse med justering av områdeplanen har COWI overtatt arbeidet med sluttføring av
planmaterialet og tidligere konsulenter ikke lengre vært en del av prosessen. Planen bygger likevel i stor grad
på tidligere vurderinger . Den største endringen er knyttet til hvordan krysset Osloveien / Dronning Åstas gt . /
ny Bredalsvei og gang - og sykkelveinett.
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2.3 Planprosessen
Historikk
Det ble fatt et vedtak om oppstart av planarbeidet i HMA (sak: 144/11 5. des. 2011) og Formannskapet (sak
11/12 17.jan.2012). O ppstart av områderegulering ble varslet i brev til berørte parter og naboer den 12.7.2011.
Den 24.1.2012 varslet Ringerike kommune ”Områderegu lering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike” oppstart
og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram ble
annonsert i Ringerikes Blad 28.1.2012. Planprogrammet ble fastsatt av Formannskapet (sak 264 /12) den
4. 12 .2012

HMA vedtok i sak 116/14 (10.1 1.14) å legge planen ut til offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) . Forslag til
områderegulering ble lagt ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 29.11.2014 - 20.1.2015. I denne planen var det
foreslått et x - kryss noe lenger nord for dagens kryss.

Den 25.6.2015 vedtok kommunestyret (sak 88/15) «Kunnskapspark Ringerike – avklaring av kryssløsning og
finansiering», å velge rundkjøring fremfor X - kryss.

Vedtak i kommunestyret sak 88/15:

Ringerike kommune anbefa ler at prinsipp for rundkjøring velges i kryss mellom Osloveien og ny vei
som skal erstatte Bredalgate fram mot Høgskolen Buskerud Vestfold.
Ringerike kommune deltar sammen med Buskerud fylkeskommune og Høgskolen Buskerud Vestfold i
finansieringen av ny ad komst med en tredjedel hver. De nødvendige bevilgninger tas inn i
økonomiplanen i perioden 2016 - 2018.

Administrasjonen arbeidet videre med å justere planforslag med tilrettelegging av rundkjøring frem til 2016 og
arbeidet ble deretter satt på vent. I forbindelse med at områdeplan for Hønefoss (byplanen) ble vedtatt
05.09.19 ble tidligere føringer for krysset justert og det ble lagt til grunn at krysset Osloveien x Bredalsvei
skulle utformes som et x - kryss . I trafikkutrednig som er et av grunnlagsdoku mentene til områdeplan for
Hønefoss (byplanen) vurderes det som uheldig å bygge om krysset til rundkjøring for å unngå et problem som
oppstår periodevis og på lengre sikt vil forsvinne . En rundkjøring vil umuliggjør e prioritering av kollektivtrafikk
og til fartskontroll. Ved åpning av ny E16 vil det ikke være en risiko for tilbakeblokkering til E16. Bredalsvei kan
innlemmes i et signalregulert firearmet kryss, også med kollektivprioritering og tilgangskontroll nordover.

Planforslaget legger nå til rette for X - kryss der en i størst mulig grad har forsøkt å benytte eksisterende kryss
for å holde kostnadene nede. Adkomst til Arnegårdsbakken er flyttet til ny Bredalsvei. Det er videre avsatt
større arealer til gående og syklende og ny krysning for denne gruppen vil være i plan over Bredalsvei en .
Eksisterende kulvert opprettholdes, samt at forbindelseslinjene for gående og syklende er forbe d r e t.

Andre endringer i planområdet
Undervegs i planprosessen er det gitt byggetillatelse til nye studentboliger på campus. De t er etablert
studentboliger for 154 studenter fordelt på 146 enkelthybler og 4 små parleiligheter i område BKB5. Boligene
er bygge t som passivhus med hovedkonstruksjon i massivtre. Prosjektet består av to boligblokker på
henholdsvis fire og fem etasjer ov er en sokkeletasje med næringsareal rettet mot universitetet , boder,
parkeringskjeller og vaskeri for studentene.

Bygging av studentboliger på UNS sitt område er godkjent og påbegynt uten å avvente endelig godkjenning av
områdereguleringen. Byggesaken er b ehandlet med utgangspunkt i tidligere reguleringsplan for USN sitt
område men er også sett i forhold til ønsket utvikling som vist i planforslaget.

2.3.1 Planprogram
Formannskapet behandlet og fastsatte planprogram for områderegulering av Kunnskapspark Ringerike i møte
4.12.2012 sak 265/12. I henhold til forskrift om konsekvensutredninger § 6 ble Planprogram for 0605_366
Områderegulering for "Kunnskapspark Ringerike", datert 16.11.2012 fastsatt.

Det fastsatte planprogrammet er lagt til grunn for utarbeidelsen av planforslag med konsekvensutredning.
Planprogrammet har gitt premisser og rammer for planarbeidet, herunder hvilke forhold som skal utredes
o g/eller beskrives nærmere.

2.3.2 Samråd og medvirkning
I tillegg til den formelle varslingen og kunngjøringen har samråd og medvirkning blitt gjennomført gjennom
møter med ulike grupper og åpne arrangementer i prosjekters tidligere fase. Det er opprettet en
referansegruppe der de de viktigste partene er repres entert.

Det har også blitt arrangert informasjonsmøter og åpne ko n tordager, med særmøter med Statens vegvesen,
USN og Viken fylkeskommune . Det har også blitt gjennomført flere arbeidsmøter med Statsbygg, USN og
Studentskipnaden .
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2.3.3 Krav om konsekvensutrednin g
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven § 4 - 2 er foreslått områdeplan for
Kunnskapspark Ringerike et tiltak som skal behandles etter forskriften. Dette begrunnes med at det planlegges
for bygg til offentlig tjenestey ting med et bruksareal på mer enn 5.000 m², og at det dreier seg om utvikling av
by - og tettstedsområder.

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under
forberedelsene av planen og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, planen kan gjennomføres.

Fastsatt planprogram datert 16.11.2012 angir nærmere hv ilke temaer som skal utredes. Det gjelder:

Befolkningsutvikling og offentlige tjenester
USN (tidligere Høgskolen i Buskerud ) og lokalsamfu nne t
Vei og trafikk
Vann og avløp
Fjernvarme
Friluftsliv
Universell utforming
Radon
Nærhet til kraftlinje
Dyre - og planteliv
Geologi/grunnforhold
Vann og vassdrag/flomfare
Klima, luft og støy
Landskap
Kulturminner og kulturmiljøer
Risiko og sårbarhet
Konsekvenser for barn og unges interesser
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3 BESKRI VELSE AV PLAN OM RÅDET, EKSISTEREN DE FORH OL D

3.1 Beliggenhet og planavgrensning
Planområdet er på ca. 147 daa og er lokalisert i søndre del av Hønefoss, ca. 1,5 km sør for selve sentrum, og
litt nord for Ringeri ke sykehus. Planområdet grenser til og omfatter deler av Storelva i nord, Kragstadmarka i
øst, Osloveien i vest og Arnegårdslia i syd.

Osloveien er hoved vei inn mot planområdet både fra sør og nord. Osloveien strekker seg fra Kvernbergsund
bru i nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Osloveien er en av
hovedveiene i Hønefoss og den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i syd.

Sentralt i planområdet ligger USN , campus Ringerike , ca . 200 m øst for Osloveien og med adkomst fra
Osloveien via Bredalsveien.

Figur 1 : Ortofoto med plangrense (bildet er tatt før siste ombygging av USN)

3.2 A real bruk

3.2.1 Innenfor området
Store deler av området består av vann (Storelva) og grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.

Om lag 1/3 av planområdet er bebygd. Av dette utgjør UNS sitt område ca . halvparten mens de øvrige
bebygde områdene består av fri ttliggende småhus på 1 - 2 etasjer. De fleste småhusene brukes til boliger, men
det er også innslag av næringsvirksomhet langs Osloveien.

I vest domineres arealbruken av veier og andre samferdselsformål.

3.2.2 Universitetet i Sørøst - Norge
Universitetet i Sørøst - N orge er det fjerde største universitetet i Norge, og har totalt over 18.000 studenter og
rundt 1.600 ansatte. USN tilbyr profesjonsorientert og arbeidslivsrettet utdanning, forskning og
kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet og har hatt univers itetsstatus siden mai 2018. USN er en
flercampusinstitusjon, med studiesteder i fylkene Viken , Vestfold og Telemark

Campus Ringerike
USN, campus Ringerike tilbyr et solid fagmiljø innen økonomi, ledelse, I T og jus. Her kan studentene utdanne
seg til siviløkonom, markedsfører eller I T - spesialist. Campus Ringerike tilbyr også jusstudier. På campus er
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det ca . 1300 studenter og ca . 100 ansa tte. Bygningsmassen til universitetsformål er på i underkant av 12 000
m2 BTA og består blant annet av nye og moderne undervisningsarealer, møterom, kantine og bibliotek.

Ombygging og nybygg
I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringer ike ferdig, og i 2019 var ombygging av USN
campus Ringerike ferdigstilt.

Den nye bebyggelsen og tilhørende utearealer er plassert slik at den ombygde universitetsbygningen utgjør
sentrumet av campus og kjernefunksjonen i området. Ved hovedinngangen, foran den ombygde
universitetsbygningen ligger det nyetablerte torget. Herfra åpner landskapet seg mot elva, og torget forbinder
dermed undervisningsområdene og studentboligene med landskapet rundt.

Figur 2 Utomhusplan, campus Ringerik e ( ill: Statsbygg )

Tidligere b ygg A ble revet og erstattet med et nytt bygg. Nybygget samler fellesfunksjoner for ansatte og
studenter i 1 . etasje, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye kontoretasjer i A samles de
ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt enkel tilgang for studenter.
Campus Ringerike er nå bedre tilpasset universitetets formål, med universell utforming og effektive og fleksible
arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal v ære mulig uten store ombygginger. Videre er uteområdene
vesentlig oppgradert.

Ombyggingen har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og har gjort studiestedet mer attraktivt for
studenter, ansatte og samarbeidspartnere .

Hovedinngangen er plassert i nybygget. Langs med adkomstvei er det anlagt parkeringsplasser til studenter,
herunder ladestasjoner for elbil.

Ombyggingen innebar at tidligere bygg A ble revet og erstattet med et nybygg. Nytt bygg A samler
fellesfunksjoner for ansatte og studenter i 1 etasje, dvs. bokhandel, kantine, sitte - og vrimlearealer. Med to nye
kontoretasjer i A samles de ansatte i ett bygg. Dette gir gode muligheter for uformelle og formelle treff, samt
enkel tilgang for studenter. Undervisningsarealene er nå bedre tilpasset universitetets formål, med universell
utforming og effektive og fleksible arealer. Endringer i fremtidige læreformer skal være mulig uten store
ombygginger.
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Figur 3 Nytt inngangsparti til USN. Foto: Statsbygg

De nye studentblokkene er plassert på høyre side av den nye adkomstveien. På venstre side ligger
parkeringsarealene. Strukturen gir en tydelig og lesbar adkomst fram til kjerneområdet på campus: torget og
hovedinngangen til undervisningsarealene.

Campusnære stude ntboliger er etterspurt av studentene og er et viktig bidrag for et aktivt, attraktivt og levende
campus. I 2016 ble første trinn av studentboliger på USN, Campus Ringerike ferdigstilt. Det ble bygget 150
boenheter til 154 studenter. Studentboligene er pla ssert langs adkomstveien til campus og tett på
undervisningsfasiliteter. Byggingen av studentboliger på campus har gjort det enklere for studenter å benytte
universitetets lokaler, og bidrar positivt til økt aktivitet på en kompakt campus. For å støtte opp om USNs
strategier om samarbeid med regionale aktører og næringsliv er det etablert kontorlokaler til
næringsvirksomhet i underetasjen på den ene studentblokka.

Figur 4 Studentblokkene Terra Og Luna med 150 studentboliger. Foto: Statsbygg

Utomhusområdene på campus er vesentlig oppgradert. Langs adkomstveien er det anlagt parkeringsplasser til
studenter og ladestasjoner for elbil. Parkeringsplasser for ansatte og studenter som bor i studentboliger er i P -
kjellere under studentblok kene. På baksiden er det parkeringsplasser for gjester.
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Ombygging, nybygg og oppgradering av utearealer har styrket campus Ringerike og USN sin virksomhet og
har gjort studiestedet mer attraktivt for studenter, ansatte og samarbeidspartnerne.

Adkomsten i nternt på campus er oppgradert som nevnt over. Men dagens adkomst til USN fra Osloveien via
Bredalsveien er kritisk dårlig. Dagens adkomst medfører at universitetet framstår isolert: løsningene er lite
lesbare, og det er vanskelig å profilere universitet s om en viktig utdanningsinstitusjon med en så uverdig
adkomst. Hverken teknisk standard, funksjonelle, sikkerhetsmessige eller estetiske krav anses ivaretatt.

3.2.3 Tilstøtende arealers arealbruk
Området øst for Osloveien er i hovedsak bebygd med boliger langs e n strekning på ca. 200 m nordover for
planområdet. Lenger nord ligger det forretninger og skoler.

Vest for Osloveien ligger boligområdet Eikli. Langs Osloveiens vestside er det mest næringsvirksomhet
mellom Osloveien og boligområdet. Lenger nord ligger Høn efoss videregående skole og enda lenger nord
finner vi Ringerike rådhus.

Vest for Osloveien og s yd for Dronning Åstas gate ligger det flere forretninger og byens brannstasjon.

Syd for planområdet ligger Arnegårdslia som er et boligområde med hovedsakelig s måhus i bratt terreng.

Øst for planområdet ligger naturområdet Kragstadmarka som i kommuneplanen er avsatt til fremtidig
boligområde. Deler av dette området er i ferd med å realiseres.

3.2.4 Øvrig bebyggelse
Utenom USN består bebyggelsen i planområdet av frittliggende småhus med en til to etasjers trehus med
saltak som den dominerende bygningstypen. Det er mange variasjoner av denne bygningstypen og stort
mangfold av tilbygg, påbygg, arker, takopplett og liknende. Møneretning følger i stor grad vei retning, men det
er flere unntak fra dette. Eksempler på småhusbebyggelsen er vist nedenfor .

Figur 5 : Eksempler på boligbebyggelse i planområdet

3.2.5 Estetikk
Boliger
Planområdet har en lite enhetlig arkitektur og e neboligene har stor variasjon i form og farger men mindre
variasjon i størrelse. Alt i alt fremstår boligene som et veletablert boområde med stor variasjon . Først og fremst



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 12

er det utearealene som trekker ned det estetiske inntrykket. Mot Osloveien er det flere dårlig utnytted e arealer
som ligger igjen etter tidligere veiomlegginger

USN
Bygningsmassen til universitetet er betydelig oppgradert de siste årene med nye studentboliger og utvidelse r
av eksisterende undervisningslokale r . I tillegg er arealer avsatt til parkering betyd elig redusert og det er gjort
flere grep for å ruste opp uterommet .

3.3 Eierforhold
Reguleringsplanen berører både private og offentlig eide eiendommer. På kartet nedenfor vises den
opprinnelige avgrensning av planen der eiendommen er vist med forskjellige farger.

Figur 6 : Eiendomsforhold . Pl anområdet løpet av planprosessen redusert i utstrekning mot Storelva og langs
Osloveien.

Tegnforklaring:

Gult Privat eiendom
Rødt Statsbygg
Blått Ringerike kommune
Grønt Fylkeskommunen / Staten s vegvesen

3.4 Trafikkforhold

3.4.1 Reisevaner
Rapporten « Reisevaner i Ringeriksregionen 2013/14»1 viser at 92% av den voksne befolkningen har førerkort
for bil, og hver husstand har i gjennomsnitt 1,7 biler. I tillegg har 86% av de yrkesaktive tilgang til gratis
p arkering hos arbeidsgiver. 75% av de daglige reisene er med bil, 16 % er gangturer, 4% sykkelturer og 4%
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kollektivreiser. For arbeidsreiser er tallene enda mer til fordel for bil. Tallene viser at bilen dominerer som
transportmiddel i regionen.

3.4.2 Veisystem o g ad komst
Oslovei en er hoved vei inn mot p lanområdet både fra sør og nord, og str ekker seg fra Kvernbergsund bru i
nord til rundkjøringen på Hvervenkastet i syd, hvor den kobles videre til E16. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsvei en/Stubbveien som kobler seg til Osloveien i et smalt og lite kryss . Krysset er i dag uoversiktlig og
dårlig sikret både ved ut - og innkjøring, mye på grunn av bebyggelse og beplantning i siktsonen. Veiens
teknisk e standard, veiklasse, funksjonelle og estetiske situasj on er svært dårlig . Dagens adkomst medfører at
universitetet framstår isolert . Løsningen er lite lesbar, og det er vanskelig å profilere universitet som en viktig
utdanningsinstitusjon.

Osloveien er den desidert viktigste forbindelsen inn og ut av byen i s yd. Kun Arnegårdsbakken supplerer
Osloveien som forbindelse sydover. Arnegårdsbakken har en enkel standard med så bratt stigning og så
krappe svinger at den egner seg dårlig både for sykkel - og biltrafikk. I praksis er derfor Osloveien den eneste
brukbare kjøre vei en ut og inn fra Hønefoss sentrum i syd.

Mellom rundkjøringen på Hvervenkastet og krysset med nedre del av Arnegårdsbakken er det kun en eneste
avkjørsel fra Osloveien. Terrenget på begge sider av veien er stedvis meget bratt og gjør en eventuell
f remtidig utvidelse av Osloveien svært krevende.

Innenfor planområdet er det tre veier som kobles til Osloveien. Alle disse er kommunale veier . Sydfra og
nordover gjelder det: Arnegårdsbakken, Dronning Åstas gate og Bredalsveien. Avkjøring til USN skjer via
Bredalsveien.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet. Disse er plassert langs Osloveien, henholdsvis nord og sør
for k ryssene med Bredalsveien og Dronning Åstas gate.

Det er fortau langs østsiden og gang - /sykkelvei på vestsiden av Osloveien fra k rysset med Dronning Åstas
gate og nordover. Syd for dette krysset er forholdene for gående og syklende mer sammensatt, men i
hovedsak er de myke trafikantene henvist til Arnegårdsbakken og fortau langs Osloveien . I krysset Osloveien /
Dronning Åstas gate e r det en undergang for gående og syklende.

Krysset Dronning Åstas gate / Osloveien er det eneste som er lysregulert. Det er ingen fotgjengerfelt innenfor
planområdet, heller ikke i dette krysset.

Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt område, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

Dronning Åstas gate ha r en relativt bratt stigning opp mot krysset ved Osloveien. Det er fortau langs sydsiden
av Dronning Åstas gate frem til «postgården». Herfra og videre frem til krysset er d et gang - /sykkel vei på
nordsiden av Dronning Åstas gate.
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Figur 7 Oversiktskart , planområde markert med stiplet strek.

Figur 8 : Bredalsveien. Til venstre avkjøringen fra Osloveien. Til høyre dagens hovedadkomst til USN

3.4.3 Vei type
Osloveien (F v. 290) er en fylkes vei med en skiltet hastighet på 50 km/t og regulert bredde på 8 meter.
Bredalsveien er kommunal vei med bredde på ca.6 met er, fartsdempere og en hastighet på 5 0 km/t (ikke
skiltet hastighet) . Også Dronning Åstas gate er en kommunal vei med regulert bredde på i overkant av 6
meter. Skiltet hastighet er 30 km/t og vei en har ensidig opparbeidet fortau.
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Figur 9 : Osloveien. Til venstre sett fra syd. Til høyre sett fra nord.

3.4.4 Kapasitet
Trafikken på hovedveinettet i Hønefoss by beveger seg i stor grad langs aksen mellom nord og sør. Det vil si
på aksen E16 Hønengata - Kongens gate – Osloveien. I tillegg er det tre veier fra vest – E16 Askveien, E16
Soknedalsveien og Fv.172 Hofsfossveien, og en fra øst – Fv. 163 Vesterngata / Klekkenveien, som leder inn til
byen. Årsdøgntrafikken i 2014 var ca 8 500 i Dronnin g Åstas gate, 600 i Bredalsveien og 250 i
Arnegårdsbakken. Kapasitetsberegninger viser at krysset Bredalsveien / Osloveien har meget god kapasitet,
mens det i krysset Dronn i ng Åstas gate / Osloveien er liten kapasitet. Kryssene ligger meget tett på hverand re
og kø i krysset Dronning Åstas gate / Osloveien kan derfor begrense trafikkflyten inn og ut av Bredalsveien.

På aksen Hønengata - Kongens gate – Osloveien (Fv. 209 ) varierer trafikkmengden fra 18 000 kjøretøy i
døgnet i nordre del av Hønengata opp til 2 0 000 over Hønefoss bru og nordre del av Kongens gate før ÅDT
synker til 13 000 i Osloveien. E16 - Soknedalsveien vest for sentrum har en ÅDT opp mot 7 500, mens E16
Askveien har ÅDT på 4 000. Øst for sentrum har Fv.163 Vesterngata ÅDT på 4 800. Til sammen ligning har
E16 trafikktall på 6000 - 12 0000 kjøretøy per døgn rundt byen.

I følge KVU Hønefoss oppleves Fv. 290 gjennom sentrum som en trafikal utfordring, men reisetidsregistreringer
har vist at det ikke er et generelt framkommelighetsproblem i Hønefoss. D enne konklusjonen kommer trolig av
at framkommelighetsproblemene er begrenset i tid og geografisk utstrekning. Noen strekninger har
forsinkelser på opptil to minutter per km utover normal kjøretid. Strekningene som utpeker seg er Hønefoss
bru og E16 mot Je vnaker ved Gummikrysset. Trafikkavviklingen er dårligst i ettermiddagsrushet. Problemene
med framkommelighet og kø over Hønefoss bru virker å være et resultat av at kryssene på begge sider av
b rua har for lav kapasitet.
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Figur 10 Trafikkmengde årsdøgntrafikk (ÅDT) (kilde: NVDB, jan 2018)

3.4.5 Parkering

Figur 11 : Parkering ved USN. Det er i tillegg også parkering ved enden av Arnegårdsbakken.
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Det er etablert parkeringsplas ser i tilknytning til USN, samt parkeringskjeller under studentboliger. På østsiden
av Osloveien (gnr 38 bnr 70 og 90) ligger det en parkeringsplass som eies av Ringerike kommune og som USN
benytter i dag.

3.4.6 Belysning
Det er etablert gatebelysning i tilknytning til USN sitt omr åde, og ellers på vei er som ligger innenfor
planområdet.

3.4.7 Trafikksikkerhet
I Statens vegvesens region sør er det kun Sandefjord som har flere drepte eller hardt skadde per 1000
innbygger enn Hønefoss . Hønefoss har en relativt høy andel sykkelulykker på tros s av et relativt lavt antall
syklende. Det er også relativ mang e mc - ulykker. Det er ifølge vei kart fra Statens vegvesen registrert flere
trafikkulykker i området rundt de to aktuelle kryssene innenfor planområdet. For krysset
Osloveien/Bredalsveien involverer flere ulykker gående og syklende, mens ved Osloveien/Dronning Åstas gate
er det hovedsakelig venstresvingende trafikk fra sør som kommer i konflikt med nordgående trafikk. Flere av
de registrerte ulykkene innebærer kollisjon mellom syklist og bi list.

Figur 12 : Sik t forhold i krysset Bredalsveien / Osloveien

Undergangen for gående og syklende er i utgangspunktet en trafikksikker løsning, men den er ikke universelt
utformet. Fordi undergangen ikke har optimal utforming og bratt stigning på tilknyttet adkomst er det flere
gående og syklende som krysser Osloveien i plan . I krysset Osloveien / Bredalsveien har lav teknisk standard,
mangler løsninger for gående og syklende og det er dårlig sikt, noe som gir trafikkfarlige forh old.

Barn som kommer sydfra og skal til Benterud skole går og sykler i hovedsak på vestsiden av vei en, siden det
er på den siden skolen ligger.
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Figur 13 : Registrerte trafikkulykker . Lenke til ulykkeskart .

3.4.8 Gang - og sykkeltr afikk
Sykkel
Hønefoss har et kompa kt sentrum med korte avstander mellom boligområder, handel, arbeidsplasser og
skoler. S tørstedelen av byområdet innenfor ti minutter moderat sykling fra universitetet, se Figur 14 . En slik
bystruktur med korte avstander mellom viktige gjøremål gjør at sykkel kan være et effektivt, helsebringende og
miljøvennlig transportmiddel.

Hønefoss fikk en middels vurdering i «Syklist i egen by» - undersøkelsen 2016, på 2,53 på en ska la fra 1 til 5.
Av deltakende sykkelbyer ble Hønefoss nr. 27 av 30 i både 2016 og 2018. Hønefoss ble vurdert spesielt dårlig
på sammenhengende sykkelnett, samt standard på anlegg for sykling, vintervedlikeholdet og mulighet til å ta
med sykkel på bussen.

I «Sykkelbyundersøkelsen i Region Sør» fra 2010 kom Hønefoss dårlig ut på opplevd trygghet hos syklistene.
12 % av de spurte følte seg svært utrygg eller ganske utrygg ved sykling i Hønefoss. Dette er den høyeste
prosenten av de 17 byene i region sør som var med i undersøkelsen.
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Figur 14 Rekkevidde sykkel 10 og 20 minutter 17 km/t ( sykledit.route360.net ).

Gange
Tilretteleggingen for gående består av gågater, fortau, gangveier/stier og gang - og sykkelveier. Der
f otgjengere må dele areal med syklister kan dette oppleves ubehagelig og utrygt for gående ved mange
syklister og høy hastighet. I nedre del av Osloveien er det dårlig separering mellom gang - og sykkelvei og
parkering på innsiden. Her er det også tett mello m avkjørsler som krysser fortauet og utflytende avkjørsel som
gir lange kryssingsavstander for gående. Alt dette bidra til opplevd utrygghet.

Beskrivelse
Fra sentrum går det gang - og sykkelvei langs vestsiden av Osloveien sydover til Dronning Åstas gate. G ang -
og sykkelveien ender i en kulvert under Osloveien. Gjennom kulverten går det en kort gang - og sykkelvei i øst -
vest retning med moderate stigningsforhold. I nord - sydlig retning er stigningsforholdene adskillig verre og
rampene til undergangen har ikke tilfredsstillende teknisk standard og er langt fra tilfredsstillende i forhold til
kravene til universell utforming.
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Gående og syklende som kommer nordfra benytter seg i stor grad av Bredalsveien for å komme seg til USN .
Mange krysser Osloveien i plan på f orskjellige steder nord for Bredalsveien, for å unngå omveien under
Osloveien.

Det er fortau langs østsiden av Osloveien, på sydsiden av Dronning Åstas gate og på sydsiden av
Arnegårdsbakken. Fortauet langs Arnegårdsbakken er smalt og har stedvis svært lav standard. Bredalsveien
har ikke fortau i det hele tatt.

Figur 15 : Undergang under Osloveien. Til venstre: Kulvert sett vestfra. Til høyre: I øst ender gang - /
sykkelveien i Bredalsveien .

Figur 16 : Rampene til kulverten har bratt stigning. Til venstre rampen på vestsiden. Til høyre rampen på
østsiden

3.4.9 Skolevei
Osloveien er skolevei både for elever til Bent e rud skole (barneskole), Hønefoss videregående skole og USN .
Forholdene for elevene / studentene er som for øvrige gående og syklende. Dette er nærmere beskrevet
ovenfor.

3.4.10 Kollektivtilbud
Det er i dag 21 busslinjer som betjener sentrumsområdet av Hønefoss. Linjene er definert i ulike
tilbudssegmenter som følger:

Lokal (bybuss), betjener Hønefoss by med tilhørende boligområder
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Regionbuss, betjener omlandet utenfor Hønefoss byområde, samt strekningene Hønefoss - Oslo og
Hønefoss – Drammen
Langrutebusser
Skolebuss

Det er tre bybusslinjer som betjener Hønefoss by. Som kan ses av figuren operer disse i et toakses kors med
sentrum i midten og dekker effektivt store deler av byen:

222 Heradsbygda – Hønefoss sentrum (mot vest)
223 Hønefoss – Klekken – Hønefoss (mot øst)
228 Morgenbøen – Hønefoss sentrum – Hvervenmoen (pendel nord – syd)

Den mest brukte regionl injen er rute 200 som betjener Hønefoss – Oslo. Denne linjen vil trolig få en annen
rolle når Ringeriksbanen blir en realitet.

Det har over flere år vært en nedgang i antall kollektivreiser på Ringerike. I samme periode har det vært en
vekst i folketallet, og en oppgang i antall reiser med Brakar - busser for resten av fylket. Brakars reisetall viser at
det var færre kollektivreisende på Ringerike i 2016 sammenlignet med året før, men at trenden har snudd i
2017. En stor andel av busspassasjerene er skoleelev er.

Dagens reisemiddelandel for kollektiv i Hønefoss er 4% av de daglige reisene. Samtidig bor 60 % av
befolkningen innenfor 500 meter fra en holdeplass, og 7 % av befolkningen har kollektivtilbud med avgang
minst fire ganger i timen innen denne rekkevidde n. Dette tilsier at potensialet for økt bussbruk er stort.

Det er to bussholdeplasser innenfor planområdet, en på hver side av Osloveien. Holdeplassene ligger i
underkant ca. 300 meter fra USN , og betjener ekspressbussen til Oslo og 5 ulike lokale ruter. Begge
holdeplassene er utstyrt med lehus.
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3.5 Landskap

Figur 17 : Utsikt fra campus mot Schjongslunden og Hønefoss sentrum.

3.5.1 Naturgeografi
Planområdet lig g er under den marine grensen, det vil si at områd et tidligere har ligget under h a v nivå. Dette
reflekteres i et frodig planteliv med mange næringskrevende arter.

Naturgeografisk ligger planområdet i boreonemoral vegetasjonssone. Grunnen består for det meste av marine
avsetningsmasser. Området ligger i landskapsregionen Innsjø - og silu rbygdene på Østlandet.

3.5.2 Topografi
Landskapet bærer preg av Storelvas erosjon etter siste istid. Planområde t ligger i overgangen mellom de
relativt flate arealene på Eikli og i Hønefoss sentrum og skråningene opp mot Arnegård, Hvervenkastet og
Ringerike syke hus. Kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate representerer selve overgangen mellom
det flate landskapet på Eikli og bakkene oppover mot Arnegård.

Universitetet ligger på en terrenghylle over Storelva. En hylle som har blitt til som følge av et landska p som har
ligget under isbre og senere har elva erodert ut det lavere nivået som Schjongslunden ligger på.

Fra terrenghyllen som USN ligger på er det bratte skråninger ned til Storelva. Nord for Storelva er terrenget på
Schjongslunden flatt og med liten h øydeforskjell i forhold til elva. Øst og syd for USN stiger terrenget slik at det
danner en skålform rundt universitetet . Denne landskapsformen gir sammen med elva campusområdet en
sterk topografisk egenart.

Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet .

3.5.3 Solforhold
Terrenget i planområdet heller i hovedsak mot nord. Det medfører relativt lite sol tidlig på dagen og bedre
solforhold utover ettermiddagen når solen står i vest. Fra lunsjtid og utover er det gode solforhold på ve stsiden
av USN .
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3.5.4 Grønnstruktur
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder med s kog som den dominerende naturtypen.
Som naturtype fremstår det som et mer parkpreget område. Landskapssilhuetten bak planområdet er
skogkledd når man ser det fra sentrum / Osloveien. Alt i alt fremstår området som grønt og frodig.

Figur 18 : Gode solforhold på de åpne delene av planområdet. Universitetet har blitt betydelig oppgradert de
siste årene.

3.6 Natur miljø

3.6.1 Naturtyper
Omtrent en tredjedel av planområdet består av grønne områder. Skog er den dominerende naturtypen.
Skogbildet er variert med mye løvskog. Gråor og til dels gran er de vanligste treslagene i skråninger og
forsenkninger, med hegg som en typisk følgeart i gråorskogen. På mer veldrenerte arealer dominerer bjørk,
med en del innslag av furu og selje.

Naturmangfoldet i plan området er representativt for distriktet og vurderes å ha overveiende liten / middels
verdi.

3.6.2 Artsforekomster
Plantelivet er frodig med mange næringskrevende arter. Hvitveis, gaukesyre, storkransmose, kratthumleblom,
skogsvinerot og skogstjerneblom er vanli ge i store deler av området.

Fuglelivet er preget av spurvefugler, med relativt stort artsmangfold og relativt stor tetthet av fugler. Innenfor
planområdet hekker også spurvehauk og spetter. Storelva har en viss betydning for vannfugler. Annet dyreliv
omfa tter en bra stamme av lokale rådyr.

Ifølge Artsdatabanken er det ikke registrert truede arter innenfor eller i umiddelbar nærhet til planområdet.
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3.6.3 Vann og vassdrag
Storelva renner som en sakteflytende elv i en stor bue gjennom planområdet . Syd for skolen r enner det en
bekk fra Kragstadmarka / Tanberglia. Bekken er lagt i rør gjennom skoleområdet.

I yttersvingen av Stor elva, der hastigheten er høyest er elvekanten utsatt for erosjon.

3.6.4 Grunnforhold

Figur 19 : Løsmasssekart , NGU

Ifølge NGUs løsmassekart består grunnen hovedsakelig av tykk marin avsetning på sørsiden av Storelva ,
samt elveavsetning og breelveavsetning på nordsiden av elva . Området ligger følgelig under den marine
grense. Utførte grunnundersøkelser viser at grunnen i områd et består av sandlag med enkelte silt - og leirelag.

Det er ikke registrert skredhendelser eller grunnforuren s ing innenfor planområdet ifølge Skrednett og Klima -
og forurensningsdirektoratets databaser. Det pågår imidlertid en aktiv erosjon langs hele ytt ersvingen av
Storelva, og denne er stedvis kritisk. Mindre glidninger og rotasjoner av elvebredden er observert ved
lokaliteter inne på land langs venstre elvebredd (sett i nedstrøm s retning).

Ved utredning gjennomført av NGI i 2012 slo man også fast at Kragstadmarka (naboområdet til USN )
domineres av skråninger med helning på 15 – 25 grader. Brattere helningsgradienter er rapportert fra nedre
del av skråning mot Storelva , noe som innebærer økt risiko for erosjon og ras.

I forbindelse med planprosessen e r det gjennomført en geoteknisk vurdering av områdestabilitet en .

3.7 Nærmiljø

3.7.1 Friluftsliv og idrett
Øst for universitetet ligger Kragstadmarka som er et stø r r e men ikke så mye brukt friluftsområd e. Området har
opparbeidete turstier og gode muligheter for rekreasjon men er relativt kupert. Storelva ligger som en barriere
mellom byen og Kragstadmarka og Kragstadmarka kan derfor oppleves som noe utilgjengelig .

Adkomsten til Kragstadmarka fra Eikli og sentrum går via Bredalsveien og gjennom USN sitt område.
K ommuned el plan for Kra g stadmarka legger også til rette for noen koblingspunkter.

Innenfor planområdet ligger et friområde hvor det tidligere har vært skibakke, i planområdets sydligste del.
Området er lite brukt i dag.

Det er ingen merkede turveier eller s kiltede sykkelruter i eller i nærheten av planområdet. Nærmeste skiløype
starter på Tan d bergmoen ca. 0,5 km i luftlinje fr a planområdet. Båtutsettingspla ss finnes på vestsiden av Eikli.
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Figur 20 : Idrett og friluftsliv . Planområdet er redusert i utstrekning mot Storelva og langs Osloveien .

3.7.2 Skole r
Benterud barneskole ligger nord vest for planområdet og åpnet 3. januar 2019. E lever fra Eikli skole og
Kirkeskolen ble overført til den nye skolen. Barneskole n har en kapasitet på 550 elever . Det er også bygget en
større flerbrukshall sammen med skolen.

Barn innenfor planområdet sogner til Veienmarka ungdomsskole. Skolen ligger på Veien, 3 km vest for
Hønefoss sentrum i retning Heradsbygda, og er den største ungdomssko len på Ringerike med ca. 3 10 elever,
fordelt på tre trinn.

Hønefoss videregående skole befinner seg i Osloveien på sørsiden av Hønefoss i Ringerike kommune, med
avdeling på Risesletta (nord for Hønefoss, retning Valdres).

3.7.3 Barnehagedekning
Rett til barnehageplass ble lovfestet 1.1.2009 og det er i og nær Hønefoss sentrum behovet for
barnehageplasser i Ringerike er størst. Dette gjenspeiler seg på tilbudssiden ved at det ligger flere barnehager
i rimelig nærhet til planområdet. Det er også regulert i nn areal for ny barnehage i forbindelse med utbygging
av Tanberglia boligområde i Kragstadmarka, like utenfor planområdet.

Dalsbråten og Eikli barnehage er de to barnehagene som ligger nærmest, og er henholdsvis privat og
kommunalt eiet. Dalsbråten barneha ge er en privat andelsbarnehage med totalt 48 plasser på 3 avdelinger
mens Eikli barnehage har 82 plasser fordelt på 54 plasser for barn over 3 år, og 28 plasser for barn under 3 år.

I tillegg finner man Espira Trygstad Barnehage som ligger syd for Ringeri ke sykehus og Hvervenmoen
barnehage som ligger på Hvervenmoen.

3.7.4 Barn og unges interesser
Utover gangveier og fortau er b arn og unges interesser i liten grad representert innenfor planområdet i dag.
Syd i planområdet ligger det en gammel skibakke med potensi al for mer bruk enn i dag.
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3.7.5 Støyforhold i dag

Figur 21 : Støysoner fra veitrafikk, støysoner 4 m over terreng - dagens situasjon (2014)

Miljøverndepartementets krav til utendørs støynivåer, T - 1442, ”Retningslinje for behandling av s tøy i
arealplanlegging”, angir anbefalte grenseverdier for utendørs oppholdsarealer. Dette for å forebygge
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.

Støy fremstilles som støysoner:

Rød sone: nærmest støykilden, a ngir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås.
Gul sone: en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Hvit sone: angir en sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende tiltak mot
støy

Flere av bolighusene i planområdet ligger i gul støysone og enkelte også i rød støysone i dagens situasjon.
USN ligger i hvit sone.

På kartet er støysoner vist med in tervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442.

P å grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osloveien, samt ny Bredalsvei, er det påkrevet med en
støyutredning. Støysonekart f or området er laget med utgangspunkt i den delen av vei en som endres og viser
ikke støyforholdene utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs Osloveien i begge
retninger.

3.7.6 Vann og avløp
Eksisterende ledningsnett følger Dronning Ås tas gate, Osloveien og Arnegårdsbakken, men nettet følger ikke
Bredalsveien. USN er påkoblet fjernvarmenettet.
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Figur 22 : Vann og avløp. Ledningskart fra kommunens kartside. Strømførende ledninger fremgår ikke

På kartet ovenfor er vannledninger vist med blå strek, avløp og spillvannledninger er vist med grønt,
overvannsledninger med svart stiplet strek og fjernvarmeledningene er vist med oransje strek.

Overvannsledningen som starter rett syd for USN sine bygg starter der bekken slu tter og leder bekken i rør
videre vestover og inn på spillvannsnettet.

Større ombygging av krysset vil kan bli svært kostnadskrevende ettersom det ligger mye infrastruktur i bakken.

3.8 Geoteknikk
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter. Rapportene er utarb eidet av Golder Associates for
Studentsamskipnaden for å kartlegge de geotekniske forholdene i forbindelse med oppføring av
studentboligene. På bakgrunn av disse rapportene og endringene i planen trakk NVE sin innsigelse til
områdereguleringen i forrige r unde .

Geoteknisk grunnundersøkelse
Rapporten presenterer resultatene av utførte grunnundersøkelser og laboratorieanalyser. Rapporten
inneholder ingen geotekniske vurderinger eller anbefalinger.

Undersøkelsene viser at det er morene fra ca. 19 – 28 m dyp. Fjell ble ikke påtruffet under sonderingene. Over
morenen er det fast til meget fast leirig silt og siltig leire med enkelte sandsjikt. Leiren er lite sensitiv.

Det er registrerte kvikkleiresoner i kommunen, men ingen i umiddelbar nærhet til Campus Ringerike.

Prosjekteringsnotat geoteknikk
Golder har også foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i tillegg til stabilitetsvurderinger og
vurderinger med hensyn til fundamentering av nybygg med tilhørende parkeringskjeller, samt vur deringer med
hensyn til nærliggende bygg. Vurderingene er gjort ut fra de geotekniske grunnundersøkelsene.

I henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en ekstra byggeavstand på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.

Grunnet fast lagret leire er det forventet begrensede setninger. Risiko for setninger på eksisterende
universitetets sine bygni nger vil være minimal.
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Den geotekniske prosjekteringen anses å være av middels høy kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der
mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet. Den geotekniske
prosjekteringen plasse res dermed i tiltaksklasse 2, noe som medfører krav om uavhengig kontroll av den
geotekniske prosjekteringen.

3.9 Kulturminner og kulturmiljø
Inne på planområdet er det registrert ett kulturminne, en fangs tlokal itet, som er automatisk fredet. Sørøst for
planom rådet ligger d et også en samling av automatisk fredete kulturminner i form av bosetning –
aktivitetsområder.

Det er ellers ikke registrert andre kulturminner av nyere tid, eller helhetlig kulturmiljø av betydning i eller i
umiddelbar nærhet til planområdet .

Figur 23 : Registrerte kulturminner . Kilde: www.kulturminnesok.no
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4 PLAN STATU S OG RAM MEBE TIN GELSER

I dette kapitlet er hovedtrekk i gjeldende planer, retning slinjer og liknende med betydning for områdeplanen
gjengitt.

4.1 Nasjonale føringer/retningslinjer
Nasjonale forventninger til kommunal planlegging
Plan - og bygningsloven sier at regjeringen skal utarbeide nasjonale forventinger til planleggingen hvert 4. år.
Gjeldende forventningsd okument ble vedtatt 14.05.2019. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store
utfordringer:

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en

forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle

Regjeringen har bestemt at FNs 17 bærekraftmål, som Norge har sluttet seg til, skal være det politiske
hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, ogs å i Norge. Utviklingsmålene er knyttet til sosial,
miljømessig og økonomisk bærekraft .

Statlig planretningslinje for klima - og energiplanlegging i kommunene (2009)
Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima - og energiplanleggingen i kommun er og
fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets - og virksomhetsutøvelse stimulere og
bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarb eide tiltak og virkemidler for å
redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i tråd med
denne retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen T - 2/08
Ret ningslinjene gir følgende føringer for den fysiske utformingen:

Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy,
trafikkfare og annen helsefare.
I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og sk ape sitt eget lekemiljø. Dette
forutsetter blant annet at arealene:
- er store nok og egner seg for lek og opphold
- gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider
- kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom barn, unge og

voksne.
Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til barnehager.
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. E rstatning skal også skaffes ved utbygging eller
omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av
areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å møte dagens eller
framtidens beho v ikke blir oppfylt.

Statlige planretningslinje for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging (2014)
Disse retningslinjene gjelder for hele landet, men praktiseringen av disse må tilpasses regionale og lokale
forhold. Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og bidra til
mer effektive planprosesser. Det er satt opp tre spesifikke mål:

1. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikke rhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse,
miljø og livskvalitet.

2. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikli ng av kompakte byer og tettsteder,
redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer. I henhold til
klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel o g gange.

3. Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på boligmarkedet,
med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene.
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Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T - 1442
Retningslin jen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen bebyggelse med
støyfølsom me bruksformål. Likeledes gis det anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder.
For innendørs støy gjelder kravene i byggteknisk forsk rift til plan - og bygningsloven. Bruk av støysoner som
virkemiddel er et viktig element i retningslinjen.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 - 2013
Retningslinjene ønsker at alle mennesker i hele landet skal ha like muligheter til å utvikle sine evner og leve
gode og meningsfylte liv. Universell utforming innebærer en inkluderende planlegging og utforming av
produkter og omgivelser. Universell utforming legger til grunn mangfoldet av mennesker og tilstreber løsni nger
som kan brukes av alle.

KVU Hønefoss – Konseptvalgutredning for transportsystemet i Hønefossområdet
KVU Hønefoss ble ferdigstilt i 2015. Utredningen er utarbeidet av Statens vegvesen og omfatter mulige
strategier for utvikling av infrastruktur i Hønefoss by og det nære omland frem mot 2040.

I prosjektgruppen har også Ringerike kommune, Hole kommune, Jevnaker kommune, Buskerud
fylkeskommune og Jernbaneverket vært deltakere.

Konseptvalgutredningen ble utarbeidet før planarbeidet for Ringeriksbanen ble prioritert og forholder seg i liten
grad til effektene av denne.

Statlig detaljregulering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (FRE)
Tiltaket er definert som fellesprosjekt vei /bane og statlig reguleringsplan, og berører de tre kommunene
Bærum, Ho le og Ringerike i Akershus og Buskerud fylker. Fellesprosjektet Ringeriksbanen / E16 Høgkastet -
Hønefoss er bundet prosjekt i Nasjonal transportplan.

Prosjektet vil legge følgende føringer for områdeplan Hønefoss sentrum:

- Plassering og utforming av Hønefo ss stasjon.
- Prosjektet vil knytte Ringerike nærmere Oslo med en reiset id med tog på 35 minutter.
- Ny innkjøring og kryssplassering fra E16 inn mot Hønefoss vil kunne medføre endringer i

trafikkmønster og trafikkbelastning.

4.2 Regionale planer
Regional plan fo r areal og transport i Buskerud
Planen skal legge til rette for at innbyggere, næringsliv og tilreisende opplever levende byer og tettsteder hvor
det tilrettelegges for gode boligområder, handel og servicefunksjoner, arbeidsplasser og opplevelser. Gjennom
å prioritere økt sykkel og gange, og tilgang til frilufts – og grøntarealer skal den fremme helse og trivsel.

Hovedmålene er byer og tettsteder med gode levekår, reduserte klimagassutslipp og mindre transportbehov.
Fortetting og transformasjon, lokaliserin g etter ABC - prinsippet, tilrettelegging for sykkel og gange og styrking
av kollektivtilbudet i og mellom byene er viktige virkemidler for å nå målene.

Regional plan for Ringeriksregionen
Parallelt med planarbeidet for Hønefoss skal det også utarbeides en regional plan for Ringeriksregionen, hvor
målet er samordning på tvers av kommunegrenser for å legge til rette for en bærekraftig utvikling for bolig,
næring, arealbruk og transport. Arbeidet er igangsatt og vil blant annet munne ut i en tiltaksliste som skal
kunne videreføres i en utviklingsavtale med staten.

4.3 Kommunale planer
Kommuneplanens samfunnsdel 2015 – 2030
Samfunnsdelen ble vedtatt 30.04.2015 og fastsetter visjonen om at Ringerike skal være det mest spennende
vekstområdet på Østlandet. Det legges opp til en sterk, men bærekraftig vekst og målet er at 70 % av veksten
skal tas i Hønefoss.

Ringerike kommune ønsker å bli en mer attraktiv bokommune, spesielt for unge familier i etableringsfasen.
Hønefoss skal være attraktiv som bosted, handelsby og reg ionhovedstad og være et forbilde innen
energieffektivisering, bruk av fornybar energi og reduksjon av utslipp. Det skal legges opp til effektive
samferdselsløsninger, videre økt verdiskapning og produktivitet i kommunen og et robust næringsliv med god
bred de.

Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030
Kommunestyret vedtok 31. januar 2019 kommuneplanens arealdel 2019 - 2030, bh. nr. 4/19



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 31

I kommuneplanens arealdel er området ved universitetet lagt ut til offentlig bebyggelse . De nærmeste
områdene rundt er lagt ut til boligområder og øst for universitetet er deler av arealene avsatt til fremtidig
boligområde. Mot nord er arealene langs Storelva og opp til skolen lagt ut til friområde. Det nederste kvartalet
på nordsiden av Bredalsveien er i arealdelen lagt ut til byggeo mråde erverv. Områ det syd for Dronning Åstas
gate er definert som senterområde i kommuneplanen.

Figur 24 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel . Det hvite feltet til høyre inngår i kommunedelplan for
Kra g stadmarka.

Områdeplan for H ønefoss (Byplanen)
Hensikten med områdereguleringen er å fastlegge overordnede rammer for utvikling av Hønefoss som et
attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av
funksjoner. Områdeplanen har ik ke felles grense med områdeplan for kunnskapsparken, men har en del mål
og føringer som har innvirkning på områdeplanen for Kunnskapsparken .

For å nå målet om nullvekst i personbiltransporten, er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale
pl aner samsvarer. I byplanen legger s det vekt på syklister og fotgjengere, noe som danner grunnlaget for en
by hvor transportbehovet er minst mulig, og der et robust og f l eksibelt transportsystem for fotgjengere, syklister
og de som reiser kollektivt priorit eres høyt. Kommunen ønsker prioritering av traf i kantgrupper i følgende
rekkefølge:

1. Gående
2. Syklende
3. Kollektiva
4. Næringstransport
5. Privatbil

Gående har høyest prioritet i de aller fleste gatene i sentrum. Gatene skal utformes som bygater, ikke som
veier, for å gi et bymessig inntrykk og for å understreke prioritering av myke trafikanter .

Denne har også et kvalitetsprogram og illustrasjonsplan som er retningsgivende med tanke på utforming av
gatesnitt. Kvalitetsprogrammet sier også noe om prioritering når det må avvikes fra standard gateprofil.

Kommunedelplan for Kragstadmarka
Kommunedelplan for Kragstadmarka omfatter et stort område øst for Hønefoss sentrum. Hensikten med
planarbeidet er å legge til rette for en helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opptil 2000
innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat
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tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur med turdrag og naturområ de, samt
områder med landbruk, natur og friluftsformål. Planforslaget ble vedtatt 30.06.16) .

Figur 25 : Kommunedelplan Kragstadmarka. Beliggenhet og utsnitt av planforslag (nov 2013)

Planforslaget viser boligområder (gult på plan kartet) og en barnehage (rødt på plankartet) øst og sydøst for
kunnskapsparken. Fra boligområdene er det vist turdrag nordvestover mot USN . Boligområdene får
vei forbindelse via Tanbergmoen / Arnegårdsveien og rundkjøringen på Hvervenkastet.

4.4 Temaplaner

4.4.1 Grøn n plakat
Grønn plakat er en registrering av områder i byen som har betydning for natur, rekreasjon, lek og
landskapsinntrykk. Den Grønne Plakaten vil være et viktig grunnlag ved all plan - og byggesaksbehandling og
øvrig arealforvaltning, og fungere som en varseltrekant for å ivareta grønne interesser. Som del av Grønn Plakat
inngår også retningslinjer for behandling av tiltak som berører de ulike kategoriene på plakaten.

Figur 26 : Utsnitt fra Grønn plakat Hønefoss + tegnforklaring

I planområdet er det ifølge Grønn plakat ingen områder uten grønnstruktur eller områder med mangler i
grønnstrukturen. De bebygde delene av planområdet er registrert som områder med en del verdi,
skogområdene i øst er registrert med stor verdig, og skrånin gen ned mot elva og Schjongslunden har meget
stor verdi.
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4.5 Gjeldende reguleringsplan er

4.5.1 Reguleringsplaner innenfor planområdet
Planområdet består av et «lappeteppe» av gjeldende reguleringsplaner. Flere av planene er av eldre dato.
De ulike planene er vist me d avgrensning i kartet nedenfor.

Figur 27 : Oversikt over eldre reguleringsplaner .

Under følger en oversikt over reguleringsplaner som berøres av den nye planen.

Plan nr Plannavn Vedtaksdato Kommentar

15 Norderhov byggebeltes sørlige
og vestlige deler

25.9.1947 Ny plan erstatter deler av plan

15 - 04 Reguleringsendring:
Tilleggstomt til gnr. 37 bnr. 142
Einar Fleischer.

15.10.1980 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

17 Lia ved Arnegård 27.5.1955 Ny plan erstatter del av denne planen.

17 - 02 Bredalsveien 15 7.4.1960 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

447 EI KLI – sør næringsområde 11.10.2018 Ny plan erstatter en del av denne planen.

102 Reguleringsplan for Osloveien
med kryss i Dompidal

26.6.1975 Ny plan erstatter del av denne planen.

102 - 02 Oslov. med kryss i Dompidal.
Endr. Formål for 38/70 og 90.

25.6.1987 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

15
206

206 - 1

217

15

15 - 04

17

102

447
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206 Osloveien øst 30.10.1997 Ny plan erstatter del av denne planen.

206 - 01 Osloveien øst, mindre
vesentlig endring,
Bredalsveien

1.3.2001 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

217 Reguleringsplan for SLHK’s
tomt i Dalsbråten, Hønefoss

28.10.1993 Planen erstattes i sin helhet av ny plan

4.6 Tidligere utredninger

4.6.1 Kryssløsninger 2009
Planprosessen har pågått over en lang tidsperiode og det har vært sett på ulike måter å løse krysset på , ut fra
ulike forutsetninger. To alternative løsninger for krysset Osloveien X Bre dalsveien / Dronning Åstas gate ble
ut arbeidet av COWI i 2009

1. Utbedring av eksisterende kryss
2. Rundkjøring

Figur 28 : Kryssløsninger (utsnitt) .
Til venstre: Alt 1: Utbedring av eksisterende kryss . Til høyre: Alt 2: Rundkjøring

Krysset ble bygget om i 2013 med sydgående høyresvingefelt i Osloveien som i alternativ 1 og tilhørende
forlengelse av undergangen vestover. Dronning Åstas gate er også utvidet med en forbikjøringslomme slik at
en ikke oppstår tilbakeblokkering når biler skal inn til Spar/KIWI med flere. Østre deler av alternativ 1 ble ikke
gjennomført.

Dagens krysning med undergang under Osloveien er videreført i begge skissene. Rampene på østsiden er
forlenget mens det på vestsiden er en meget kort rampe som nødvendigvis vil bli bratt (som i dag). Dette er
ikke en løsning som tilfredsstiller krav til stigning.
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5 BESKRI VELSE AV PLAN FO RSLAGET

5.1 Overordnet konsept

5.1.1 Universitetsutvikling og stedsutvikling i tråd med visjoner
Hensikten med områdeplanen er å legge til rette for utvikling av et
campusområde med hø y kvalitet. Planen skal bidra til at USN kan
videreutvikles som et aktivt og attraktivt universitet.

USNs visjon for planarbeidet har vært at Campus Ringerike skal være en
grønn, bærekraftig by - campus med gode forbindelser og alt innen
gangavstand .

Campus kommer av latin og betyr sted, og det er nettopp universitetet
som sted, og potensialet for stedsutvikling som er sentralt i områdeplanen.

For å oppnå ønsket stedsutvikling er det vesentlige at områdeplanen
bidrar til:

At flere studenter kan bo på, og i um iddelbar nærhet til campus. Planen må sikre nok fleksible arealer
til både studentboliger, undervisningsformål og formål som understøtter universitetets virksomhet.
At adkomst, forbindelser og trafikkløsninger bidrar til ønsket stedsutvikling: at forbind elsene er
attraktive, og bidrar til å profilere Universitetet og området som kunnskapspark.

5.1.2 Flere studentboliger gir at aktivt og attraktivt universitet
Ombygging av campus er nylig gjennomført, og USN har ikke planer eller behov for ytterligere utvidelser på
det nåværende tidspunkt. Det er likevel vesentlig at områdeplanen er robust og sikrer tilstrekkelig areal til
framtidige undervisningsformål. Byggegrenser og utnyttelsesgrad åpner for at nybygg eller tilbygg kan
etableres i arealet angitt som BOP ved b ehov.

En områdeplan detaljerer ikke utformingen av ny bebyggelse, men fastlegger i stedet de overordnete
strukturene innenfor planområdet. I de allerede realiserte ombygginger og nybygg er det lagt opp til en struktur
som definerer de viktigste uterommen e: det sentrale torget med universitetsbygningen som sentrumet av
campus og kjernefunksjonen. Den sentrale plassen strekker seg sammenhengende fra universitetsbyggets
vestside og mot elveskråningen i nord. Det er ikke ønskelig å bygge ned den nordlige dele n av planområdet da
et åpent rom her vil sikre god utsikt og viktig visuell kommunikasjon med sentrum.
Bestemmelsene sikrer at eventuelle nybygg innenfor BOP og BKB5 slutter opp om etablert strukturen og
underbygge denne.

Da universitetet i overskuelig fremtid forventes å ha sine viktigste arealbehov dekket innenfor eksisterende
bygg, er det hovedsakelig studentboliger som forventes etablert i de nærmeste årene.

Det er nylig bygd over 150 studentboliger på campus Ringerik e, og behovet for studentboliger er fortsatt stort.
Det er ønskelig å legge til rette for at flere av studentene får kortere vei til studiestedet og at flere kan bo på
campus. Campusnære studentboliger er etterspurt av studenter. Med campusnært menes her u middelbar
nærhet - altså innenfor planområdet. Slike studentboliger medfører en endring av bruken av campus: de tilfører
økt bruk, liv og aktivitet på campus og tydeliggjøre campus som et studiested. Allerede etablerte
studentboliger er ettertraktede, og øk er USNs attraktivitet som studiested

Studentsamskipnaden i Sørøst - Norge (SSN) ønsker å etablere ytterligere 150 campusnære studentboliger for
å dekke etterspørselen etter studentboliger ved campus Ringerike. En slik utbygging er vurdert som strategisk
vik tig for både USN og SSN, og prosjektet kan relativt raskt realiseres under forutsetning av at det blir innvilget
statstilskudd til byggeprosjektet og at det tilrettelegges med egnede arealer for å gjennomføre utbyggingen
inne på campusområdet.

Områdeplan en åpner for studentboliger i flere områder: i arealene BOP og BKB5 åpnes det for både
undervisningsformål og boligformål (studentboliger). Til tross for noe restpotensiale innenfor område BKB5 og
BOP er det ikke tilstrekkelig egnede arealer til 150 nye st udentboliger i disse områdene. Planen åpner for
transformasjon av 4 delområder BKB1 - BKB4. Hvorvidt disse områdene er egnet og realistiske som
studentboliger må avklares nærmere. I henhold til bestemmelsene er det krav om detaljplan for utvikling av
alle d isse områdene med unntak av område BKB 1 og 4.
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I område BKB5 åpnes det også for etablering av næringsvirksomhet. Slik næringsvirksomhet vil i
utgangspunktet være i småskala og er i seg selv lite arealkrevende, men bidrar til å styrke opplevelsen av en
kunnskapspark hvor utdanning og næringsliv kan oppnå synergieffekter.

5.1.3 Utnytte potensialet og etablere attraktive forbindelser
De fysiske omgivelsene og nærheten til sentrum gir potensiale og muligheter for å utvikle et unikt studiested
med særegne kvalite ter. Innenfor 15 minutters gangavstand finner du sentrum, handel, idrettsområder og
kontor. I umiddelbar nærhet finner du også naturen: elva og marka.

Universitetsområdet utgjør den sørlige delen av Hønefoss sentrum. Med nye og attraktive forbindelser kn yttes
universitetsområdet bedre sammen med omgivelsenene. Ved å erstattet dagens uegnede adkomst med en ny
adkomstvei kan universitets synliggjøres og underbygge USNs viktige funksjon i Hønefoss - og
Ringerikssamfunnet. Ved å synliggjøre campus som en del a v bybildet kan USN markere starten på byen.

De korte avstandene til ulike funksjoner legger forholdene til rette for at myke trafikanter skal stå i fokus, med
vekt på trafikksikker fremkommelighet for gående og syklende.

5.2 Arealbruk

5.2.1 Reguleringsformål
Plano mrådet er totalt 147 daa og strekker seg ca. 6 00 m i retning nord - syd og 590 m i retning øst - vest.
Området foreslås regulert til følgende arealbruksformål:

Bebyggelse og anlegg Feltbetegnelser Areal

1111 - Boligbebyggelse - frittliggende
småhusbebyggelse

BFS1
5

112 Boligbebyggelse – konsentrert
småhusbebyggelse

BKS1, BKS2
4,4

1160 - Offentlig eller privat tjenesteyting BOP1 17,3

1800 - Kombinert bebyggelse og anleggsformål (4)
1803 - Bolig/tjenesteyting

Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting
BKB1, , BKB4

Bolig/kontor/tjenesteyting
BKB3, BKB2

14. 3

Bolig/tjenesteyting BB5 12.9

Sum areal denne kategori: 5 3 . 9

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Feltbetegnelser Areal

2010 - Veg SV1, SV2, SV3, SV4 1.9

2011 - Kjøreveg SKV1, SKV2, SKV3 6, 3

2012 - Fortau SF1, SF2, SF3, SF4, 0,7

2015 - Gang - /sykkelveg SGS1, SGS1 1,2

2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg SVT (unummerert, flere uten tekst) 2, 5

2019 - Annen veggrunn - grøntareal SVG1, SVG2 (flere uten tekst) 1, 8

2025 - Holdeplass/plattform SKH1, SKH2 0,1

2073 - Kollektivholdeplass SH 0,4

Sum areal denne kategori: 14, 7

Grønnstruktur Feltbetegnelser Areal

3002 - Blå/grønnstruktur G1, G2 8,1

3030 - Turdrag GTD1, GTD2 0,6

3031 - Turveg GT1, GT2 1,1



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 37

3040 - Friområde GF1, GF2 15,4

Sum areal denne kategori: 25,2

Landbruks - , natur - og friluftsformål samt reindrift Feltbetegnelser Areal

Naturformål LNA1, LNA2, LNA3 29,8

Sum 29,8

Bruk og vern av sjø og vassdrag, Feltbetegnelser Areal

Naturområde i sjø og vassdrag VNV1 22,9

Total s um 146,5

Figur 2 9 : Arealbruksformål – oversikt

Figur 30 Utsnitt av områdeplan datert 25.09.20.
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5.3 Områder for boligbebyggelse (B K S , BFS )

5.3.1 Arealformål
Alle byggeområdene innenfor områdeplanen inneholder bolig i en eller annen form. I dette kapittelet omtales
de rene boligområdene B K S1 , B K S2 og BFS . Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse og anlegg
med underformål boligbebyggelse – konsentrert småh usbebyg g else og frittliggende småhusbebyggelse

5.3.2 Bebyggelse
Områdene B K S1 og B K S2 er i dag bebygd med eneboliger og skal fortsatt nyttes til boligbebyggelse . Det
åpnes i planforslaget for bygging av eneboliger, eneboliger med sekundærleilighet, tomannsbolig, tre - og
firemannsbolig , kjedehus, rekkehus, atriumhus .

Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 3 5 %.

Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.

Bebyggelsen skal plasser e s innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.

For område BFS er det planlagt en lavere utnyttelse, men med samme volum for BKS. Deler av området vil
være krevende å utvikle videre med begrunnelse i fare for skred . Ved tiltak i hensynssone ras - og skredfare
må d et foreligge særskilte vurderinger.

5.3.3 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - BYA).

5.4 Område r for undervisning og studentboliger (BOP og BKB 5 )

5.4.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BOP1 og BKB5. Disse områdene reguleres til hovedformål bebyggelse
og anlegg med underformål henholdsvis offentlig eller privat tjenesteyting (BOP1) og bolig / tjenesteyting
(BKB5).

Område BOP1 og BKB5 må sees under ett og de er regulert til de samme formålene, med den forskjellen at
det i område BKB5 inngår parkering både for BOP1 og BKB5. Arealbruksformålet indikerer også at
studentboliger er vektlagt sterkere i område BKB5 mens område BOP1 primært er tenkt til undervisning.

I reguleri ngsbestemmelsene er formålene «bolig» og «tjenesteyting» definert slik at de omfatter :

O ffentlig eller privat tjenesteyting i form av undervisning, samt forskning, næringsutvikling og
administ rasjon tilknyttet denne virksomheten.
Servicevirksomhet for studenter og ansatte, herunder barnehage, kafé , kantinevirksomhet med mer
S tudentboliger .
I nternveier og plasser.
I område BKB5 inngår også parkering (både for BKB5 og BOP1)

5.4.2 Bebyggelse
Undervis ningsbygg ligger i dag i område BOP1. I o mråde BKB5 er dagens studentboliger lokalisert.
Eksisterende undervisningsbebyggelse på BOP1 besår av flere bygninger som er sammenbygd og organisert
rundt et indre gårdsrom. Det er nylig oppført et p åb ygg mot vest, samt at utearealene mellom studentboligene
og undervisningsbygningene er oppgradert. Utnyttingsgrad er angitt som bruksareal (BRA) og satt til
maks 10000 m2 BRA for BKB5 og maks 20000 m2 BRA for BOP1 .

Byggehøyde i planforslaget er satt til maks 1 6,0 m (BOP) . Dette tilsvarer i praksis fire til fem etasjer.

Utbygging av område BOP1 og BKB5 kan sees i sammenheng og bygninger kan plasseres på tvers av
formålsgrensen mellom disse to områdene. Bebyggelsen skal plasseres slik at forbindelsene mellom
Oslo veien i vest og turdragene GTD1 og GTD2 i øst blir ivaretatt som turveier for allmennheten gjennom
områdene BOP1 og BKB5.

Bebyggelse som ligger inntil torget (#1) skal ha inngangsplan på nivå med torget og være utadrettet mot
torget, herunder ha hovedinnga nger fra torget. Inngangsplanet skal fortrinnsvis benyttes til funksjoner som
styrker torget som felles uterom. Disse kravene gjelder også ved ombygging av eksisterende bygninger.

Bebyggelse i område BKB5 skal ha tre som hovedmateriale i fasader.
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5.4.3 B estemmel sesområde r
Torg
Tidligere bygninger henvend t e seg i liten grad ut mot torget , og uteområdene rundt skolen var i liten grad
aktivisert. Etablerte studentboliger er med på å skape et levende og aktivt, men samtidig kompakt
campusområde, hvor studenter kan bo i umiddelbar nærhet til skolen. Ifølge plangrepet ønsker man at
boligene sammen med universitetsbygningene skal være med på å skape en tydelig adkomst til universitetet
og selve campusområdet , samt ramme inn felles uteområder.

I bestemmelsesområde # Torg er det anlagt et sentralt uteområde felles for område BKB5 og BOP1. Utforming
og materialbruk skal ha høy kvalitet og gjenspeile torgets betydning som sent ralt uterom.

Torget defineres av tilgrensende bygninger, materialbruk, møblering og beplantning. Grensen rundt
bestemmelsesområdet på plankartet er veiledende og kan justeres når det har til hensikt å styrke områdets
funksjon som felles sentralt uterom.

Om rådet skal utformes som et bilfritt byrom tilgjengelig for alle. Gangforbindelser gjennom planområdet skal
lede folk til og gjennom torget slik at de underbygger torget som sentral møteplass og ankomstpunkt til USN .
Varelevering skal løses slik at det gir minst mulig konflikt med myke trafikanter og gjerne legges utenom torget.

Bygninger rundt torget skal utformes slik at de styrker torget som felles uterom. Gulvet i uterommet skal ha
steinheller eller gatestein, ikke asfalt som hovedmateriale. Belegg , bep lantning og grøntområder skal brukes
for å differensiere ulike funksjonelle soner i rommet.

Området skal møbleres slik at det innbyr til rekreasjon og opphold, med benker, beplantning, belysning samt
aktivitetsfremmende og kunstneriske elementer.

Utomhuspl an som viser utforming, materialbruk og møblering for torget skal inngå ved søknad om tiltak
innenfor områdene BOP1 og BKB5.

Avviksområde – støyforurensing
Planlagt utvikling legger til rette for fortettingen i sentrumsnære områder og er viktig for ønsket utvikling av
USN. Det er viktig å kanalisere veksten til sentrumsnære områder for å unngå ytterligere byspredning og
nedbygging av natur - og landbruksområder.

Ønsket utvikling innebærer at det må bygges flere boenheter i områder som i dag er preget av støy . Det er
derfor opprettet en avvikssone i henhold til veileder T - 1442 for å kunne åpne for boligbygging i disse
områdene. Planen stiller krav til at boenheter i slike områder ivaretar bokval iteter .

5.4.4 Parkering
Kommunens parkeringsforskrift gjelder for område ne innenfor områdeplanen, men det er i
reguleringsbestemmelsene gjort unntak og presiseringer som gjelder studentboliger.

Biler skal i minst mulig grad ledes inn på campus. Parkering skal løses felles for område BOP1 og BKB5 og
fortrinnsvis plasseres under bakken. Parkeringsanlegg som etableres under bakkenivå skal ikke regnes med
ved beregning av grad av utnyttelse. Avkjøring til parkering skal skje i vestre del av område BKB5.

For studentboliger gjelder følgende parkeringsnorm:
Det skal opparbeides 0,1 b iloppstillingsplass og 1,0 sykkelparkeringsplass pr hybelenhet
I tillegg skal det opparbeides minst 2 parkeringsplasser for bevegelseshemmede pr 100 boenheter.

5.5 Område r for kombinerte formål (BKB 1, 2, 3, 4 )

5.5.1 Arealformål
I dette kapittelet omtales byggeområde BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4. Disse områdene reguleres til
hovedformål bebyggelse og anlegg med underformål kombinert bebyggelse og anleggsformål.

Områdene er regulert til følgende kombinasjoner:

BKB1: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting

BKB2: Bolig, kontor, tjenesteyting

BKB3: Bolig, kontor, tjenesteyting

BKB4: Bolig, forretning, kontor, tjenesteyting
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5.5.2 Plankrav
Det stilles krav om detaljreguleringsplan for områdene BKB2 og BKB3.

Arbeid og tiltak som krever søknad og tillatelse kan ikke finne sted før området inngår i godkjent
detaljreguleringsplan.

Det stilles ikke krav om detaljregulering ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse, men
ved bruk til kontor eller tjenesteyting stilles d et krav om detaljreguleringsplan for områdene. Det samme vil
gjelde for boligbebyggelse i annen form enn frittliggende småhus.

Plankravet gjelder ikke for mindre tiltak i eksisterende byggverk eller mindre frittliggende bygninger på bebygd
eiendom . Dette e r presisert i reguleringsbestemmelsene og konkretisert ved hjelp av henvisninger til relevante
paragrafer i plan - og bygningsloven .

Ved utvikling av områdene må forhold til støytiltak , adkomstforhold, trafikkforhold, bokvalitet for boliger belyses
nærmere .

Det er ikke knyttet krav om detaljreguleringsplan til utbygging innenfor område BKB1 og BKB 4 . For BKB4 har
det pågått en utviklingsprosess for arealet over lengre tid. Arealet er lokaliserte i ene enden av
utviklingsformålet og det kan derfor skje en viss utvikling av området uten at det gir store konsekvenser for
tilgrensende arealer . Det er også lagt in n krav om at flere temaer må belyses i byggesaken. I sum har man
vurdert at utarbeidelse av en ny påfølgende detaljeringsplan for delområdene ikke vil belyse eller løse
problemstillinger som ikke er kjent per i dag.

5.5.3 Bebyggelse
Områdene BKB1, BKB2, BKB3 og BKB4 er i dag bebygd med eneboliger i tillegg til et par mindre
næringsvirksomheter i område BKB 4 . Områdene kan fortsatt nyt tes til boligbebyggelse samtidig som det
åpnes for alternative formål.

Område BKB1 , BKB2, BKB3 og BKB4

- Utnyttingsgrad beregnes i prosent bebygd areal (% - B YA) og skal være maksimalt 50 % .
- Maksimal byggehøyde er 1 2 ,0 m over gjennomsnittlig terrengnivå.
- Beb yggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Ved fortsatt bruk av området til frittliggende småhusbebyggelse gjelder følgende:

- Utnyttingsgrad er angitt som prosent bebygd areal og satt til % - BYA = maks 25 %.
- Byggehøyder er satt til maks 7,0 m for gesims og maks 10,0 m for møne.
- Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrensene som er vist på plankartet.
- M inste uteoppholdsareal er MUA > 25 m2 pr boenhet.

Områdeplanen angir hvilken form for bebyggelse som kan tillates. Ny bebyggelse tenkes benyttet til
kunnskapsbasert næringsutvikling eller tjenesteyting, eventuelt til tettere boligbebyggelse, men det forutsettes
avklart nærmere gjennom detaljreguleringsplan. Ved detaljregule ring kan også byggehøyder, utnyttelsesgrad
og andre forhold vurderes nærmere og bli endret.

For studentboliger gis det noe større handlingsrom i hvor høyt det kan bygges (16 meter) , og redusert krav til
parkeringsdekning . Ved etablering av flere studentbol iger i området kan det bidra til å redusere trafikkmengden
til USN.

5.5.4 Parkering
Parkering skal løses på egen tomt og være i henhold til kommunens parkeringsforskrift. Areal for
biloppstillingsplasser på tomta inngår ved beregning av prosent bebygd areal ( % - B YA).

Parkeringsanlegg kan etableres under bakkenivå og skal i så fall ikke regnes med ved beregning av grad av
utnyttelse.

5.5.5 Rekkefølgebestemmelser
For å oppnå ønsket utvikling er det satt rekkefølgekrav for når utvikling av byggeområdene kan finne sted . Det
viktigste kravet er at ny kryssløsning på Osloveien x Ny bredalsvei og tilhørende G/S - veier må etableres før en
kan starte utvikling av de ulike byggeområdene.
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5.6 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

5.6.1 Veg er (SKV , SV )
Hvordan Osloveien x Bredalsveien x Dronning Åstas gt. skal løses har vært gjenstand for ulike føringer i løpet
av planprosessen . I planen som nå foreligger er områdeplan for Hønefoss i stor grad lagt som føring .
Områdeplanen for Hønefoss legger til rette for at hovedveiene gjennom Hønefo ss skal bygges om til «gater» .
Dette vil gi en begrenset økning i reisetid for biler og vil gi en viss treghet i kjøring gjennom byen, mot økt
tilrettelegging for andre veibrukere og økt trafikksikkerhet. Tiltaket er en sum av mindre justeringer, inkludert
tofeltsvei med tosidig, brede fortau med strammere kryssutforming – hovedsakelig signal - eller
vikepliktsregulert . I sentrum er det ønskelig at det etableres gangfelt i kryss på alle armer.

Modelltester av krysset Osloveien x Dronning Åstas gate viser go d trafikkavvikling i krysset i dagens situasjon,
noe som indikerer at et potensial for innstramming for nordgående trafikk. Det er en vesentlig trafikkstrøm fra
Hvervenmoen til Eikli som svinger inn Dronning Åstas gate der god trafikkavvikling må opprettho ldes.
Tilfartskontroll for nordgående trafikk opp Osloveien, kombinert med filterfelt for nordgående busser muliggjør
prioritering av buss gjennom dette krysset (jfr Transportutredning for Hønefoss) .

I områdeplan for Kunnskapsparken er det gjort visse tilp asninger slik at endringen ikke medfører for store
utfordringer for trafikkavviklingen. K rysset er strammet opp i forhold til tidligere planforslag og kollektiv , gående
og syklende gis en enda tydeligere prioritering. Det er lagt til rette for at det kan v ære en krysning i plan nord
for krysset. Dette er ikke regulert inn og være en del av den kommende optimaliseringsprosessen.

Foreslått løsning er i hovedsak i tråd med områdeplanen for Hønefoss der det fremgår at det er ønskelig med
t ilfartskontroll i ytre deler av sentrum ved hjelp av signalregulerte kryss . Modelltesting (områdeplan Hønefoss)
har vist at pga. den store mengden lokaltrafikk i rushtiden, vil køen som holdes igjen i de ytre kryssene til en
viss grad erstattes av lokaltrafikk fra sideveien e nedstrøms, slik at ønsket flytting av kø i mindre grad oppnås,
derimot blir det noe mer spredning.

I planforslaget har det vært et mål å benytte eksisterende kryss så langt som mulig, samtidig som en får bedre
avkjøring til USN. Dagens Bredalsvei sanere s og stenges og inngår i fremtidig byggområde. Adkomst til USN
vil være via ny Bredalsvei noe lenger sør . Avkjørsel til Arnegårdsbakken/Haugebakken flyttes til ny Bredalsvei
slik at vil biltrafikken samles i ett kryss, noe som vil gi en mer oversiktlig løs ning for kjørende og myke
trafikanter. Arnegårdsbakken utformes som en gate, "Boliggater/Boligveger", med fartsgrense 40 km/t. Ny
Bredalsvei utformes som en gate med "adkomst til næringsområdet" med fartsgrense 40 km/t. jmf N100.
Dersom større kjøretøy (vo gntog) skal benytte veien må trafikkøy i Osloveien flyttes lengre vest og skissert
trafikkøy i ny Bredalsvei være overkjørbar. Dette må ses på i detalj i senere prosjekteringen.

Ved flytting av avkjørsel til Arnegårdsbakken redusere s avkjørsler fra Oslovei en, samt at en reduserer antall
krysninger av g/s - vei. Flytting av avkjørsel gir også rom for å tilrettelegge for en bedre bussholdeplass.
Løsningen innebære r en noe dårligere kryssløsning for Arngårdsbakken men denne vegstrekningen har en lav
ÅDT (se Figur 43 ).

For å få plass til å tilrettelegge eget svingefelt til USN f or kjørende som kommer fra nord må en ta i bruk
dagens fortau til kjørebane. Fortauet vil bli sidefors kyet slik at denne funksjonen opprettholdes, samt at deler
av fortauet må gå på en bru konstruksjon ved kulverten. Løsningen innebærer at kjøretøy som skal inn ny
Bredalsvei ikke blokkerer øvrig trafikk på samme måte som i dag og at ny Bredalsvei kan ha en noe høy e re
trafikkbelastning. Det er også tilrettelagt for et eget svingefelt til USN fra trafikk fra sør.

For Dronnings Åstas gate er det lagt til grunn dagens løsning. Veien har en stigning 7,20 % , noe som kan
v æ re utfordrende vinterstid . Eksisterende avkjørsel gjør det krevende å gjennomføre gode tiltak.

I reguleringsplan nr 206 «Osloveien øst» er det regulert inn en ny vei øst for Osloveien, mellom bebyggelsen
og Storelva. Denne veien er delvis videreført i planforslaget i form av kjørevei SKV1 med ti lhørende fortau som
kobles til ny Bredalsvei. I nord går veien over gang - og sykkelveiformål for å hindre gjennomkjøring og
prioritere gående og syklende.

Turproduksjon

Det er lagt til rette for høyere utnyttelse for bygg e områder, men det er foreløpig ik ke avklart hvordan fordeling
mellom næringsaktivitet og boformål, samt andel av studentboliger. Dette er faktorer som påvirker
turproduksjonen. Ny Bredalsvei vil få en vesentlig bedre utforming enn hva som er tilfellet i dag, noe som også
forbedre kapasite ten. Foreløpig anslag viser at n y Bredalsvei vil få en ÅDT på 900 ved full utbygging.
Foreløpig foreligger det en skisse om å utnytte tomtene i BKB4 til bilutleie (AVI S). Dette er en aktivitet som
generer lite trafikk ( erfaringstall anslår rundt 4 0 reiser per dag). Dersom deler av byggeområdene benyttes til
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studentboliger er dette en aktivitet som kan være med å redusere turproduksjonen til USN i forhold til dagens
situasjon.

For de øvrige byggeområdene foreligger det ikke konkrete planer om utvikling. Det må derfor i forbindelse med
utvikling av byggeom rådene foreta s nærmere vurdering av hvilke konsekvenser planlagt utvikling har for
trafikkmengden og eventuelle tiltak, f.eks begrense antall parkeringsplasser.

Når en legger om avkjøringen i Arnegårdsbakken medfører dette at en får en noe høyere belasting for den
vestre delen av n y Bredalsvei, noe som kan medføre forsinkelser i de periodene med mest trafikk. En
omlegging av veien kan også medføre at flere velger å kjøre Arnegårdsbakken mot sykehuset på enkelt e tider
av året. Årsdøgn trafikken på veien er imidlertid svært lav.

Figur 31 Utsnitt av plantegning C01 25 .0 9 .20

5.6.2 Gående og syklende
Planforslaget ønsker å legge til rette for økt sykkelbruk. For å få dette til er det vesentlig at det blir utviklet et
sammenhengende og tilstrekkelig finmasket nett av sykkelruter, samtidig som det er kontinuitet i
sykkelinfrastrukturen med få systemskifter. I planforslaget er det planlagt en større seperasjon av gående og
syklende fra A rnegådsbakken til USN . Foreslått standard er 3 m bred sykkelveg med midtlinje og 2,5 m bredt
fortau pluss skuldre frem til USN . Dette betyr at Arne g årdsbakken må sideforskyves noe helt øverst. Denne
strekningen ligger utenfor planområdet og blir ivaretatt i tilgrensende reguleringsplan . Fortau langs Osloveien,
SKV1 og ned til kulvert vil ha en bredde på 2.5 meter.
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Figur 32 Ut snitt fra normalprofil fra SVV sitt arbeid i forbindelse med ny g/s - vei langs Osloveien. Profil for G/S
vil bli ført frem til USN

Det er lagt til grunn å opprettholde eksisterende kulvert og forbedre adkomsten til denne. Det er også lagt til
rette for noe bedre koblinger i g/s - veinettet og bedre adkomst til USN for gående og syklende. G/S - vei
vider e føres over ny Bredalsvei og følger denne mot USN. Når en skal benytte dagens kulvert gir det
utfordringer vedrørende kobling til ny g/s - vei med tanke på stigning sforhold. Terrengforholdene og
forutsetningene for planarbeidet her medført at det ikke er mulig å få plass fullgode systemskifter.

Sykkelvei med fortau i søndre del av Osloveien planlegges og bygges av Statens vegvesens, som del av
deres handlingsprogram for perioden 2018 - 2023 . Planlegging startet våren 2018 og planen blir sannsynligvis
lagt ut til offentlig ettersyn i 20 20 .

Ettersom det legges til rette for flytting av krysset på Arn e gårdsbakken vil en unngå et potensielt farlig
krysspunkt for syklende . Krys s ingen for gående og syklende vil være i plan på ny Bredalsvei og er trukket noe
tilbake fra selve krysset. Dette bidrar til å redusere antall uønskede krys s inger ut på Osloveien . Eksisterende
fortau øst for Osloveien vil bli videreført. Det er også ro m for å anlegge trapp for å få en kobling mellom ny g/s -
vei og fortau langs Osloveien og eksisterende kulvert for gående. For syklende som ønsker en planfri krysning
må man først sykle omtrent 50 meter mot USN og ta en 180 graders sving. Tidsmessig har løsningen mindr e
betydning , men løsningen vil nok føles tungvint for ekspress - s yklister. For øvrige syklende gir likevel løsningen
en alternativ og trafikksikker løsning og en slakere stigning enn hva som er tilfellet i dag. Det antas at
transport syklister / ekspress - syklister følger Osloveien eller fortau langs Osloveien. K rysning av Osloveien vil
skje i plan lenger nord. Ettersom krysset blir mer komplekst i enn hva situasjonen er i dag kan dette gi lenger
ventetid slik at det likevel er tidsmessig gunstig for syklende å benytte g/s - vei eller fortau. Det bør benyttes
gjerde langs deler av fortauet langs Osloveien for å hindre uønskede krysninger. Utforming av holdeplass må
også utformes slik at det ikke tilrettelegger for krysning av syklende som ønsker å be nytte kjørebanen.

Før BKB1 kan videreutvikles må ogs å dagens avkjørsler til Osloveien saneres. Når BKB1 realiseres vil også
dagens avkjørsel saneres (jfr. rekkefølgebestemmelsene). Dette innebærer at flere uheldige krysninger av
fortauet vil bli fjernet. P å sikt vil det også bli tilrettelagt for at gående og syklende også kan benytte ny G/S - vei
parallelt med Storelva som vil være et ekstra supplement .

Områdeplanen viser en helhetlig plan for gang - og sykkelveier. Det er imidlertid rom for å optimalisere
løs ningene slik at løsningene beslaglegger mindre areal , eller gir bedre koblinger. Det er større
høydeforskjeller ved kulvert som medfører at det må sees på løsninger som er enda bedre tilpasset terrenget .
Bruk av murer for å redusere skråningsutslag må deta ljprosjekteres videre. Det er ikke hensiktsmessig å forta
en ytterligere optimalisering av skråningsutslag på dette plannivået. Det er derfor åpnet for at det kan
gjennomføres justeringer av gang - sykkelveien e ved dagens kulvert , uten at det er behov for å ta
områdeplanen opp til ny behandling.

Områdeplan for Hønefoss gir i utgangspunktet føringer at det skal tilrettelegges krysning i plan på alle armene
i et kryss for myke trafikanter. For krysset Osloveien har det vært vurdert at en slik forutsetning ikke har vært
hensiktsmessig ut fra trafikka vvikling. Det er bussoldestopp på vestsiden av Osloveien for sørgående trafikk.
Erfaringer fra degens situasjon er at mange som benytter seg av kollektiv krysser Osloveien i plan siden det
oppleves som en dårlig løsning å benytte dagens kulvert. Nærmeste k rysning i plan over Osloveien er
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lokalisert omtrent 350 meter nord for bussholdeplassen, ved dagens videregående skole og er ikke et reelt
alternativ. Planen åpner derfor for at det kan tilrettelegges for krysning i plan. ettersom dette er en del av
byggep lanen vil løsningen inngå i forbindelse med detaljprosjekteringen. En konsekvens av ny krysning er at
løsningen får konsekvenser for trafikkavviklingen. Løsningen bygge likevel oppunder byplanen og
forutsetningene om at kollektiv og myke trafikanter skal h a en høy prioritet.

Områdeplanen sikrer også flere viktige turveier øst i planområdet

Figur 33 Utsnitt ortofoto . Gule streker viser foreløpig prosjektert vegløsning (ikke optimalisert) . Skvart streker
viser linjer i områdeplanen .

5.6.3 Kollektivtrafikk
Bussholdeplassene beholdes som i dag, med en tilpasning av den ene busslommen som følge av ny
veigeometri. Busslommen er utvidet i forhold til dagens løsning.

Forslag til løsning viser en noe bedre løsning til bedre prioritering av koll ektivtrafikk. I krysset Osloveien x
Dronning Åstas gate for nordgående busser er det filterfelt for kollektiv og høyresvingefelt til USN. Løsningen
innebærer å tillate buss å kjøre rett frem i kryss, men annen trafikk må foreta sving. Den samme løsningen
l egges til grunn i sørgående retning der høyresvingefelt til Eikli er kombinert med filterfelt for kollektiv. Det
forutsettes at bussprioritering gjøres i form av signalregulering. Områdeplan viser at det er ønskelig å erstatte
dagens busslommer med kantsto pp for buss , men p lanforslaget har ikke innarbeidet dette og det er derfor vist
egne busslommer. En slik løsning vil dessuten kunne gi store negative konsekvenser for trafikkutviklingen.
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Figur 34 Utsnitt C01 med oppmerking

5.6.4 Vann og avløp
Vann - , overvann s - og avløp sledninger følger dagens trase som sammenfaller med ny Bredalsvei. Overvann
fra naturområder og grønnstruktur går naturlig til elva. Ved etablering av ny adkomst til USN kan det oppstå
større omlegging av eksisterend e VA nett.

5.6.5 Energi
Planområdet ligger innenfor konsesjonsområde for fjernvarme , og det er ført fjernvarmerør frem til USN. Ny
Bredalsvei medføre at deler av traseen for fjernvarmenett blir berørt. Det ligger også elektrisk ledningsnett i
bakken som vil bli berørt.

5.7 Natur og g rønnstruktur

5.7.1 Grønnstruktur (G/ GTD/GT/ GF)
Område G1 som ligger tett på og mellom byggeområdene reguleres til blå/ grønnstruktur . Området som
tidligere har vært skibakke reguleres også til friområde (GF1). Øvrig grønnstruktur er tur vei ene GT 1 og GT2 og
turdragene GTD1 og GTD2.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som
grønnstruktur og skjer etter en plan som på forhånd er godkjent av kommunen. Sår i terrenget skal unngås, og
skal i ti lfelle utbedres og føres tilbake til naturlig terreng.

Etablering av mindre dammer / vannspeil og fordrøyningsanlegg for overvann kan tillates i grønnstrukturen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
områdets funksjon som grønnstruktur og skjer etter en plan for overvannshåndtering som på forhånd er
godkjent av kommunen.

I områder regulert til grønnstruktur tillates opparbeiding av gangstier, benker, belysning, lekeapparater og
treningsapparate r. Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates. Reklame
tillates ikke i områder regulert til grønnstruktur.
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I friområdene GF1 og GF2 kan det tillates tilrettelegging for lek og opphold, forutsatt at naturlig vegetasjon i
stor grad opprettholdes og at området fremstår som en del av grønnstrukturen.

5.7.2 Naturområder (LN A )
Områdene langs sydsiden av Storelva og øst for USN ( LN A 1 , LN A 2 , LN A 3) reguleres til hovedformål
Landbruks - , natur - og friluftsområder med underfor mål naturformål

Områdene skal være naturområder med vekt på biologisk mangfold.

Inngrep i vegetasjon og terreng kan tillates når det har til hensikt å styrke områdenes funksjon som naturformål
eller tilrettelegge for friluftsliv, og skjer etter en plan so m på forhånd er godkjent av kommunen.

Eksisterende bekker skal bevares, men kan tillates omlagt dersom omleggingen har til hensikt å styrke
bekkens funksjon som naturelement / estetisk innslag i planområdet og skjer etter en plan for
overvannshåndtering so m på forhånd er godkjent av kommunen.

I områder regulert til naturformål tillates opparbeiding av gangstier og b en ker.

Informasjonsskilt knyttet til arealformålet og skilting / merking av tur vei er tillates.

Reklame tillates ikke i områder regulert til nat urformål.

5.7.3 Storelva (VNV)
Storelva er regulert til hovedformål bruk og vern av sjø og vassdrag med underformål naturområde i sjø og
vassdrag . Det er ikke gitt bestemmelser til dette området .

5.8 Hensynssoner og bestemmelsesområder

5.8.1 Hensynssoner
Det er tegnet inn hensynssone som omfatter et automatisk fredet kulturminne syd for høyskolen ( b åndlegging
etter lov om kulturminner (H730_1)

Flomfare
Fareområde for flom er tegnet inn langs Storelva med skravur og betegnelsene H320 .

Ras og skredfare
Det er utarbeidet to geotekniske rapporter som følger saken og det er tegnet inn fareområde og byggegrense
mot elva. Fareområde H310 (ras - og skredfare) er tegnet inn på plankartet 20 m innenfor kant elveskråning.

Byggegrense er lagt 5 m innenfor grensen for f areområde H310 . Det er ikke tillatt med etabelering av nye bygg
innenfor fareområdet. Det er gitt en åpning for etablering av anlegg og mindre tiltak til eksisterende
bebyggelse. Det er da satt som forutsetning at de geotekniske forhold dokumenteres slik a t tiltakene ikke vil
medføre større fare eller risiko.

Frisiktsone
Frisiktlinjer er ikke tegnet inn på plankartet ut fra plannivå, samt at frisikten kun berører areal regulert til
samferdselsformål.
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6 KON SEKVEN SER AV PLAN F ORSLAG ET

6.1 Grunnlag

6.1.1 Datagrunnlag og metode r
Planforslaget er konsekvensutredet i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Forslaget er som følge av
dette utarbeidet etter Miljøverndepartementets veileder til forskriften, samt veiledere til plan - og bygningsloven
som spesifiserer framg angsmåte, form og innhold på prosjektdokumentene.

Planprogrammet beskriver ikke konkrete metoder for utredning av de enkelte tema. Det er imidlertid gitt
enkelte føringer for konsekvensutredningen som sier noe om metode og utredningsnivå:

Så langt som mul ig skal konsekvensutredningen basere seg på foreliggende kunnskap og
oppdatering av denne, og innhenting av ny kunnskap skal begrenses til spørsmål som er relevante i
forhold til behandlingen av planen.

Planprogrammet påpeker også følgende:

Forskriften sti ller prosess - og dokumentasjonskrav til planer som kan ha vesentlige virkninger. Det
følger derfor at det i hovedsak er planforslagets vesentlige konsekvenser som skal utredes.

Konsekvensutredningen er i tråd med disse føringene og er i all hovedsak b asert på foreliggende kunnskap i
tilgjengelige databaser og rapporter, i tillegg til muntlige kilder og egne befaringer. Det er utført supplerende
trafikktelling i Arnegårdsbakken og kunnskapsgrunnlaget om naturmiljø er supplert gjennom feltarbeid.

De fagspesifikke utredningene er utført gjennom metodetriangulering hvor følgende metodikk er anvendt:

- Dokumentanalyser: Innhenting av foreliggende informasjon hvor relevant materiale trekkes ut og
forstås i lys av plantiltaket.

- Kvantitative analyser: Teknisk e utredninger basert på målbare data, herunder blant annet støy og
trafikktall.

- Kvalitative analyser: Faglige vurderinger av relevante problemstillinger for deltema som ikke er direkte
målbare, men som må tilnærmes skjønnsmessig.

6.1.2 Alternativer
I planprogrammet skrives følgende om alternative utbyggingsstrategier:

I en konsekvensutredning skal det gis en redegjørelse for hvilke alternativer som er vurdert. I denne
plansaken gjennomføres det en visjons - og mulighetsstudie av Campusområdet og omgivel sene på
en visuell måte, med utgangspunkt i ideer om utviklingsmulighetene. Dette gjøres i et samarbeid
mellom engasjert arkitekt, Morten Løvseth i Løvseth+partners AS, HiBU, SiBU, Statsbygg, Ringerike
Utvikling og Ringerike kommune.
(….)
Resultatene av s tudien må tas videre til prosessen med områdereguleringen.

Området er delvis ut bygd ut etter at planprogrammet ble vedtatt . Konsekvensutredningen er derfor noe
forenkle t.

Det har vurdert flere alternative vei løsninger. Disse er nærmere beskrevet nedenfor i kapittel 6.3
Trafikkforhold . I plan forslaget som nå foreligger er det kun tatt utgangspunkt i X - kryss, det det er gitt som
forutsetning at det bygges videre på dagens kryss og at eksisterende kulvert skal opprettholdes. Med det
utbygging som allerede er gjennomført skilles det derfor kun mellom to alternativer:

0 - alternativer
Full utbygging

Nøkkeltall for utbyggingens omfang i de ulike alternativene er vist i tabellene nedenfor.

6.1.3 0 - alternativet
0 - alternativet innebærer i hovedsak en videreføring av eksisterende situasjon. Oppgradering, rehabilitering og
mindre endringer av eksisterende bygningsmasse. Da behovet for utvikling av campus er stort og bygging av
studentboliger er et sannsynlig første utviklingstrinn er 0 - alternativet ikke et realistisk al ternativ da det ikke
muliggjør en utvikling forenlig med USN sine behov. 0 - alternativet er tatt med som et sammenlikningsgrunnlag
for å belyse virkningen av arealbruksendringene ved de andre alternativene.
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0 - alternativet

Dagens USN (2016) , ingen om - e ller utbygging

Eksisterende boliger, ca. 15 frittliggende eneboliger. Ingen videreutvikling

To mindre næringsbygg. Ingen videreutvikling

Samferdselsanlegg, ingen endringer på kryss eller adkomstveier

BOP1, USN sitt kjerneområde: ombygging av eksisterende bygg

BKB5, område for bolig/tjenesteyting: 150 studentboliger

Figur 35 : 0 - alternativet

6.1.4 Full utbygging
F ull utbygging av alle byggeområdene i planen ut fra bestemmelser om utnyttelsesgrad, og etablering av nytt
veikryss med tilhørende elementer. Full utbygging muliggjør i tillegg til studentboliger også en økning av USN
sin bygningsmasse. Dette vil kunne omf atte utbygging av undervisningslokaler, studentboliger og
næringsvirksomhet rettet mot universitet i planområdets østre del, innenfor det som i dag er USN sitt område.

Flere områder er i planforslaget avsatt som kombinerte fo rmål bolig/kontor /tjenesteyting , et av dem også med
mulighet for forretning . Ved full utbygging antas disse utviklet videre med høyere utnytting. Områdene er gitt
gode utviklings muligheter , særlig dersom en planlegger flere eiendommer under ett. D et er vanskelig å forutse
hvilken utvikling som kan komme i disse områdene ettersom dette er avhengig av hvordan grunneiere ønsker
å samarbeide . Konsekvensene av utvikling i disse områdene vil bli utredet gjennom påfølgende
detaljreguleringer eller gjennom byggesaken med utvidet do kumentasjonskrav .

F ull utnytting etter planforslaget Økning i antall personer Utnyttelse

BOP1, USN sitt kjerneområde: utbygging
av eksisterende bygg

Ukjent Maks 20 000 m2 BRA

BKB, område for bolig/tjenesteyting Økning av inntil 1 50
beboere/studenter

BKB1 og BKB4 , område for kombinerte
formål:
Bolig/forretning/kontor/tjenesteyting

Inntil 30 nye beboere /
ansatte
ca. 165 studentboliger

Inntil 50 % BYA

Områder for kombinerte formål:
B KB2 og BKB3 Bolig/kontor/tjenesteyt ing

Ukjent Økt utnyttelse a vklares ved
detaljregulering

Samferdselsanlegg: Nytt X - kryss etablert , ny Breidalsvei, ny avkjørsel
Arnegårdsbakken, nytt gang – og sykkelveinett.

Figur 36 : Full utbygging

6.1.5 Planprogrammets «bestilling»
Planprogrammet beskriver følgende 18 «antatte problemstillinger og tema» som aktuelle. I tabellen nedenfor
er det angitt hvor disse er innarbeidet og for hvilke tema det foreligger egne fagutredninger. Fagutredningene
følger som vedlegg til planforslaget.

Tema fra planprogrammet Kapittel i planbeskrivelsen Fagutredning

Befolkningsutvikling og offentlige
tjenester

6.6 Nærmiljø -

USN (tidligere Høgskolen i Buskerud )
og lokalsamfunnet

6.6 Nærmiljø -

Vei og trafikk 6.3 Trafikkforhold Det er utarbeidet en
trafikkutrednig til områdeplan
for Hønefoss. Denne er lagt til
grunn.

Vann og avløp 6.6 Nærmiljø -
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Fjernvarme 6.6 Nærmiljø -

Friluftsliv 6.6 Nærmiljø -

Universell utforming 6.9 Universell utforming /
tilgjengelighet for alle

-

Radon 6.8 Risiko og sårbarhet -

Nærhet til kraftlinje 6.8 Risiko og sårbarhet -

Dyre - og planteliv 6.5 Naturmiljø Fagrapport naturmiljø

Geologi / grunnforhold 6.5 Naturmiljø Geoteknisk notat

Vann og vassdrag / flomfare 6.5 Naturmiljø -

Klima, luft og støy 6.5 Naturmiljø Støyutredning

Luftkvalitet

Landskap 6.4 Landskap -

Kulturminner og kulturmiljøer 6.7 Kulturminner og kulturmiljø -

Risiko og sårbarhet 6.8 Risiko og sårbarhet Risiko og sårbarhetsanalyse

Konsekvenser for barn og unges
interesser

6.6 Nærmiljø -

Overordnede mål og retningslinjer 6.2 Forholdet til overordnete
planer

-

Figur 37 : Forholdet mellom planprogram og utredning

6.2 Forholdet til andre planer
Hovedtrekk i gjeldende planer, retningslinjer og liknende med betydning for områdeplanen er gjengitt i
Planstatus og rammebetingelser i kapittel 4 . Nedenfor er det redegjort for hvordan planforslaget forholder seg
til disse .

6.2.1 Nasjonale føringer og retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i pl anleggingen er fulgt opp ved at planen ikke
omdisponerer arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde. Arealet som «er i bruk eller er egnet
for lek» er sikret ved regulering til friområde GF1. P lanen legger til rette for økt trafikksikkerhet og bedre
koblinger til øvrig g ang - og sykkel veinett.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal - og transportplanlegging følges ved å legge til rette for økt
konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by - og tettstedsområder. Det e r lagt til grunn et langsiktig,
bærekraftig perspektiv i planleggingen.

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming og økt tilgjengelighet er fulgt opp ved at det er tilstrebet
løsninger som kan brukes av alle .

Egen fagrapport om naturmiljø sikr er tilstrekk elig kunnskapsgrunnlag i henhold til føre - var - prinsippet i
naturmangfold s loven.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens. Studentboliger nær USN medfører
mindre transportbehov. Følger opp nasjonale målsettinger.

Ingen

Figur 38 : Konsekvenser i forhold til nasjonale føringer

6.2.2 Kommuneplan
Planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Ringerike.



Planbeskrivelse – Områderegulering Kunnskapspark Ringerike 50

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 39 : Konsekvenser i forhold til kommuneplan for Ringerike

6.2.3 Kommunedelplaner
Planforslaget følger opp intensjonene i Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet gjennom
å legge bedre til rette for denne gruppen. Områdeplan for Hønefoss som er av nyere dato har i stor grad vært
førende for valg av løsninger.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging
Positiv konsekvens. Følger opp intensjonene i områdeplan
for Hønefoss

Optimalisering av
løsninger i
forbindelse med
detaljprosjektering.

Figur 40 : Konsekvenser i forhold til kommunedelplaner

6.2.4 Temaplaner
Planforslaget ivaretar verdiene som er registrert i Grønn plakat Hønefoss.

Planforslaget er ikke i konflikt med Bryggeveilederen.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 41 : Konsekvenser i forhold til temaplaner

6.2.5 Gjeldende reguleringsplaner
Planen berører 1 3 gjeldende reguleringsplaner. Den eldste av disse er fra 1 947. I kapittel 4. 5 er det en oversikt
over disse . 5 planer erstattes i sin helhet av den nye planen. Ny plan erstatter deler av 8 andre planer.
Områdereguleringen medfører en oppry d ding i planforholdene i området, noe som vil gjøre forvaltningen
enklere og byggesaksbehandling i området mer forutsigbart.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 42 : Konsekvenser i forhold til gjeldende reguleringsplaner

6.3 Trafikkforhold

6.3.1 Fremtidig trafikk
I tabellen nedenfor er det vist en samlet oversikt over beregnet trafikk (ÅDT) for veiene innenfor planområdet.
Trafikken til og fra kunnskapsparken er forventet å bli redusert noe ved full utbygging . Dette skyldes følgende
forhold:

- Etablering av studentb oliger på campus gir redusert transportbehov for diss e studentene
- Utbyggingen vil redusere antall parkeringsplasser på USN
- Planens visjon om campus som en grønn , bærekraftig by - campus med gode forbindelser og hvor alt

ligger i gangavstand .

201 4 201 6 2026

Osloveien 1 3000 1 4000 1 6000

Dronning Å stas gate 8500 8500 9500
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Bredalsveien 600 500 900

Arnegårdsbakken 250 250 300

Figur 43 : Samlet oversikt over årsdøgntrafikk (ÅDT)

Som det fremgår av tabellen ovenfor gir både Bredalsveien og Arnegårdsbakken relativt beskjedene bidrag til
trafikken i forhold til Dronning Åstas gate og Osloveien.

6.3.2 Alternative ve i løsninger
I forbindelse med planprosessen har det blitt vurder en rekke kryssløsninger. Vei løsningene i planen er knyttet
til valg av krysstype i kryssområdet Osloveien / Dronning Åstas gate og Osloveien / Bredalsveien.

Det ble gjennomført en trafikkutredning hvor de ulike kryssløsninger er vurdert og kapasitetsberegnet. Etter
grovsortering ble tre alternativer vurdert nærmere . Vi ha r tatt med de ulike alternativene for bedre å vise
historikken :

0 - alternativet
0 - alternativet innebærer en videreføring av dagens løsning. Det vil si et forskjøvet X - kryss.
Det gjøres ingen kapasitetsmessige tiltak, men av trafikksikkerhetsmessige årsaker legges det inn
fortau langs nordsiden av Bredalsveien og eksisterende fortau langs østsiden av Osloveien forlenges
rundt hjørnet på sydsiden av Bredalsveien for å gi bedre krysningsforhold for gående.

Alternativ 1: X - kryss
Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i et X - kryss.
Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for myke
trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien vil bli justert noe og kan eventuelt flyttes ti l
nordsiden av krysset.

Alternativ 4: Rundkjøring
Bredalsveien legges om slik at den møter Osloveien og Dronning Åstas gate i en firearmet
rundkjøring. Undergangen for gående og syklende fjernes og det legges til rette for kryssing i plan for
myke trafikanter. Bussholdeplassen på østsiden av Osloveien flyttes til nordsiden av rundkjøringen.

Alternativ 2019
I forbindelse med gjenopptagelse av planarbeidet og vedtak av områdeplan for Hønefoss, ble det gitt
nye forutsetninger for planlegging av krysse t. Det ble lagt til grunn at en skulle forsøke å ta vare på
eksisterende kryss, samt dagens kulvert. De øvrige målene om trafikksikkerhet og prioritering av
gående, syklende og kollektiv var fortsatt førende . Løsningen har mange likhetstrekk med x - kryss
lø sningen fra 2014.

Alternativ 0, alternativ 1 og alternativ 4 er tegne t ut til et sammenliknbart nivå og kapasitetsberegnet.
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Alternativ 0 er tegnet som et «0+» alternativ der det kun er gjort mindre endringer av dagens vei er.

Figur 44 : 0+ alternativet, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 45 : Alternativ 1 X - kryss, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014
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Figur 46 : Rundkjøring, utsnitt av foreløpig tegning 28.3.2014

Figur 47 X - kryss, alternativ 2020
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6.3.3 Planforslagets trafikkløsning
Ved valg av trafikkløsning, må ulike hensyn vurderes opp mot hverandre. Et overordnet mål i Nasjonal
transportplan er at all trafikkvekst skal tas med kol lektivtransport og gange/sykkel.

Ombyggingen av krysset enten til X - kryss vil sikre at selve krysset får tilstrekkelig kapasitet, men det vil ikke gi
noen bedre generell fremkommelighet. Kapasiteten i Osloveien er begrenset og d et vil fortsatt bli kø i
ru shtiden . Vurderingene av forslag til kryssløsning

+ løsningen i tråd med områdeplan for Hønefos s
+ Mer i tråd med visjonen for området
+ Minst arealkrevende
+ Muliggjør opprettholdelse av dagens kulvert.
+ Passer bedre i en urban setting. Bedre bymessig tilpasning
+ Kortere gangbaner for gående og syklende
+ Mindre kostnadsdrivende
+ Sanering av avkjørsler ut på Osloveien
- Opprettholdelse av dagens kulvert gjør det vanskelig å finne fullgode løsninger for kobling mellom nye

og gamle g/s - veier.
- Medfører riving av 3 hus
- Fjerner mye utbyggingspotensiale på kommunens tomter (gnr/bnr 38/70 og 38/90)

6.3.4 Kjørende
Ny kryssløsning vil gi mer ryddige forhold for alle trafikantgrupper ved at dagens tre tettstilte kryss erstattes
med ett kryss. Svingebevegelsen fra Bredalsveien til venstre ut i Osloveien blir enklere i et lysregulert kryss.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes.

Full utbygging Positiv konsekvens. B edre geometri og mer ryddige forhold .
Høy utnyttelse til trafikkgenerende virksomhet er kan gi
trafikkutfordringer på internvegnettet

Trafikkvurderinger i
forbindelse med
byggesak/regulering

Figur 48 : Konsekvenser for kjørende

6.3.5 Gående og syklende
Terrenget er relativt flatt og det er et stor potensial å øke andelen som går eller sykler. For USN og de øvrige
funksjonene innenfor planområdet er det derfor naturlig å legge forholdene godt til rette for gående og
syklende. I dagens kryss har kjørende full prioritet og det er ingen krysningsmulighet i plan for myke
trafikanter. Krysning skjer planskilt, noe som i prinsippet er en meget trafikksikker løsning. Dagens kulvert er
opprettholdt selv om rampene til dagens undergang får større stigning enn ønskelig.

Høydeforskjellen mellom undergangen og veien over er ca . 4 meter. Eksisterende gang - og sykkelve i østover
fra undergangen , mot campus, har i dag en helning på 7,2 %. Kravet til universell utforming er maks 5 %
(stigning 1:20). Planlagt løsning gir en helning på 8% . Det er derfor også lagt til rette for påkobling til
eksisterende fortau på østsiden av Oslove i en.

Ny kryssløsning vil fungere bra for de aller fleste og gir et mer lettforståelig og intuitivt trafikkbilde. Det
innebærer en prioritering av myke trafikanter i forhold til dagens situasjon .

Syd for krysset legges det opp til ny g/s - ve i parallelt med Osloveien.

Alternativ Konsekvensvurderin g Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens. Trafikkfarlige forhold opprettholdes. Bygge f ortau
langs nordsiden
av Bredalsveien

Full utbygging Positiv konsekvens ved bedre kvalitet på g/s - v e ier.
Muligheter for å benytte eksisterende kulvert. Krysning av
Osloveien i plan lenger nord. Bedre koblinger fortau og g/s -
veier. Ikke mulig å finne løsninger som tilfredsstiller universell
utforming

Trapp fra kulvert
til fortau vil kunne
fungere som
snar vei.
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Figur 49 : Konsekvenser for gående og syklende

6.3.6 Kollektivtrafikk
Planforslaget legger ikke opp til etablering av ny, eller flytting av det eksisterende kollektivtilbudet. Ved å
tilrettelegge for økt elevantall, samtidig som man reduserer bruken av bil til og fra USN , vil man imidlertid
kunne oppleve økt bruk av kollekti vtransport i området. Økt bruk vil også kunne innebære økt satsing , noe som
betyr økt frekvens og et generelt bedre kollektivtilbud.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten p ositiv konsekvens ved at gangforbindelsen mellom
bussholdeplassene og USN blir bedre. Mulig å benytte
svingefelt svingefelt til USN til filterfelt for kollektiv.

Ingen

Figur 50 : Konsekvenser for kollektivtrafikk

6.3.7 Trafikksikkerhet
Trafikksikkerheten i planom rådet er særlig knyttet til Osloveien og kryssing av den. I tillegg er krysset
Bredalsveien / Osloveien et vanskelig punkt. Innenfor planområdet er det flest registrerte trafikkulykker i
Osloveien umiddelbart nord for Bredalsveie n.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positiv konsekvens ved bygging av nytt kryss . Bedre
løsninger for gående og syklende. Gir bedre oversikt for
kjørende.

Ingen

Figur 51 : Konsekvenser for trafikksikkerhet

6.4 Landskap sbilde
Natur og grønnstruktur opprettholdes og byggeområdene i områdeplanen er eksisterende byggeområder med
unntak av en liten utvidelse i østlig retning av området for USN (BOP1 ). Terren get stiger i denne retningen og
utvidelsen er begrenset slik at byggingen ikke kommer i berøring med silhuetten i landskapet. Planen
innebærer ingen store landskapsmessige endringer.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen vesentlige konsekvenser ingen

Figur 52 : Konsekvenser for landskap

6.5 Naturmiljø
Det er utarbeidet en egen rapport om naturmiljø som følge r som vedlegg til områdeplanen.
Konsekvensbeskrivelsen for naturtyper, vegetasjon og flora, fugler og andre dyrearter er basert på denne
fagrapporten.

6.5.1 Naturtyper
Utvikling av kunnskapsparken vil i begrenset grad berøre noen viktige naturtyper . Gråor - heggeskogen på
sørsiden av elva er et noe vanskelig tilgjengelig område som ikke forventes å bli redusert. Samlet sett
vurderes omfanget til ingen negativ konsekvens .

Gråorskogen sør i planområdet vil ikke bli direkte berørt ved en realisering av reguleringsplanen. Derimot vil
stien tett oppt il området kunne føre til at skogen får større bruksfrekvens. Det vurderes som lite sannsynlig at
den økte ferdselen i området vil føre til at naturtypen vil bli redusert. Omfanget for lokaliteten vurderes til lite n
negativ konsekvens .
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Alternativ Konsekve nsvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 53 : Konsekvenser for naturtyper

6.5.2 Vegetasjon og flora
Vegetasjon og flora vil bli direkte berørt i de områder der det i plan legges opp til arealinngrep. For forekomster
som vil bli fjernet/ødelagt, vil omfanget bli stort negativt. Ingen viktige arter er imidlertid registrert innenfor
planområdet. Utbyggingen av kunnskapsparken vil berøre en svært liten del av populasjonene som er knyttet
til planområdet og vegetasjonstypene som er knyttet til planområdet. Samlet sett vurderes derfor tiltaket å ha
liten negativ konsekvens for vegetasjon og flora i planområdet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens Ingen

Figur 54 : Konsekvenser for vegetasjon og flora

6.5.3 Fugler
Fuglelivet knyttet til planområdet vil kunne bli svakt redusert gjennom utviklingen av området. Arealbeslag og
forstyrrelse r vil medføre at noen få lokaliteter for fugler utgår. Dette gjelder stort sett kun vanlige forekomster,
men en art som spurvehauk antas å utgå som følge av tiltaket. Denne forekomsten kan utgå som et
permanent hekketerritorium, men trolig vil spurvehauken kunne etablere seg med reir i tilgrensende områder.
Arten er relativt tilpasningsdyktig ovenfor menneskelig aktivitet i hekketiden, og innslaget av gran i den rette
alder er relativt stort like øst for planområdet.

Totalt sett vurderes utviklingen av kunnskapsparken å ha lite n negativ konsekvens for fugler. Dette betyr at
tiltaket stort sett ikke reduserer artsmangfoldet eller forekomst av arter, eller forv erre deres vekst - og
levevilkår. Arealbeslagene i skogområdene ved skolen vurderes såpass begrensede at kun en liten del av
hekkebestanden av fugler blir berørt.

For spurvehauk vil omfanget kunne spenne til middels negativ dersom arten får problemer med å etablere seg
i nye områder.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Liten negativ konsekvens
Middels negativt for spurvehauk

Ingen

Figur 55 : Konsekvenser for fugler

6.5.4 Andre dyrearter
Andre dyrearter vil bli berørt gjennom arealbeslag og et økt forstyrrelsesregime. Utbyggingen er imidlertid
relativt begrenset av omfang og skjer også i randsoner til større skogområder. Dette tilsier at virkningene for
dyr som l ever i skogene i dette området ikke vil bli store. Den lokale bestanden av rådyr vil kunne bli noe
påvirket, men endringene vil høyst føre til at de trekker seg noe lengre bort fra anleggsområder og nybygg.
Arten er imidlertid tilpasningsdyktig ovenfor men nesker og inngrep, og tiltakene vil høyst føre til endret
arealbruk – ikke bestandsreduksjoner i området.

Tiltaket vurderes som marginal i forhold til elgbestanden i området. Elg holder seg noe på avstand ovenfor
menneskelig aktivitet, og det aktuelle omr ådet er ikke et viktig funksjonsområde for arten.

Andre dyr som bruker området kan bli mer eller mindre berørt. Populasjonsmessig vil imidlertid planene
uansett ha marginal betydning for berørte arter, selv sett inn i en lokal sammenheng.

Selv om kunnskape n om arealbruken for dyr som bruker området er begrenset, vurderes tiltaket å ha lite
negativt omfang for andre dyrearter.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Lite negative konsekvenser Ingen

Figur 56 : Konsekvenser for andre dyrearter

6.5.5 Vann og vassdrag
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.

Arealbruken i henhold til områdeplanen vil ikke medføre forurensningsfare for vann og vassdrag.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 57 : Konsekvenser for vann og vassdrag

6.5.5.1 Forholdet til krav i naturmangfoldloven

Området og tiltaket er ut fra krav i naturmangfoldloven (nml) § 7 vurdert ut fra prinsipper blant annet om
kunnskapsgrunnlag, føre - var - prinsippet og økosys temtilnærming (nml §§ 8 - 1 0).

Naturmangfoldloven § 8 gjelder kunnskapsgrunnlaget. Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologi ske tilstand, samt effekten av påvirkninger.

Kravet til kunnskapsgrunnlaget ifølge § 8 i naturmangfoldloven vurderes som oppfylt. Tidligere kartlegging og
tilgjengelige data er supplert med grundigere undersøkelser av deler av området. Feltdata frembrakt u nder
befaring samt relevante data hentet fra flere tilgjengelige databaser danner grunnlaget for Ecofact rapport 355
«Utvikling av Kunnskapspark Ringerike. Fagrapport naturmiljø». Rapporten i sin helhet følger som vedlegg.

§ 9 (føre - var - prinsippet) er lit e relevant på grunn av at kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 er oppfylt.

§ 1 0 (økosystemtilnærming og samlet belastning). Områdeplanen legger opp til endret bruk og utnyttelse av
allerede utbygde områder. I all hovedsak videreføres ubebygde områder i pla nområdet som grønne områder.
Den samlede belastningen på økosystem vil derfor ikke bli vesentlig endret som følge av områdereguleringen.

§ 1 1 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver). Kostnadene som skal gjøre at tiltak innenfor
planomr ådet gir minst mulig skade på natur vil være en del av det enkelte tiltak og skal dekkes av
tiltakshaveren.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen konsekvens. Ingen

X - kryss Positiv konsekvens. Hensyn til naturmangfold blir tydeligere
ivaretatt.

Ingen

6.6 Grunnforhold
Det er foretatt geotekniske stabilitetsberegninger mot Storelva i forbindelse med bygging av studentboligene. I
henhold til utførte stabilitetsberegninger kan utbygging utføres fra en avstand på ca. 20 meter fra
skråningstoppen uten at denne vil være påvirket av stabiliteten. Da er det ikke tatt hensyn til erosjon i
skråningsfot. Selv om det ikke er registrert eller kan forventes vesentlig erosjon på denne eiendommen,
anbefales det å sette inn en ekstra byggeavst and på 5 meter fra skråningskant, det vil si en avstand på totalt
25 meter. Dersom utbygging vurderes nærmere enn 25 meter fra skråningskant bør stabiliserende tiltak
vurderes.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Negative konsekvenser ved tiltak nær elva eller skrenten
ned mot elva . For å redusere risikosone og byggegrense
innenfor denne i tråd med anbefalingen.

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

Figur 58 : Konsekvenser for grunnforhold

6.7 Ras - og Skredfare
Justert byggegrense mot Storelva som følge av ras - og skredfare har klart størst konsekvens for Bredalsveien
8b, 1 0 og 1 2, hvor det meste av eiendommene blir liggende utenfor byggegrensen. For campus og øvri ge
berørte eiendommer er endringen begrensende for utbygging .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens.

Mulig erstatningsansvar for Ringerike kommune dersom det
gis byggetillatelse innenfor fareområdet.

Bygge - og
deleforbud

Stabiliserende tiltak

X - kryss Positiv konsekvens for samfunnssikkerhet, begrensende for
utvikling av de berørte eiendommene

Fareområde og
byggegrense mot
elva .

Krav om
dokumentasjon ved
tiltak

6.8 Nærmiljø

6.8.1 Friluftsliv og idrett
Rekreasjonsområdene og turveiene bak dagens USN er i dag i bruk av både studenter og beboere i området,
og planforslaget legger ikke opp til at dette skal forringes på noen måte. Ved å legge til rette for en mer
levende campus, flere studenter, studentboliger osv. vil man på mange måter legge opp til en økt bruk av
disse grønne områdene som bør vær e en godt integrert del av campusområdet. Turdrag skal føres videre
gjennom campus og sikre gode forbindelser både for studenter og øvrig befolkning.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full ut bygging Liten positiv konsekvens Ingen

Figur 59 : Konsekvenser for friluftsliv og idrett

6.8.2 Skolekapasitet
Ut fra en antakelse om at anslagsvis 5 - 1 0 % av studentene har barn vil det kunne bli snakk om 1 0 - 20 barn
som følge av befolkningsvekst grunnet utbygging innenfor planområdet. Om lag halvparten av barna antas å
være i skolepliktig alder. Det vil si om lag e n elev per årstrinn i skolen, men b efolkningsveksten vil være for
liten til å gi gode prognoser. Beregningen er derfor beheftet med stor usikkerhet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 60 : Konsekvenser for skolekapasitet

6.8.3 Barnehagedekning
Som for beregning av antall skoleelever vil prognosene for antall barn i barnehagealder være svært usik re .
Ved høy utnyttelse på arealer avsatt til kombinert bebyggelse kan det medføre behov for flere
barnehageplasser.
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Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 61 : Konsekvenser for barnehagedekning

6.8.4 Barn og unges interesser
Planen innebærer ingen omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i
bruk eller er egnet for lek . Planforslaget formaliserer arealbruken for område GF1 som friområde og
bestemmelsene presiserer at det kan tilrettelegges for lek og opphold.

Et bilfritt campusområde vil være positivt for studentene, men også for barn og unge. Ny kryssløsning vil gi
tr yggere skolevei for de som i dag ferdes langs eller krysser Osloveien .

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 62 : Konsekvenser for barn og unges interesser

6.8.5 USN og lokalsamfunnet
USN sin betydning for Ringerikssamfunnet og næringslivet ligger til grunn for planarbeidet. Opprettholdelse og
utvidelse av USN innebærer tiltrekking av kompetent arbeidskraft innenfor undervisning og forskning.
Rekruttering av studenter til de ulike studiene betyr innflytting og behov for boliger. Studenter og ansatte er
avhengig av varer og tjenester som kan leveres av det lokal e næringsliv. Dette er av b etydning for
Ringerikssamfunnet på kort og lang sikt. Å opprettholde e t levedyktig universitet gir positive ringvirkninger for
næringsliv, skolesektor og samfunnet for øvrig.

Utvikling av en attraktiv campus er hovedfokus i plana rbeidet og bygging av studentboliger på campus er et
vesentlig bidrag til dette. En grønn, bærekraftig by - campus vil være positivt for USN og derigjennom også for
byen.

Etablering av forbindelser gjennom området, vil styrke forbindelsene mellom byen og US N og mellom byen og
Kragstadmarka.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 63 : Konsekvenser for USN og lokalsamfunnet

6.8.6 Konsekvenser for grunneiere
Planens løsninger har konsekvenser for flere grunneieres eiendommer. Særlig fører ny adkomstvei og nytt
kryss til at flere grunneiere må avgi areal til veiformål. Følgende eiendommer blir berørt:

Gnr
/bnr

A real avgis til Bolig hus
må rives

38/16 A real for kjøreveg S K V1

38/44 A real for kjøreveg S K V1

38/26 A real for kjøreveg S K V1

38/104 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/18 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x
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38/83 Eiendommen må erverves og rives for fremføring av ny
Bredalsvei samt nytt kryss med Osloveien

x

38/95 Stripeareal for ny Bredalsvei

Figur 64 : Oversikt over berørte eiendommer

Noen av eiendommene må kun avgi striper av ubebygde deler av tomta. For 3 eiendommer blir bolighus
berørt, og disse må før gjennomføring av planen rives. For gjenværende eiendommer innebærer planen nye
muligheter for utvikling av flere av eiendommene.

Det er behov for en mer trafikksikker adkomst fra Bredalsveien til Osloveien. En forbedret adkomst vil være en
positiv konsekvens for grunneiere i området. Denne faktoren går imidlertid ikke inn under dette delkapitlet,
forbedringer i trafikksikkerhet vurderes i kapittel 6.3 Trafikkforhold . Samtidig vil det sannsynligvis oppleves som
en ulempe for den enkelte som m å avgi grunn til veiutbedringer. Ved en utbedring av dagens Bredalsvei må 4 -
6 grunneiere avgi areal til fortau og mindre utbedringer. For disse vurderes konsekvensen som negativ.

Ved etablering av X - kryss som vist i plankartet, samt opparbeiding av ny Bre dalsve i , blir vei løsningen for
grunneierne ytterligere forbedret, mens de negative konsekvensene for enkeltgrunneiere blir større.

For gnr/bnr 38/69, skogområdet som ligger øst for USN , er en del på 2,6 daa avsatt med formål som Offentlig
eller privat tjenesteyting, BOP1. Innenfor området vil det, dersom det skulle bli aktuelt, være hjemmel til
utvidelser av universitetet eller tilknyttet virksomhet.

Alternativ Konsekvensvurdering Avb øtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ved etablering av nytt kryss og ny Bredalsvei: Stor negativ
konsekvens for enkeltgrunneiere.

Istandsetting av
berørt areal.
Erstatning for
boliger /
boligtomter som
må innløses

Figur 65 : Konsekvenser for naboer og grunneiere

6.8.7 Støy
Det foreligger egen rapport om støyutredning. Utførte støyberegning bygger på tidligere utforming av X - kryss
og tidligere prognoser. Støy er beregnet for 3 situasjoner – med tilhørende støysonekart:

X01 – dagens geometri og trafikk
X02 – 0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseår 2036
X03 – planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

På kartet er støysoner vist m ed intervaller på 5 dBA. Både oransje og gule områder på kartet tilhører «gul»
støysone i henhold til retningslinje T - 1442. (Definisjon av sonene er omtalt i kapittel 3.6.6 Støyforhold i dag ).

Det er på grunn av endret veigeometri med ny kryssløsning i Osl oveien, samt ny Bredalsvei, at det er påkrevet
med en støyutredning. Støysonekartene for området er laget med utgangspunkt i den delen av veien som
endres og viser ikke støy fra veier utenfor planområdet. Støysonene vil selvsagt strekke seg videre langs
Os loveien i begge retninger og vestover langs Dronning Åstas gate.

Det er liten forskjell på geometri og trafikktall for de tre situasjonene, og dette gjenspeiles i støysonekartene
som er svært like. Mange boliger ligger i rød og gul sone allerede i dag . Det er liten forskjell på støyforholdene
i dag og i 2026. Det er ikke tiltak som følger av dette planforslaget som fører til økning i støynivået. Endringen i
støyforhold er en konsekvens av den generelle trafikkøkningen på Osloveien.

Det er ikke foreslått til tak i form av støyskjermer langs veiene i planområdet. Det er regulert inn en avvikssone
for støy men planen stiller krav til at boenheter i denne sonen likevel må ivareta støy på en måte som ikke ikke
går utover bokvaliteten.

Både dagens trafikk og fremtidig trafikk vil gi støy, men utbygging innenfor planområdet bidrar i liten grad.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak
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0 - alternativet Negativ konsekvens for støyutsatte områder som er regulert
i eldre planer uten slike krav

Bygge - og
deleforbud, krav
om ny regulering.

Støy tiltak

X - kryss Ingen konsekvens eller liten positiv konsekvens. Støytiltak

Figur 66 : Konsekvenser for støy fra veitrafikk

6.8.8 Luftforurensning
Det er nye retningslinjer for behandling av luftkval itet i arealplanlegging fra Miljøverndepartementet , T - 1520.
De anbefaler grenser for luftforurensning og kriterier for soneinndeling ved planlegging av ny virksomhet eller
bebyggelse som vist i tabellen nedenfor.

Komponent
Luftforurensningssone

Gul sone Rød sone

PM10 35 µg/m3. 7 døgn per år 50 µg/m3. 7 døgn per år

NO2 40 µg/m3. Vintermiddel 40 µg/m3. Årsmiddel

Helseeffekter Personer med alvorlig luftveis - og
hjertekarsykdom har økt risiko for forverring
av sykdommen.
Friske personer vil sannsynligvis ikke ha
helseeffekter.

Personer med luftveis – og hjertekarsykdom
har økt risiko for helseeffekter.
Blant disse er barn med luftveislidelse og
eldre med luftveis - og hjertekarlidelser mest
sårbare.

Figur 67 : Soner for luftforurensning

Nevnte helseeffekter gjelder de som bor/har varig opphold langs veiene .

Det foreligger egen rapport om luftkvalitet. Luftforurensning i form av svevestøv PM10 og nitrogendioksid NO2

er beregnet for tre situasjoner:

Dagens geometri og trafi kk
0 - alternativet med dagens geometri og trafikk i prognoseåret 2036
Planlagt, fremtidig geometri med trafikk i år 2036

Tiltaket med nytt kryss som følge av Kunnskapsparken gir svært små endringer i forurensningsnivåene for
bebyggelsen i nærområdet. Verdiene for svevestøv for gjenstående bebyggelse ligger godt under gjeldende
grenseverdier i T - 1520,

For NO2, nitrogenokside r, finnes det ennå ikke program som beregner vinter - og årsmiddel slik de ny e
retningslinjene definerer dem men svært trolig vil også tilsvarende grenseverdier for nitrogendioksid ligge
utenfor gul sone.

Skolens område ligger i denne sammenheng så langt un na trafikkerte veier at de blir liggende langt under
grenseverdiene i T - 1520.

Selv om verdiene ligger innenfor grenseverdiene vil økt trafikk gi økt forurensning. Konsekvensen settes derfor
til svakt negativ.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen direkte konsekvenser Ingen

Figur 68 : Konsekvenser for luftforurensning

6.9 Vann og avløp
Vann, avløp og overvannsledninger følger dagens gang - / sykkel vei østover fra Osloveien og frem til USN sitt
område. Kapasiteten i vann - og avløpsnettet vurderes som stor nok i forhold til planlagt utbygging, men det vil
være aktuelt å separere avløpsvannet fra campus slik at overvann og spillvann ledes i separate nett.
Tilko b lingsmulighet foreligger i umiddelbar nærhet.
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Ledningsnett med VL150 slik det er i området skal normalt kunne levere brannvann med riktig trykk 50 l/s. Inn i
campusområdet går det en endeledning i dag. For å redusere sårbarheten bør det i forbindels e med videre
utbygging anlegges en ringledning inne på campus, og en eller to nye brannkummer. Ringledning som i dag
går rundt område BKB2 kan føres videre inn på BKB5.

Da det ikke ser ut til å være ka p asitetsproblemer vurderes konsekvensen som nøytral / i ngen konsekvens.

Vannledningen til USN er en endeledning som er koplet til ringledning midt på kartutsnittet ovenfor. Endring til
ringledning også inne på campus vil redusere sårbarheten i forhold til ledningsbrudd.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Ingen direkte konsekvenser Ingen

Full utbygging Ingen negative konsekvenser , men mulighet for forbedring .
Det kan ligge risiko for store kostnader i forbindelse med
flytting av eksisterende anlegg.

Ringledning for
vann
Separering av
overvann

Figur 69 : Konsekvenser for vann og avløp

6.10 Kulturminner og kulturmiljø
Planen berører ett automatisk fredet kulturminne som omtalt i kapittel 3.9 Kulturminner og kulturmiljø.
Kulturminnet grenser til tur vei GT2 . Båndlegging etter lov om kulturminner er gjort på bakgrunn av
høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune. Uten nærmere utredn ing vurderes dette likevel som en negativ
konsekvens.

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten negativ konsekvens.

Kulturminnet er automatisk fredet, men skade kan lettere skje
ved uhell.

Merking med skilt

X - kryss Endringen vil ha en positiv konsekvens for vern av
kulturminnet. Tilhørende endring av trase for tur vei 2 har
ingen vesentlige konsekvenser.

Båndlegges i
områdeplanen

Figur 70 Konsekvenser kulturminner og kulturmiljø

6.11 Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet risiko - og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planen. Denne foreligger som egen rapport.

6.11.1 Oppsummering
52 ulike h endelser er vurdert. Hendelser som er vurdert som aktuelle er oppsummert i risikomatrise nedenfor .
Ingen hendelser er vurdert å medføre uakseptabel risiko (røde felt). 4 hendelser er plassert i gule felt, hvilket
innebærer at risiko bør vurderes. Tiltak vurderes ut fra kostnad i forhold til nytte. I figuren er hendelser fra
ROS - analysen angitt med nummer som i analysen. Hendelsene i gule felt er nærmere omtalt nedenfor.

Konsekvens/Sannsynlighet Ubetydelig (1) Mindre alvorlig (2) Alvorlig (3) Svært alvorlig
(4)

Svært sannsynlig (4) 29

Sannsynlig (3) 23,24 3,4

Mindre sannsynlig (2) 9,10,15, 17, 38,44,46 5

Lite sannsynlig (1) 12,50 1,42

Figur 71 : Tabell 3 fra ROS - analysen: Hendelser oppsummert i risikomatrise

Planforslaget er vurde rt til ikke å medføre særskilt risiko for miljø eller samfunn. Tiltaket i seg selv vurderes
ikke å generere vesentlig økt risiko for uønskede hendelser. Derimot er planområdet utsatt for enkelte
risikoelementer; disse er i første rekke knyttet til fire hendelser: flomras, elveflom, støy og støv fra Osloveien
og ulykke r med gående og syklende.

6.11.2 Flomras og elveflom langs Storelva (hendelser 3 og 4)
Planen legger ikke opp til ny bebyggelse i eller tett inntil de deler av elvens bredder som kan være utsatt for
flomras og elveflom.
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Erosjon i bunnen av elva og i yttersvinge r vil ofte være årsak til at skråninger langs elveløpet undergraves. Ved
undergraving av skråninger blir disse ustabile og kan begynne å skli eller rase ut i elva. Man anbefaler derfor
erosjonssikring ved innfylling i yttersving av Storelva. Beplantning la ngs vassdragene som hindrer utglidning
og erosjon må også ivaretas. Eventuell anleggelse av turvei eller gang - /sykkelvei i elveskrenten vil måtte
dokumentere forebyggende tiltak og sikring med hensyn til grunnforhold.

Planen legger ikke til rette for tilt ak som er sårbar for flom eller anleggelse av bebyggelse i flomutsatte
områder.

6.11.3 Støy og støv fra Osloveien (hendelse 29)
Utover anleggsvirksomheten genererer ikke tiltaket vesentlig økning av støy eller støv for omgivelsene.
Derimot er planområdet utsatt f or trafikkstøy med Osloveien som den viktigste støykilden i området.
Bebyggelsen nærmest Osloveien vil være utsatt for støy. Ifølge støykart ligger deler av eksisterende
bebyggelse innenfor rød og gul støysone.

Fortettingen krever at vi bygger flere boenhe ter i områder som i dag er preget av støy. Det blir derfor opprettet
en avvikssone i henhold til veileder T - 1442 for å kunne åpne for boligbygging i disse områdene. Planen stiller
krav til at slike boliger likevel ivaretar støy på en måte som ikke går utov er bokvaliteten i disse områdene.

6.11.4 Ulykker for gående og syklende/skolevei (hendelse 5)
ROS - analysen avdekker risiko for ulykker med gående og syklende, herunder også skolevei, med dagens
situasjon. Områdeplanen fremmer en oppgradering av kryssløsning i Os loveien, samt vesentlig oppgradering
av forholdet for gående og syklende, med blant annet nye gang - og sykkelveier. Samlet medfører disse
tiltakene at risikoen for ulykker for gående og syklende reduseres som følge av realiseringen av planforslaget.

6.12 Univer sell utforming / tilgjengelighet for alle

6.12.1 Områder for boligbebyggelse
Område B K S1 og B K S2 ligger på en høyde og har adkomst via vei SV1. Dette er den eneste naturlige
adkomsten og alternative adkomstmuligheter foreligger ikke. Veien er meget bratt og adkomsten til disse
boligene vil derfor ikke kunne tilfredsstille krav om universell utforming, fordi veien er for bratt. Dette gjelder
spesielt for gående og syklende, men veien kan også være utfordrende for kjørende vinterstid. Områder for
kombinerte for mål

Høydeforskjellene i område BKB3 kan by på utfordringer i forhold til universell utforming av adkomst til
bygninger og uteområder. Område BKB2 og BKB4 er relativt flate og byr ikke på de samme utfordringene.

6.12.2 G ang - og sykkel veier

Alternativ Konsekvensvu rdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Negativ konsekvens på grunn av bratte og til dels svært
bratte ramper. Ikke universelt utformet. Villkryssing av
Osloveien fordi undergangen representerer en omvei.

Lysregulert
fotgjengerovergang

X - kryss Positiv konsekvens for fotgjengere. Kulvert kan suppleres
med kryssing i plan. Gode koblinger til eksisterende g/s - vei
nett.

Mulig ny krysning i
plan på Oslo veien .

Figur 72 Konsekvenser gang - og sykkelveier

6.12.3 Vurdering
Samlet vurdering av universell utforming / tilgjengelighet for alle:

Alternativ Konsekvensvurdering Avbøtende tiltak

0 - alternativet Liten n egativ konsekvens Ingen

Full utbygging Positive konsekvenser Ingen

Figur 73 : Konsekvenser for universell utforming / tilgjengelighet for alle
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6.13 Samlede v irkninger av planforslaget , sammenstilling

6.13.1 0 - alternativet
Forholdet til andre planer er uten direkte konsekvenser for 0 - alternativet.

0 - alt e rnativet gir negative konsekvenser for gående og syklende (trafikkfare) og universell utforming /
tilgjengelighet for alle.

Ingen negative konsekvenser for landskap, naturmiljø, nærmiljø (bortsett fra støy), kulturminner og kulturmiljø.

For støy og luftforurensning er det ingen konsekvens.

Det er ikke funnet noen særskilte positive konsekvenser ved 0 - alternativet.

6.13.2 Full utbygging
Forholdet til andre planer er gjennomgående positivt for trinn 2 .

G ir positiv konsekvens for gående og syklende, samt muligheter til å prioritere kollektivtrafikk . Kan gi lokale
utfordringer med trafikkavvikling på interne veier.

G ir liten ne gativ konsekvens for landskap, naturmiljø , kulturminner og støy

G ir positiv konsekvens for nærmiljø og universell utforming / tilgjengelighet for all e .

G ir negativ konsekvens for enkelte naboer fordi det innebærer inngrep i eiendommer og riving av bolighus. For
andre naboer gir områdeplanen verdistigning.

G ir meget positive konsekvenser for lokalsamfunn, studenter og universitetet .

6.13.3 Oppsummering
Planfo rslaget er i tråd med overordnede mål for samfunnsutvikling lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå.

Planforslaget er vurdert til ikke å medføre særskilte negative konsekvenser for miljø eller samfunn.

De samlede konsekvensene ved 0 - alternativet er negativ e.

Planforslaget legger til rette for videre utvikling av kunnskapsparken som et levedyktig og attraktiv t sted. Dette
vil gi positive virkninger for lokalsamfunnet. Utbygging gir overveiende positive konsekvenser og full utbygging
gir aller mest positive konsekvenser.
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-8   Arkiv: K11 &13  

 

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  
 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

  

 

Sammendrag 
Som vedtatt i kommunal planstrategi for Ringerike for perioden 2020-2023 er rådmannen i 

gang med å utarbeide forslag til revidert kommuneplanens samfunnsdel, samt parallellt 

utarbeide en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet. Strategi og plan er politisk 

styringsgruppe for arbeidet og også kommunestyret involveres i arbeidet blant annet gjennom 

et verksted 8. oktober.  

 

Underveis i arbeidet ønsker imidlertid rådmannen også å legge til rette for tidlige innspill fra 

eldrerådet, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning, hovedutvalget for oppvekst og kultur, 

integreringsrådet, råd for funkjsonshemmede og ungdomsrådet. I løpet av oktober meldes 

derfor denne orienteringssak opp til behandling i samtlige av de nevnte råd og utvalg. 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet, samt invitere 

medlemmene av de ulike rådene og utvalgene til å gi tidlige innspill til arbeidet med 

kommuneplanens samfunnsdel. I møtene vil representanter fra prosjektgruppa informere om 

pågående arbeid og belyse særskilte utfordringer i Ringerike innen det aktuelle rådet eller 

utvalgets ansvarsområde. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og innspill om mål og 

strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med planforslaget.  

 

Det tas sikte på 1. gangsbehandling av forslaget til kommuneplanens samfunnsdel i strategi og 

plan i januar 2021. I etterfølgende høringsperiode vil rådene og utvalgene kunne gi ytterligere 

innspill til planforslaget før politisk sluttbehandling i strategi og plan og kommunestyret i mars-

april 2021.  

 

 

Beskrivelse av saken 
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument. Figuren nedenfor viser 

samfunnsdelens plass i kommunens plansystem. 



- 

 

 

Gjeldende samfunnsdel for Ringerike kommune ble vedtatt i 2015, og har perspektivet 2015-

2030. Kommunal planstrategi for Ringerike kommune for perioden 2020-2023 ble vedtatt i 

kommunestyret 25. juni 2020 (sak 82/20). I planstrategien framgår det at kommuneplanens 

samfunnsdel skal revideres. Kommunen varsla oppstart av arbeidet med samfunnsdelen 

sammen med høring av planstrategien.  

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune skal legge FNs bærekraftmål til grunn for 

sin virksomhet (sak 143/18) og har valgt ut ni av FNs bærekraftsmål som fokusområder for 

Ringerike kommune (sak 158/19):  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

En viktig føring for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 er at det for hvert 

fokusområde skal fastsettes lokale hovedmål, delmål og strategier.  Det skal også listes opp 

sentrale utfordringer knytta til de enkelte fokusområdene, som belyser bakgrunnen for valgte 

målsettinger. Administrasjonens arbeidet med samfunnsdelen er organisert som et prosjekt med 

deltakere fra alle sektorer i kommunen, samt at det legges opp til gode muligheter for 

medvirkning både fra innbyggere og politikere. Strategi og plan ble orientert om 

medvirkningsopplegget 26. august, se presentasjon fra dette.  

 

Illustrasjon av mulig kapitteloppbygning: 
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Samfunnsmål, resultatmål og effektmål for revideringen av 

kommuneplanens samfunnsdel 

 

Samfunnsmål 

Kommuneplanens samfunnsdel skal vise vei for en miljømessig, sosialt og økonomisk 

bærekraftig utvikling i Ringerike.  

 

Resultatmål 

Prosjektets sluttleveranse; det konkrete resultatet av prosjektet:  

1. Ny samfunnsdel  

a. Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 skal utarbeides iht. plan- og 

bygningslovens krav, og fremmes for politisk sluttbehandling innen 

utgangen av mars 2021.  

b. I tillegg til digital og trykket versjon av selve dokumentet 

«Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033», skal det lages et 

underlagsdokument med dokumentasjon av prosess, bakgrunnsinformasjon 

m.m.  

 

2. Hovedmål, delmål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal hjelpe 

kommunen å styre mot en bærekraftig utvikling:  

a. Målene skal konkretisere hva Ringerike ønsker å oppnå innenfor hvert av de 

ni fokusområdene som kommunestyret har vedtatt for Ringerike. Særlig 

delmålene skal så langt som mulig være «SMARTE»: Spesifiserte, Målbare, 

Aksepterte, Realistiske, Tidsbestemte og Enkle.  

b. Strategier for hvordan kommunen skal nå målene skal identifiseres.  

c. Resultatindikatorer som kan brukes for å måle om delmål oppnås skal 

identifiseres. Dette for at målene skal være godt egnet til å bli fulgt opp i 

kommunens årlige budsjetter og handlingsprogram (kommuneplanens 

handlingsdel), samt tilhørende rapportering. 

 

3. Kommuneplanens samfunnsdel skal: 

a. Ivareta at FNs bærekraftsmål implementeres i kommunens planlegging, jf. 

Nasjonale forventninger og kommunestyrets vedtak i sak 143/18 og 158/19. 

b. Ivareta kommunens overordnede planlegging iht. statlig planretningslinje for 

klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, jf. kommunestyrets vedtak i 

sak 35/19 

c. Gi konkrete føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel. 

d. Tilrettelegge for innbyggervekst og legge grunnlaget for et bærekraftig og 

konkurransedyktig næringsliv som sikrer vekst og utvikling, ivaretar miljøet 

og menneskene. 
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4. Forslag til tekst til bruk i saksframlegg:  

I tillegg til utarbeidelse av selve samfunnsdelen, skal prosjektet lage forslag til 

hvordan det i alle saksframlegg som fremmes til politisk behandling i Ringerike skal 

redegjøres for hvordan saken følger opp kommuneplanens mål og strategier. Etter 

vedtak av ny samfunnsdel skal dette erstatte dagens mal for redegjørelse knytta til 

FNs bærekraftsmål. 

Effektmål 

Prosjektets langsiktige virkning for kommunen og innbyggerne:  

 

1. Ny samfunnsdel skal være et godt og effektivt styringsverktøy for kommunen. Den 

skal gi et klart bilde av hva som er Ringerikes utfordringer og muligheter, og hva 

som er de viktigste målene kommunen skal styre etter framover for å oppnå en 

bærekraftig utvikling.   

2. «SMARTE» hovedmål og delmål i samfunnsdelen med tilhørende strategier, gjør at 

kommunens budsjett og handlingsprogram får en styrket rolle som 

kommuneplanens handlingsdel.  

3. Gode resultatindikatorer som brukes aktivt i kommunens rapporteringer, gir god 

oversikt over graden av måloppnåelse og behov for nye tiltak. 

4. Ny samfunnsdel er godt kjent både i kommuneorganisasjonen og eksternt, og er 

framstilt på en måte som er lett å forstå (klarspråk, bilder, illustrasjoner, kart).  

5. Samfunnsdelen har konkrete føringer som gir en effektiv og målretta prosess i 

kommende revisjon av kommuneplanens arealdel.  

 

 

Forhold til arealstrategien 

Parallelt med samfunnsdelen utarbeides det en overordna strategi for arealutvikling og 

bærekraftig mobilitet. Sentralt i denne strategien er å se samordnet på kommunens areal- og 

transportplanlegging og samferdselsinfrastruktur. Dette gjennomføres som et eget prosjekt som 

har fått navnet Arealstrategi og bærekraftig mobilitet.   

 

Hensikten med arealstrategien er å skape en kobling mellom samfunnsdelen og arealdelen. 

Arealstrategien skal foreslå hovedprinsipper for kommunens langsiktige arealbruk og 

bærekraftig mobilitet. Vi må underveis vurdere hvilke konkrete deler av arealstrategien som 

skal løftes og forankres i samfunnsdelen. Dette vil være sentrale prinsipper og strategiske 

arealkart/illustrasjoner. Samfunnsdelen vil sammen med arealstrategien legge føringer for 

kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for arbeidet: 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 Kommunestyret 29.11.18 sak 143/18: Vedtak om at Ringerike kommune skal legge 

FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. 

 

 Kommunestyret 07.03.2019 sak 17/19: Næringspolitisk strategi «Framover 

sammen» vedtatt.  

 

 Formannskapet (strategi og plan) 20.03.2019 sak 5/19: Her fikk formannskapet en 

gjennomgang av planlagt framdrift for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, 

kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel.  

 

 Kommunestyret 4.4.2019 sak 35/19: Vedtak om at Ringerike kommunes overordna 

planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig energiomlegging 

og klimatilpasning skal integreres i kommuneplanen. 

 

 Kommunestyret 7.11.2019 sak 158/19: Her vedtok kommunestyret ni av FNs 

bærekraftsmål som fokusområder for Ringerike kommune.  

3 God helse  

4 God utdanning 

8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

9 Innovasjon og infrastruktur 

10 Mindre ulikhet  

11 Bærekraftig by og lokalsamfunn 

13 Stoppe klimaendringene 

15 Liv på land 

17 Samarbeid for å nå målene 

 

 Formannskapet (strategi og plan) 12.02.2020 sak 5/20: Formannskapet behandlet 

forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og planprogram for 

kommuneplanens samfunnsdel. I planstrategien framgår det at samfunnsdelen skal 

revideres, med planlagt sluttbehandling innen utgangen av mars 2021. 
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Planstrategien og planprogrammet for samfunnsdelen ble vedtatt 25. juni 2020 (sak 

82/20). 

 

 

Spørsmål ditt råd/utvalg vil bli invitert til å gi innspill om i møtet: 
 

Representanter fra den administrative prosjektgruppa vil gi en orientering i møtet om pågående 

arbeid med samfunnsdelen, samt særskilt belyse utfordringer i Ringerike innen ansvarsområde 

til ditt råd eller utvalg. Videre vil prosjektgruppa invitere til diskusjon og invitere til innspill om 

mål og strategier som rådene og utvalgene ønsker at tas med videre i arbeidet med 

planforslaget. Aktuelle spørsmål er: 
 Ut i fra erfaringene dere har gjort dere i dette utvalget/rådet i året som har gått, hvilke 

mål eller tiltak savner dere i gjeldende kommuneplanens samfunnsdel?  

 Hvilke strategier, ressurser osv. mener dere at skal til for å møte utfordringene 

kommunen har innen deres ansvarsområde (jf. bl.a. bakgrunnsdokument om de utvalgte 

fokusområdene (se sak 158/19 eller vedlegg her) og folkehelseoversikten, se full 

versjon eller kortversjon)?  

 Har dere innspill om delmål eller strategier/tiltak innenfor fokusområdene som er mest 

relevante for ditt råd/utvalg? 

 
 

Vedlegg 
 FNs bærekraftsmål –fokusområder. Bakgrunnsdokument for prioriteringen av 

fokusområder i Ringerike som var vedlegg til sak 158/19. 

 Kortversjon av folkehelseoversikten 2019. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

 

leder: Terje Dahlen 

saksbehandler: Bente Elsrud Anfinnsen 

 

 



FN s bærekraftsm ål

R I NGER I KE
K O M M U N E



I n n l e d n i n g
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids -
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030. De tråd -
te i kraft i januar 2016. FNs medlemsland er eni -
ge om 17 bærekraftsmål med totalt 169 delmål.
Målene handler om store, overordnede temaer,
samtidig som de angår hver enkelt av oss. Bæ -
rekraftsmålene skal hjelpe oss til å løfte blikket,
styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lo -
kalt – som også bidrar globalt. Lokal handling er
avgjørende for å nå de globale målene.

I Nasjonale forventninger til regional og kom -
munal planlegging 2019–2023 har regjeringen
fremhevet at den forventer at kommunene leg -
ger FNs bærekraftsmål til grunn for sin sam -
funns- og arealplanlegging.

Kommunestyret i Ringerike vedtok i november
2018 (sak 143/18) at kommunen skal legge FNs
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Vide -
re vises det til vedtak i formannskapet (sak 7/19)
og kommunestyret (sak 35/19) om at Ringerike
kommunes overordnede planlegging innen re -
duksjon av klimagassutslipp, økt miljøvennlig
energiomlegging og klimatilpasning skal inte -
greres i kommuneplanen.

For å prioritere og sikre fokus i planleggingen,
anbefaler rådmannen at de mest relevante bæ -
rekraftsmål velges ut som  fokusområder  for
Ringerike. Planstrategien og planprogrammet
til kommuneplanens samfunnsdel bør utpeke
disse fokusområdene. I selve kommuneplanens
samfunnsdel bør dette så følges opp ved å kon -
kretisere egne, lokale mål innen de prioriterte
områdene.

Formålet med dette dokumentet er å gi en sys -
tematisk gjennomgang av alle de 17 bærekrafts -
målene og bakgrunn for utvelgelse av hvilke av
disse som bør utpekes som særskilte fokusom -
råder i Ringerike.

Derfor utarbeider Ringerike kommune dette
bakgrunnsdokumentet som en del av sitt ar -
beid med kommunal planstrategi 2020-2023 og
planprogram for revidering av kommuneplanens
samfunnsdel.



M etod e
For å velge ut hvilke bærekraftsmål Ringerike
bør ha fokus på er alle 17 mål og 169 delmål
gjennomgått og relevans for Ringerike vurdert. I
dette dokumentet belyses så følgende spørsmål
for hvert av bærekraftsmålene:

• Nasjonale forventninger og statlige fø -
ringer. Under denne overskriften belyses
det om det er nasjonale forventninger eller
statlige føringer som tilsier at området bør
prioriteres.

• Hva er kommunens ansvar og virkemid -
ler innenfor området? Under denne over -
skriften belyses det om kommunen har vir -
kemidler eller annen mulighet til å bidra til
høyere måloppnåelse på området enn i dag.

• Belyse lokale muligheter og utfordringer;
Har Ringerike kjente muligheter eller utfor -
dringer på området, herunder utfordringer
identi sert i folkehelseoversikten?

• Helhetsvurdering

Bærekraftsmålene kobles opp mot ansvaret
kommunen har innenfor de ulike områdene,
hvilke forventninger staten har til kommunen
og hvilke virkemidler og utfordringer kommunen
har. Basert på dette gis en vurdering av områder
vi har mulighet til å påvirke, og så en helhetsvur -
dering av hvilke bærekraftsmål Ringerike bør ha
som fokusområder.

Figuren til høyre viser sammenhengen.

Globale mål og nasjonale forventninger

Kommunens ansvar og virkemidler

Lokale muligheter og utfordringer

Kan Ringerike påvirke
dette bærekraftsmålet?

Fokusområde
for Ringerike?

Planstrategi
med planprogram

Handlingsprogram
og budsjett

Kommuneplan;
• samfunnsdelen

• arealdelen

Andre planer

Helhetsvurdering



Globale mål Ringerike ikke
kan påvirke



Globale mål som overlapper
med andre mål



Globale mål som muligens
prioriteres som fokusområder



Rådmannens forslag til
fokusområder for Ringerike



Kommunens ansvar og
virkemidler
Kommunen bør legge til rette for at alle skal ha
like muligheter til å lykkes gjennom utdanning,
arbeid og støtteordninger m.m.

Oppvekst i fattigdom i Norge handler om at barn
og unge har færre valgmuligheter enn andre
barn og unge i Norge, blant annet at de ikke har
lik mulighet til å delta i lokalsamfunnets aktivite -
ter på lik linje med andre barn.

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller. Kommunene
legger universell utforming til grunn i planleg -
ging av omgivelser og bebyggelse og ivaretar
folkehelsehensyn i planleggingen.

Kommunene ivaretar barn og unges interes -
ser gjennom en samfunns- og arealplanlegging
som skaper trygge, attraktive og aktivitetsfrem -
mende by- og bomiljø.

Lokale muligheter og
utfordringer
Folkehelseoversikten
• I Ringerike er medianinntekten i husholdnin -

ger 8% lavere enn landet som helhet.
• Inntektsulikheten er lavere i Ringerike enn i

Buskerud og landet for øvrig.
• Omlag 10% av husholdningene i Ringerike

er lavinntektshusholdninger. Dette er om -
trent likt som Buskerud, mens det er 8% på
landsbasis.

• I Ringerike eie r 64% av befolkningen egen
bolig, samtidig ser vi at de som leier ofte er
aleneforeldre med små barn.

• 6,7% av barna 6-15 år i Ringerike gikk på
Kulturskolen i 2018. 0,3% står på venteliste.

• For alle gruppene, unntatt de under 30, har
det vært en jevn nedgang i arbeidsledighet
fra 2015. Men for gruppen under 30 har det
fra 2018 vært en økning. Total arbeidsledig -
het i Ringerike kommune lå på ca. 2,3% i
2018.

«Utrydde alle former for fattig -
dom i hele verden»

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde alle former for fattigdom
i hele verden handler om at den økonomiske
veksten skal være inkluderende og fordeles
jevnere blant land og befolkning.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike kommune ser vi at medianinntekten
er lavere enn landet for øvrig, og de siste årene
viser at det er en økning i økonomiske forskjel -
ler i Ringerike. Det er en høy andel barn i lavinn -
tektshusholdninger, også kalt barnefattigdom.
Dette er barn som har færre valgmuligheter,
blant annet deltagelse i lokalsamfunnets akti -
viteter. Sosiale forskjeller er en stor utfordring
for kommunen, som må arbeides med kontinu -
erlig. Dette er en utfordring som kan påvirke på
to måter. Enten gjennom tiltak som reduserer
forskjeller, eller ved å sørge for at økonomisk
svake/sårbare grupper er mindre utsatt over -
for klimarelaterte ekstreme hendelser og andre
økonomiske, sosiale og miljømessige påkjen -
ninger (f. eks. støy, luftforurensning etc.). Ved
det siste punktet er kommunens planlegging
avgjørende.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et område hvor Ringerike har utfor -
dringer. Likevel vil dette målet arbeidet med
kontinuerlig, da det er et av kommunens vik -
tigste ansvarområder. Flere FNs bærekraftsmål
henger tett sammen, og ere av utfordringene
i dette målet henger sammen med de globale
målene om god helse, god utdanning og bære -
kraftige byer og samfunn.



«Utrydde sult, oppnå matsikkerhet
og bedre ernæring, og fremme

bærekraftig landbruk»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller.

Fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for økt verdiskaping og nye grønne nærin -
ger innenfor jord- og skogbruk.

Fylkeskommunene og kommunene sikrer vikti -
ge jordbruksområder og kulturlandskap i land -
bruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.
Utbyggingsløsninger som kan redusere ned -
bygging av dyrka mark vurderes i samsvar med
det nasjonale jordvernmålet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Ringerike ligger over landsgjennomsnittet

når det gjelder livsstilsrelaterte sykdommer
og overvekt blant voksne og barn.

• I Ringerike har lite jordbruksareal vært om -
disponert de siste årene. Ny E16 og Ringe -
riksbane vil medføre omdisponering av dyr -
ka og dyrkbar jord, og vil også øke presset
på landbruksarealer.

• Årlig går ca. 40-90 dekar dyrka mark ut av
drift, eller brukes til annet enn matproduk -
sjon. Med begrensede arealer for matpro -
duksjon er det viktig at alle tilgjengelige are -
aler nyttes til å produsere mat på.

• Antallet dyr på utmarksbeite har vært sta -
bilt, og innen storfe har utviklingen vært
positiv fra 2003 til 2018 med 17,5% økning
(tilsvarer 238 dyr). Ringerike tåler større
beitetrykk.

Helhetsvurdering
Målet om å utrydde sult i verden handler om
å tenke nytt om måten man dyker, fordeler og
bruker mat. Antall mennesker som lever i kro -
nisk sult globalt er fortsatt svært høy.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Fysisk aktivitet er viktig i forebygging av en rek -
ke plager og sykdommer som overvekt og fed -
me. Kommunen kan gjennom ulike institusjoner
(barnehage, skole m.m.)skape gode vaner for
regelmessig fysisk aktivitet og matvaner i bar -
ne- og ungdomsårene som er viktig for normal
vekst og utvikling.

Fokusområde for Ringerike?
Sosiale forskjeller er en av de større utfordrin -
gene for kommunen. Dette målet knyttet til fei -
lernæring og overvekt dekkes under målet om
god helse.

Kommunen må sikre aktiv bruk av dyrka jord og
ressurser som kan brukes til å produsere mat.
Ha klare føringer når det gjelder utbygging slik
at det ikke legges unødig press på landbruks -
arealer. Få ut mer av arealene gjennom økte
avlinger og produksjon.

Kommunen gir veiledning og kostholdsråd,
gjennom helsestasjoner og skolehelsetjeneste.
Kommunene har gjennom barnehager, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne gjennom et e ektivt hel -
sesystem.

Å sikre bærekraftig matproduksjon til en stadig
økende befolkning i Norge, er et felles ansvar
som kommunen må ta. Maten som produseres
på Ringerike skal være trygg, sikker og sunn.

• På Ringerike har det siden 2003 vært sta -
dig mer areal som går ut av kornproduksjon
og stadig mer jordbruksareal brukes til å
produsere grovfor (høy og gras). Store de -
ler av Ringerike er egnet til produksjon av
matkorn. Det er en utfordring at kornareale -
ne brukes til å produsere gras.



Kommunene har ansvar for å sørge for gode
og forsvarlige helsetjenester til alle som trenger
det, uavhengig av alder eller helsesituasjon.
Kommunene har gjennom barnehagene, skole,
kultur- og fritidstilbud mulighet til å bidra til god
helse for innbyggerne, og utjevne forskjeller i
helsetilstand som kan forklares med sosial og
økonomisk ulikhet.

«Sikre god helse og fremme livskvali -
tet for alle, uansett alder»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging

Kommunen e planlegger aktivt for å motvirke
og forebygge levekårsutfordringer og bidrar til
utjevning av sosiale forskjeller (...).

K ommunene ivaretar aktivt gode vilkår for god
psykisk og fysisk helse i planleggingen.

Kommunene sikrer trygge og helsefremmende
bo- og oppvekstmiljøer, frie for skadelig støy og
luftforurensning

Kommuner og fylkeskommuner har en aktiv og
helhetlig tilnærming til utvikling av aldersvennli -
ge kommuner og fylker.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Livstilsrelaterte sykdommer i Ringerike lig -

ger noe over landsgjennomsnittet. De hvor
Ringerike skiller seg mest ut er:

• Overvekt: ca. 44% (kvinner ved første
svangeskapskontroll) overvektige, noe som
er 10% høyere enn landsgjennomsnittet.

• Kols: I Ringerike er det 4,4 pasienter
per 1000 innbygger som har kols, mens i
landet som helhet er det 3.2.

• Andel personer med psykiske sympto -
mer og lidelser i alle aldre er 16,3% i Ringe -
rike mot 15,2% i landet forøvrig

• Det er 8% (kvinner ved første svangerskaps -
kontroll) som røyker i Ringerike, noe som er
2% høyere enn landsgjennomsnittet. Det er
en nedadgående trend.

• Vaksinasjonsdekningen i Ringerike er for
lav for de eldste barna. For 16-åringer er
vaksinasjondekningen 86,8%. Dette er
4,5% under landsgjennomsnittet, og under
anbefalt nivå for okkbeskyttelse.

• Mange private vann- og avløpsanlegg opp -
fyller ikke dagens krav.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om god helse handler om å leve friske
og sunne liv som er en forutsetning for å oppnå
bærekraf tig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
God arealplanlegging er viktig for å gjøre det
enkelt og trygt å bevege seg for alle og frem -
me økt fysisk aktivitet i hverdagen, f.eks. gjen -
nom tilrettelegging for gående og syklende og
god tilgjengelighet til nærfriluftsområder. Også
tilrettelegging for friluftsliv som gir variasjon,
stillhet og ro er viktig for folkehelse. I Ringeri -
ke er sosiale forskjeller en utfordring, noe som
har en klar sammenheng med livstilsrelaterte
sykdommer. Her er kommunens helse- og om -
sorgstiltak sentralt.

Fokusområde for Ringerike?
Forventningen om befolkningsvekst og økt ut -
bygging i årene fremover gjør det særlig viktig
at en gjennom sin arealplanlegging og annen
myndighetsutøvelse tilrettelegger for at inn -
byggerne kan leve sunne og aktive liv, samt at
helsebelastende forurensning til luft, vann og
jord forebygges. God helse er et fokusområde i
alt kommunen foretar seg, og vurderes dermed
som et fokusområde.

• Økt aktivitet innen utbygging samt økende
utfordringer med om og overvannshåndte -
ring som følge av klimaendringer, kan øke
risikoen for forurensing til luft, vann og jord.

• På landsbasis, og antakelig også i Rin -
gerike, er det et tydelig fall i andelen som
oppfyller minimumsanbefalingene til fysisk
aktivitet fra 6 år til 15 år. Kun 30% av den
voksne befolkning oppfyller anbefalingene.



Kommunen har ansvar for drift av barnehager
og grunnskoler. Alle barn og unge skal ha et
trygt og godt barnehage- og skolemiljø som
fremmer trivsel og læring. Utdanningsarenaer
som barnehager, grunnskoler, videregående
skoler og universitet/høyskole, er en av de vik -
tigste faktorene som bidrar til utjevning av sosi -
ale forskjeller i befolkningen.

«Sikre inkluderende, rettferdig og god
utdanning og fremme muligheter for

livslang læring for alle»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Veien til deltakelse i utdanning og arbeidsliv går
svært ofte gjennom frivillig virksomhet og opple -
velser gjennom felles aktiviteter i lokalmiljøet. Bred
deltakelse er et middel for å sikre tillit, felleskap,
beredskap, likestilling, kompetanse og velferd i lo -
kalsamfunnene. Det er viktig at kommunene leg -
ger til rette for dette.»

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er full barnehagedekning.
• 93 % av alle barn i førskolealder har barne -

hageplass, mens 74 % av barn med mino -
ritetsbakgrunn har barnehageplass.

• Ringerikselevene scorer læringsmiljøet likt
med eller høyere enn landet forøvrig.

• Andelen elever som opplever mobbing er
nær landsgjennomsnittet.

• 8 % av elevene i grunnskolen i Ringerike
mottar spesialundervisning.

• Ringerikselevens grunnskolepoeng er i
snitt noe lavere enn landsgjennomsnittet.

• Ringerike har ere innbyggere med kun
grunnskole som høyeste fullførte utdanning
(31 %) og færre med universitets- /høgsko -
leutdanning (27%) enn landet for øvrig.

• Flere i Ringerike tar høyere utdanning, og
dette følger trenden til resten av landet.

Helhetsvurdering
Målet om god utdanning handler om å skape
grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jen -
ter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med
god kvalitet, og den skal være gratis.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike har gutter og jenter lik tilgang til gra -
tis utdanning med god kvalitet. Barnehage og
skole har likevel utfordringer. Flere barn med
minoritetsbakgrunn bør ha barnehageplass,
læringsmiljøet spesielt på ungdomstrinnet må
bli bedre og andelen elever som opplever mob -
bing må reduseres. Godt tilpasset undervisning
kan redusere antall elever som mottar spesial -
undervisning.

Gode barnehager, skoler, bibliotek og kulturtil -
bud sammen med et mangfold av frivillige or -
ganisasjoner bidrar til like muligheter, bygger
kompetanse for fremtiden og skaper holdninger
som gir grunnlag for en bærekraftig utvikling. Å
innarbeide gode vaner med regelmessig fysisk
aktivitet og riktig kosthold i barne- og ungdoms -
årene er viktig for god vekst og utvikling. Dette
er med på å utjevne sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Skoler og barnehager er viktige arenaer hvor
elever utvikler kunnskap og holdninger så de
kan mestre livene sine og delta i arbeid og fel -
lesskap i samfunnet. Dette skal bidra til å utjev -
ne sosiale forskjeller legge til rette for at alle får
like muligheter og utgangspunkt for fremtiden.
Ved dette prioriteres det som et fokusområde.

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune



I Norge er likestilling mellom menn og kvinner
en helt sentral samfunnsverdi. Gutter og jenter,
kvinner og menn, har like evner og skal ha like
muligheter til å delta i samfunnet vårt. I Norge
er det kjønnslikestilling som er sentralt innen te -
maer som arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

En av kommunens verktøy for å sikre likestilling
er å integrere kjønnsperspektivet i overordende
styringsdokumenter. Her kan en kartlegge ut -
fordringene, og eventuelt vie et satsingområde
til likestilling.

«Oppnå likestilling og styrke jenter og
kvinners stilling»

Kommunens ansvar og
virkemidler

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen er opptatt av at kommunene utvikler
gode virkemidler for å sikre at alle inkluderes i
skole, arbeids- og samfunnsliv. God inkludering
på sentrale livsarenaer bidrar til å opprettholde
et samfunn med små forskjeller, høy tillitt og god
livskvalitet. Kulturlivet og andre former for fritids -
aktiviteter er viktige arenaer for hverdagsintegre -
ring og fellesskap basert på mangfold, likestilling,
ytringsfrihet og toleranse.

(...) Bred deltakelse er et middel for å sikre tillit,
felleskap, beredskap, likestilling, kompetanse og
velferd i lokalsamfunnene. Det er viktig at kom -
munene legger til rette for dette. »

Lokale muligheter og
utfordringer
• 20% av elevene i vgs i Buskerud melder

om at de har vært utsatt for seksuell tra -
kassering. Dette er representative tall for
Ringerike kommune.

• 44.2% av kommunestyretrepresentantene i
Ringerike er kvinner.

• Andel i Ringerike med høyere utdanning er
30.2% kvinner og 22.5% menn.

• Netto bruttoinntekt er 346.000 kr. for kvin -
ner og 482.000 kr. for menn.

• Andel fedre som tar hele fedrekvoten eller
mer av foreldrepengeperioden er 71,7%.

• Andel sysselsatt (20-66 år) som jobber del -
tid er 11.6% menn og 40.1% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i o entlig sek -
tor er 71.4% kvinner.

• Andel sysselsatte (20-66 år) i privat sektor
er 36.2% kvinner.

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om likestilling mellom kjønnen handler
om å gi begge kjønn like rettigheter og mulig -
heter til å bestemme over eget liv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Norge reguleres likestilling mellom kjønnen
av likestillings- og diskrimineringsloven. Det er
likevel avjørende at kommunen tar ansvar, og
sikrer likeverd i kommunen. Gjennom å benytte
seg av overordnede styringdokumenter vil en
rette fokus mot et område det kan være utfor -
dringer på, sikre en kartlegging og gjennomføre
tiltak hvis dette er et behov. Dette kan for ek -
sempel handle om holdningsendringer.

Likestilling handler også om like muligheter
uavhengig av etnisk tilhørighet, funksjonsevne,
seksuell orientering, alder og religion.

Fokusområde for Ringerike?
Dette er et sentralt tema for å opprettholde et
likeverdig samfunn. Ut fra statistikken ser en at
Ringerike fortsatt har utfordringer på dette fel -
tet, og det må arbeides med kontinuerlig. I dag
er dette ikke implementert i Ringerikes plan -
verk.

• Andel kvinner blant ledere (20-66 år) er
33.1%.



Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til
og beskytter drikkevannskilder i sin planlegging,
slik at behovet for rensing ved produksjon av drik -
kevann reduseres.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Drikkevannkvaliteten og vannforsyningen

er veldig god i Ringerike.
• Ringerike kommune har i dag 9 kommuna -

le vannverk som totalt forsyner ca 26000
mennesker. Alle vannverk har grunnvann
som kilde og har en veldig god kvalitet.
Minst 2 hygieniske barrierer er oppfylt på
alle anlegg. Vannet tilfredsstiller alle krav
i drikkevannsforskriften og har gode hygi -
eniske og bruksmessig kvalitet.

• Det er et større antall private vannverk i
Ringerike som forsyner 2 boliger eller e -
re med varierende hygieniske barrierer og
vannkvalitet.

• På det kommunale ledningsnettet er de
største utfordringene kvaliteten på led -
ningsnettet, ringforbindelser til større områ -
der og brannvannsbehov.

Kommunen har et overordnet ansvar for at de
sanitære forholdene i kommunen er tilfredsstil -
lende. Kommunen har ansvar for å sikre rent
drikkevann til sine abonnenter.

Det er også et kommunalt ansvar å forebygge
sykdom relatert til forurensning av luft, vann og
jord. Kommunen har myndighet på ere områ -
der som påvirker vannmiljøet og vannkvalite -
ten, herunder avløp, landbruk, vannforsyning,
miljø, forurensning og arealplanlegging.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre bærekraftig vannforvaltning og
tilgang til vann og gode sanitærforhold

for alle»

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Helhetsvurdering
Målet om rent vann og gode sanitærforhold
handler om å ha tilgang til rent vann.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er drikkevannskvaliteten og vann -
forsyningen veldig god, og over landsgjennom -
snittet. Utfordringene knyttet til drikkevann er
kvaliteten på ledningsnettet, ringforbindelser og
brannvannsbehov.

I kommuneplanens arealdel sikres vann med
sikringssoner for nedslagfelt for drikkevann og
områder for grunnvannsforsyning. Her tillates
det ikke tiltak som kan forurense.

Fokusområde for Ringerike?
På bakgrunn av den forventede befolknings -
veksten og økt utbygging i årene fremover er
det særlig viktig at Ringerike gjennom sin are -
alplanlegging og annen myndighetsutøvelse
forebygger vannforurensning. Rent vann og
gode santiærforhold anses ikke som en utfor -
dring i Ringerike i dag. Dette er dermed et mål
som ikke har behov for ekstra fokus.



I Norge er det ikke en utfordring at man ikke
har tilgang til energi, men delmål om økt ener -
gie ektivisering og økt andel fornybar energi er
høyst relevante.

Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Særlig gjennom sin are -
alplanlegging kan kommunen påvirke energi -
bruken i transportsektoren. Andre viktige virke -
midler er krav i innkjøp, energie ektivisering og
-omlegging i egne bygg og eiendom, myndig -
heten til å pålegge tilknytningsplikt til fjernvar -
me, tilsynsmyndighet med forbudet mot bruk av
fossil olje til oppvarming av bygg og samarbeid
med energiselskap og andre næringsaktører.

Kommunens ansvar og
virkemidler

«Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til en overkommelig

pris for alle»

Dette målet prioriteres ikke et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging

Fylkeskommunene og kommunene vektlegger ar -
beidet med å redusere utslipp av klimagasser, in -
kludert utslipp fra arealbruksendringer, mer e ektiv
energibruk og miljøvennlig energiomlegging. Opp -
datert kunnskap om forventede klimaendringer og
konsekvenser brukes i planleggingen.

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplan -
legging og klimatilpasning har som del av sitt for -
mål å sikre mer e ektiv energibruk og miljøvennlig
energiomlegging i kommunene.

Lokale muligheter og
utfordringer
• I fastlands-Norge er fornybarandelen av

vår energibruk rundt 70 prosent. I Ringeri -
ke, som ellers i Norge, blir overgang til for -
nybar energibruk særlig viktig innen trans -
portsektoren i årene som kommer. 51% av
klimagassutslippene i Ringerike kommer
fra veitra kk.

• Mer e ektiv gjenbruk av overskuddsvarme
fra eksisterende og potensielle fremtidige
datasentre og annen kraftintensivindustri
er en utfordring i Ringerike.

• Enovas energie ektiviseringskalkulator an -
slår at Ringerike kommune kan spare 2.79
GWh til en verdi av 1.95 mill. kr. hvert år
innen drift av egne bygg. En kartlegging
av energie ektiviseringspotensialet i kom -

Helhetsvurdering
Bruk av fossil energi er den største bidragsyte -
ren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2
og andre klimagasser. Videre bør også fornybar
energi brukes så e ektivt som mulig, både for å
muliggjøre at fossilt energibruk erstattes og for
å redusere naturinngrep og kostnader knyttet til
kraftproduksjon og nettutbygging.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Kommunen har en rekke virkemidler som er
viktige for energie ektivisering og omlegging til
fornybar energibruk. Mer e ektiv bruk av energi
og omlegging til fornybar energi er avgjørende
for at Ringerike skal klare å nå mål om reduk -
sjon av klimagassutslipp. For at det samlede
energisystemet i Ringerike skal være så bære -
kraftig som mulig er også e ektutjevning samt
fornuftig ”arbeidsdeling” mellom kraftsystemet,
fjernvarmenett og lokal energiproduksjon viktig.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet henger tett sammen med mål 13
Stoppe klimaendringene. Mål 7 Ren energi for
alle prioriteres derfor ikke som eget fokusom -
råde, men vil inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres.

munale bygg i Ringerike i 2018 konkluder -
te med at lønnsomme tiltak kunne gi ca. 5
GWh i årlig reduksjon i energibruken. Det
er også potensiale for energie ektivisering
knyttet til kommunale vann- og avløpsan -
legg.



Kommunen må legge til rette for et variert næ -
ringsliv med arbeidsplasser som sysselset -
ter befolkningen og hvor enda ere kommer i
arbeid. Kommunen må tilrettelegge for at nye
bedrifter kan etablere seg, og at eksisterende
bedrifter og arbeidsplasser videreføres.

Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling, kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. ede arbeidsplasser og næringer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling, inno -
vasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et inklude -
rende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige arealer
som ivaretar samfunnets behov.

Kommunene legger til rette for økt verdiskaping og
nye grønne næringer innenfor jord- og skogbruk.

Kommunene sikrer viktige mineralforekomster i
sine planer og avveier utvinning mot miljøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Tilgangen til, og lag -
ring av, byggeråsto er ses i et regionalt perspektiv.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Det er store grus- og sandressurser av na -

sjonal betydning i kommunen, samt en stor
skogkommune og med ere massedeponi -
er.

• Ringerike spisser næringsarbeidet og fo -
kuserer på etablering av verdiskapende ar -
beidsplasser

• Ringerike setter i gang prosjekter som for
eksempel ”spillvarme-prosjektet”

• Den private sysselsettingsandelen er lav i
Ringerike.

• I Ringerike er ca. 10% av husholdningene
lavinnteksthusholdninger. Dette er 1% er
enn i landet forøvrig.

• Arbeidsledigheten har hatt en jevn nedgang
de siste årene i alle aldersgrupper, og i 2018
lå den på 2,3%. Blant personer under 30 år

Helhetsvurdering
Målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst
handler om å skape økonomisk vekst og nye
arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid, noe
som er en forutsetning for bærekraftig utvikling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en høyere andel med lav inn -
tekt enn landet for øvrig. I tillegg er den private
sysselsettingen lav. Det er også en utfordring
at høyt utdannede ikke nner relevant arbeid i
kommunen, og dermed pendler ut. Kommunen
kan gjennom arealplanlegging legge til rette
for utvikling av for eksempel næringsområder,
som kan bli fremtidige arbeidsplasser.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kommune satser på vekst i arbeids -
plasser og har som mål om å skape 1 ny ar -
beidsplass per 2. netto nye innbygger. Dette
målet er del av de overordnede målene for næ -
ringspolitikken i Ringeriksregionen, og viktig for
verdiskapningen og for å beholde og trekke til
å seg mennesker som ønsker å bo og arbei -
de i kommunen. For at disse arbeidsplassene
skal bli bærekraftige og fremtidsrettede er det
sentralt at kommunen bruker sin myndighet og
pådriverrolle til å stimulere til grønn næringsut -
vikling, innovasjon og samarbeid som gir e ek -
tiv ressursutnyttelse.

«Fremme varig, inkluderende og bære -
kraftig økonomisk vekst, full sysselset -

ting og anstendig arbeid for alle»

har økt det siste året i Ringerike.
• Det er mange som pendler ut av Ringerike

kommune. I 2018 var det 4795 personer.
Én av grunnene til dette kan være at man -
ge med høy utdanning ikke nner relevant
arbeid i Ringerike.



Kommunen har et ansvar for å legge til rette for
innovatove næringer og sikre infrastruktur lokalt
som bidrar til å sikre en bærekraftig utvikling av
Hønefoss og i lokalsamfunnene. En robust in -
frastruktur tåler klimaendringer og sikrer grønn
mobilitet. Ringerike kommune må sikre at ny in -
frastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov
som dagens løsninger, og er tilpasset et våtere
og villere klima

Det vil bli økende behov for økt tilgang og til -
rettelegging av informasjons- og kommunika -
sjonsteknologi.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene stimulerer til grønn omstilling,
innovasjon, vekst i nye arbeidsplasser og et in -
kluderende arbeidsliv og setter av tilstrekkelige
arealer som ivaretar samfunnets behov.

(...) Lokalisering av boliger, service, handel og
andre arbeidsplass- og besøksintensive virk -
somheter vurderes i sammenheng med eksis -
terende eller framtidige kollektivknutepunkt.

(...) Planene fastsetter regionalt utbyggings -
mønster, senterstruktur og hovedtrekk i trans -
portsystemet.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Begrenset kollektivtransport – 4% benytter

kollektivtilbudet til daglige reiser, 76% med
bil. Ungdom ønsker hyppigere avganger.

• Ringerike yter indirekte nansielle tjenester
til innovasjon gjennom å gi tilskudd til vårt
virkemiddelapparat, utviklingsaktører og
prosjektstøtte.

• Mange høyt utdannede nner ikke relevant
arbeid i Ringerike. Dette medfører at de må
pendle ut av kommunen.

• Tilgjengeligheten til lekeplasser og idretts -
anlegg er begrenset blant annet på grunn
av manglende tilrettelegging på gang- og
sykkelveier.

Helhetsvurdering
Målet om innovasjon og infrastruktur er den
underliggende strukturen som må være på
plass for at et samfunn skal fungere. Investe -
ringer i transport, vanningssystemer, energi og
informasjonsteknologi er helt avgjørende for å
skape en bærekraftig utvikling. Teknologi, inn -
ovasjon og god arealplanlegging kan bidra til
å løse miljømessige utfordringer som følger ut -
byggingen av infrastruktur.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Gjennom å ha fokus på miljø, bærekraft og
sirkulærøkonomi innen sin pådriverrolle for
næringsutvikling kan dette bidra til å tiltrekke
grønne og fremtidsrettede arbeidsplasser og
næringer. Kommunen kan bidra til dette målet
både gjennom sin arealplanlegging og som in -
itiativtaker og pådriver for samarbeid mellom
næringsaktører som gir mer e ektiv ressursut -
nyttelse, f.eks. mer e ektiv utnyttelse av over -
skuddsvarme fra industri til annen næringsut -
vikling.

Fokusområde for Ringerike?
Innovative næringer og god infrastruktur er es -
sensielt for utviklingen av et bærekraftig sam -
funn. Ringerike arbeider kontinuerlig med god
samfunnsutvikling, men har stort forbedrings -
potensial på dette målet. Ved ny byplan er Hø -
nefoss godt rustet for fremtidig planlegging,
men Ringerike har fortsatt behov for bedre
planlegging av samfunnet, samt tilrettelegging
og samarbeid for innovative næringer. Dette
prioriteres som et fokusområde for Ringerike.

«Bygge robust infrastruktur, fremme
inkluderende og bærekraftig industria -

lisering og bidra til innovasjon»



Kommunen har mulighet gjennom ulike kom -
munale støtteordninger å hjelpe vanskeligstilte
mennesker og familier inn i arbeidsmarkedet
og på boligmarkedet. Kommunen må planleg -
ge for varierte boområder som sikrer likeverdi -
ge oppvekstvilkår og gjennom kjøp av kommu -
nale boliger i boligprosjekter bidra til å utjevne
bomiljøene.

Utdannings arenaer som barnehage, skole og
universitet/høyskole, er en av de viktigste fakto -
rene som bidrar til utjevning av sosiale forskjel -
ler i befolkningen. Barnehage og grunnskole
danner grunnlaget for å lykkes i utdanningslø -
pet og er dermed en viktig ressurs for helse og
livskvalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene planlegger aktivt for å motvirke og
forebygge levekårsutfordringer og bidrar til utjev -
ning av sosiale forskjeller (...)

Kommunene tar boligsosiale hensyn i areal og
samfunnsplanleggingen gjennom krav til boligstør -
relse og nærområder, og ved å regulere nok bolig -
tomter.

Kommunene legger til rette for leie-til-eie løsninger
for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Kommunene planlegger for et tilbud av tilrettelag -
te boliger for eldre og personer med nedsatt funk -
sjonsevne.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Hønefoss sentrum er ikke godt nok univer -

selt utformet. Blant annet tilfredsstiller kun
10% av inngangspartiene kravene om til -
gjengelighet til rampe. Kun 63% av de kart -
lagte strekningene tilfredsstiller kravene til
stigningstall, og kun 55% av veiene har le -
delinje med god kontrast.

• Ungdoms deltakelse i frivillige organisasjo -
ner er lavere i Ringerike enn på landsbasis.
I Ringerike er det 61%, mens i Norge som
helhet er det 66% av ungdom som deltar i
frivillige organisasjoner.

• Ringerike kommune bruker mindre på kul -
tur og idrett enn sammenliknbare kommu -
ner. I 2017 brukte kommunene i Buskerud

Helhetsvurdering
Målet om mindre ulikhet handler om den øko -
nomiske veksten som har ført til at ere land
har blitt rikere, men dette fører ikke automatisk
til mindre fattigdom. En rettferdig fordeling av
et lands ressurser er nødvendig for å redusere
fattigdom og skape stabile samfunn.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike er det en større andel med grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning enn
landet som helhet. Å redusere utdanningsfor -
skjeller kan bidra til å redusere ulikheter i folks
helse. Barnehage, skole og universitet/høgsko -
le er en av de viktigste faktorene som bidrar til
mindre sosiale forskjeller.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet har en klar sammenheng med mål
om god helse og god utdanning, og prioriteres
dermed ikke som et fokusområde.

«Redusere ulikhet i og mellom land»

i snitt 2,088 millioner, mens Ringerike kom -
mune brukte 1,215 millioner. Dette beløpet
er både private organisasjoner og kommu -
nens drift.

• Valgdeltakelsen på 52.8%, noe som er un -
der landsgjennomsnittet på 60%.

• I Ringerike opplever ca. 20% av ungdom -
mene ensomhet.

• 31% av Ringerikes befolkning har grunn -
skole som høyeste fullførte utdanning, 27%
har høyskole/universitetsutdanning. Dette
e r lavere enn landet for øvrig.

• Det er full barnehagedekning, hvor 93% går
i barne hagen. 74% av de med minoritets -
bakgrunn går i barnehagen.



By- og tettstedsutviklingen gjennom målret -
tet by-, areal og transportplanlegging må ret -
te seg mot både de miljømessige, sosiale og
økonomiske dimensjonene i bærekraften. Den
miljømessige dimensjonen handler om å sikre
hensynet til miljøet, satse på innovasjon og ny
teknologi. Den økonomiske dimensjonen hand -
ler om å skape økonomisk livsgrunnlag i et
langsiktig perspektiv. Den sosiale dimensjonen
handler om å fortsette innsatsen for å skape
sosial balanse i lokalsamfunnene.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for vekst og utvikling
i kompakte og klart avgrensede byområder gjen -
nom regionale bolig-, areal- og transportplaner (...)

Kommunene legger til rette for høy arealutnyttelse
i byområder gjennom fortetting og transformasjon
med kvalitet i omgivelsene (...)

Kommunene legger til rette for sykling og gange
i byer og tettsteder, blant annet gjennom trygge
skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling
fra kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder,
og for transportløsninger for grupper som er min -
dre mobile.

Lokale muligheter og
utfordringer
• 86% av Ringeriksboligene er en-, tom anns -

boliger og rekkehus, og 14% boligblokk er.
• Ringerike seg ikke ut fra sammenlignbare

kommuner når det gjelder antall kommunalt
disponerte boliger.

• Kollektivtilbudet er ikke godt nok i kommu -
nen, særlig ut i distrikte ne.

• 76% av d e daglige reisene er med bil, og
4% ko llektiv.

• Løsm asseskred, om og overvann er de
største utfordringene når det gjelder natur -
fare, som følge av klimaendringer.

• Ringerike vannverk har en score på 99,8%
på god drikkevannskvalitet og leveringsta -
bilitet.

• Kommunen er ikke godt nok universelt ut -
formet, og tilgjengeligheten til sosiale møte -
plasser er noe begrenset. Mangelfull inklu -
dering på sosiale arenaer, blant annet på

Helhetsvurdering
Målet handler om å skape attraktive og bære -
kraftige by og tettsteder i kommunen, samt sik -
re allmenn tilgang til grunnleggende behov som
trygg bolig, trygge møteplasser, trygg transport
og grøntområder på en bærekraftig måte og til
en overkommelig pris.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike skal by 10.000 nye innbyggere vel -
kommen fram mot 2030. Når 70% skal bo i
Hønefoss og 30% i tettstedene må det sikres
at kommunen henger sammen både sosialt og
fysisk. I tett dialog med innbyggerne må det
sikres gode bomiljøer for alle, adgang til rekre -
ative arealer, samtidig som vi arbeider mot en
grønnere utvikling gjennom holdningsskapen -
de arbeid og innovasjon. Plan- og bygnings -
loven er det viktigste verktøyet i arbeidet med
dette bærekraftsmålet.

Fokusområde for Ringerike?
Fremtidige samferdselsprosjekter gir forvent -
ninger om befolkningsvekst og økt utbygging i
kommunen. Ringerike har en unik mulighet til å
gjennom sin samfunns- og arealplanlegging å
styre samfunns- og byutviklingen i bærekraftig
retning i årene som kommer. Derfor prioriteres
dette som et fokusområde for Ringerike.

«Gjøre byer og bosettinger inkluderende,
trygge, motstandsdyktige og bærekraftige»

grunn av mangel på universell utforming,
kan føre til redusert psykisk helse og redu -
sert livskvalitet.

• I kommunens overordnede planarbeid er
det satt et mål om å planlegge for 70% av
befolkningsveksten i Hønefoss-området,
og 30% i de prioriterte lokalsamfunna.



I dag forbrukes det mer enn hva som er miljø -
messig bærekraftig. For å sikre gode levekår
for nåværende og fremtidige generasjoner må
også hver enkelt forbruker endre livsstil for å
imøtekomme fremtidens utfordringer. Bære -
kraftig forbruk og produksjon handler om å gjø -
re mer med mindre ressurser.

Oppfordre til bio- og sirkulærøkonomi;
bygg i tre, emballasje, nye innovasjoner, gjen -
bruk og bruk av gjenbrukte materialer, repara -
sjon istedenfor nykjøp, delingingsøkonomi (bil
etc.), redusere bruk av jomfruelig materiale og
redusere forbruk.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
« Regjeringen legger vekt på fortetting, transforma -
sjon og gjenbruk av eksisterende bygningsmas -
se .»

« Fylkeskommuner og kommuner har en viktig rolle
i arbeidet med å ivareta kulturarven som ressurs
for kunnskap, opplevelse, bruk og gjenbruk. »

” Fylkeskommunal og kommunal planlegging er
viktig for å redusere utslipp av klimagasser og
energiforbruk. Beslutninger om lokalisering, byg -
gemåte og utforming av bebyggelse, infrastruktur
og tjenester, kan påvirke utslipp og energiforbruk i
lang tid framover ”.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Forurensning i form av støy og luft. Andre

typer forurensning som kan påvirke helse
inkluderer forurensning fra avløp, avfall,
forurenset grunn, nedgravde oljetanker,
landbruket og akutt forurensning.

• Utslippsfrie bygggeplasser
• Klimavennlige byggningsmaterialer, mas -

sivtre, jordvarme, solfangere.
• Kulturminneplan for å ivareta og oppfordre

til aktivt bruk av vern.
• Transformere og fortette eksisterende be -

byggelse istedenfor å bygge ut over dyrka
mark og lnf. Legge opp til kommundelpla -
ner som legger opp til fortetting og trans -
formasjon i eksisterende bebygde områder.

Helhetsvurdering
Målet om ansvarlig forbruk og produksjon
handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
Bærekraftig produksjon innebærer å minske
ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassut -
slipp når en lager en vare. På sikt vil dette føre
til økonomisk vekst, begrense klimaendringer
og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Det er mange utfordringer på dette, og et stort
behov for nytekning og endring av vaner. Kom -
munen har ere virkemidler for å påvirke denne
utviklingen. For å sikre gode levekår for nå -
værende og fremtidige generasjoner må også
hver enkelt forbruker endre livsstil.

Fokusområde for Ringerike?
Ringerike kan gjennomføre små og store tiltak
som vil ha en stor gevinst globalt på dette feltet.
Det vil kunne være en utfordring å implemen -
tere nytekning i et samfunn, og en må arbeide
strategisk for å gjennomføre slike endringer.

«Sikre bærekraftig forbruks- og produk -
sjonsmønstre»

• Ressursbank - store industribedrifter - be -
tong, sement

• Oppfordre til bedre resursutnyttelse i eksis -
terende produksjon



For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet kreves handling både globalt, na -
sjonalt og lokalt. Kommunen har et ansvar for
å sikre at kommunens areal og innbyggere er
best mulig rustet for å redusere klimagassut -
slipp og konsekvensene av klimaendringene.

Kommunen har mange virkemidler og roller
som kan brukes for å redusere klimagass -
utslipp, herunder rollen som planmyndighet,
tje¬nesteyter, innkjøper, myndighetsutøver,
eien-domsutvikler og holdningsskaper. Også
hver enkelt innbygger og forbruker må endre
vaner, men kommunen kan være en tilretteleg -
ger innen de områder vi har virkemidler. Kom -
munene skal gjennom planlegging også bidra
til at samfunnet forberedes på og tilpasses kli -
maendringene (klimatilpasning), herunder unn -
gå eller begrense risiko, sårbarhet og ulemper.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene vektlegger arbeidet med å redusere
utslipp av klimagasser, inkludert utslipp fra areal -
bruksendringer, mer e ektiv energibruk og miljø -
vennlig energiomlegging. Oppdatert kunnskap om
forventede klimaendringer og konsekvenser
brukes i planleggingen.

Kommunene legger vekt på klimatilpasning og
samfunnssikkerhet i sin planlegging, og legger
de høye alternativene fra nasjonale klimafram -
skrivinger til grunn for arbeidet. Risiko- og sårbar -
hetsanalyser legges til grunn for plan- og bygge -
saksbehandlingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Direkte klimagassutslipp i Ringerike var

snaut 100 000 tonn CO2-ekvivalenter i
2017. De største utslippskildene er veitra -
kk (over 50 % av utslippene), fra indus -

tri (14%) og fra jordbruk (21 %). I tillegg
kommer indirekte utslipp som fysisk skjer
utenfor kommunen, men som forårsakes
av Ringerike kommune og Ringerikssam -
funnets forbruk av varer og tjenester. I følge
FNs klimapanel må verdens utslipp være
netto null innen 2050 for å begrense den
globale oppvarmingen til 1,5 grader.

• Klimaendringer gjør at det i årene frem -
over er forventet kraftigere og hyppigere

Helhetsvurdering
Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har utfordringer innen både klima -
gassutslipp og klimatilpasning. Samtidig har
kommunen mange virkemidler og roller som
kan brukes for å redusere klimagassutslipp,
fremme miljøvennlig energiomlegging og ener -
gie ektivisering og klimatilpasning.

Fokusområde for Ringerike?
For å nå globale klimamål og forhindre de far -
ligste, menneskeskapte påvirkningene av kli -
masystemet har vi dårlig tid til å omstille oss. I
tillegg må vi systematisk planlegge for bli best
mulig rustet for konsekvensene av de klima -
endringene vi ikke lenger kan forhindre. Mye
må gjøres samtidig og alle må bidra. Kommu -
nen må ta sin del av ansvaret og bruke sine vir -
kemidler for å redusere klimagassutslipp både
fra egen virksomhet og fra Ringerikssamfun -
net for øvrig. Dette målet henger tett sammen
med ere mål, spesielt mål 7 Ren energi for
alle som kan inngå i et felles satsingsområde
innen klima og energi. Kommunestyret i Ringe -
rike vedtok våren 2019 at mål og tiltak innen
klimagassreduksjoner og energie ektivisering
og –omlegging skal tas inn i kommuneplanens
samfunnsdel når denne revideres. Ved dette
prioriteres dette målet som et fokusområde.

«Handle umiddelbart for å bekjempe
klimaendringene og konsekvensene av

dem»

styrtregnepisoder og større og hyppigere
regn ommer. Dette øker også risikoen for
løsmasseskred. Mange områder i Ringe -
rike kommune har marin leire som stedvis
er sensitiv (kvikkleire). Flere steder er boli -
ger plassert i omsone for 200-års om med
fare for oversvømte kjellere eller oversvøm -
te hus. Videre vil klimaendringer øke utfor -
dringer med overvannshåndtering.



Ringerike kommune har ikke hav eller marine
ressurser, og kan ved dette ikke påvirke målet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres ikke som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene vurderer
arealbruken i strandsonen langs sjøen
og i og langs vassdrag i et helhetlig og
langsiktig perspektiv, og tar særlige hensyn til
naturmangfold, kulturmiljø, friluftsliv, landskap og
andre allmenne interesser.

Lokale muligheter og
utfordringer
Ingen utfordringer på dette målet, da Ringerike
ikke grenser til hav og marine ressurser.

Helhetsvurdering
Målet om liv under vann handler om verdens -
havene – deres temperatur, kjemi, strømninger
og liv – som driver de globale systemene som
gjør det mulig for mennesker å leve på jorda.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Dette er ikke et mål Ringerike kan påvirke, da
komunnen ikke grenser til hav eller marine res -
surser.

Fokusområde for Ringerike?
Dette målet prioriteres ikke som et fokusområ -
de.

«Bevare og bruke hav og marine
ressurser på en måte som fremmer

bærekraftig utvikling alle»



Kommunen har et ansvar som planmyndighet
og landbruksmyndighet for å sikre bærekraftig
forvaltning av arealer, arter og økosystemer.
Dette er viktig for å redusere tap av naturlige
habitater og biologisk mangfold. Kommunen
forvalter tilskuddsordninger i jordbruket som
stimulerer til miljøtiltak som å; ivareta kultur -
landskapet, bedre jordstrukturen, minske av -
renning til vassdrag og redusere bruk av plan -
tevernmidler.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene legger til rette for gode leveområder
for ville, pollinerende insekter gjennom planleggin -
gen og drift av arealer.

Kommunene sikrer viktige jordbruksområder og
kulturlandskap i landbruket gjennom langsiktige ut -
byggingsgrenser. (...) dyrka mark vurderes i sam -
svar med det nasjonale jordvernmålet.

Fylkeskommunene og kommunene identi serer og
tar hensyn til viktig naturmangfold, friluftslivsområ -
der, overordnet grønnstruktur, kulturhistoriske ver -
dier, kulturmiljø og landskap i planleggingen.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Over 2000 arter er utrydningstruet i Nor -

ge, hovedgrunnen er endret arealbruk. Kli -
maendringer gjøre mange av disse artene
enda mer sårbare. Geologiske forhold gir
Ringerike høy tetthet av viktige naturtyper
og høyt biologisk mangfold i ere områder.
Ringerike har mange forekomster av rødlis -
tearter, bl.a. arten dragehode. Kartlegging
og registrering av arter og naturtyper er
mangelfull eller utdatert i deler av kommu -
nen.

• Det er mange forekomster av fremmede ar -
ter i kommunen, og ere av disse er klassi -
sert som arter med svært høy og høy øko -

logisk risiko.
• Antallet pollinerende insekter har gått dras -

tisk ned i Europa de siste tiårene, og i Nor -
ge er 25% av alle pollinerende insekter på
rødlista. I Ringerike kan mangel på pollina -
torer bli en utfordring både for det biologiske
mangfoldet og for frukt- og bærproduksjon.

Helhetsvurdering
Målet om liv på land handler om å redusere tap
av naturlige habitater og biologisk mangfold
som er en del av vår felles arv.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Ringerike har store skogområder hvor bære -
kraftig forvaltning blir viktig fremover av hensyn
til både naturmangfold, klima og næring. Vide -
re har kommunen viktige økosystemer både i
høyfjellet og i og langs vassdrag. Kompakt by -
utvikling og fortetting fremfor utbygging av nye
områder, kan redusere press for å bygge ut na -
turområder og bidra til å bevare livet på land.

Fokusområde for Ringerike?
Utbygging av ny E16, Ringeriksbanen, nye bro -
er og veier samt tilhørende befolkningsvekst,
må forventes å gi økt press på omdisponering
av habitater som er viktige for naturmangfold.
Det er kommunens ansvar å hensynta livet på
land gjennom arealplanlegging og andre tiltak
som sikrer bærekraftig forvaltning av arealer,
arter og økosystemer. Gode rutiner, tilstrekke -
lig kunnskap og klare prioriteringer innen areal -
planlegging blir viktig.

«Beskytte, gjenopprette og fremme bære -
kraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraf -
tig skogforvaltning, bekjempe ørkenspred -
ning, stanse og reversere landforringelse

samt stanse tap av artsmangfold»

• Forurensning til vann og vassdrag kan
komme fra grave- eller byggearbeider i for -
urenset grunn, nær vassdrag, avrenning fra
landbruk, lekkasjer fra avløpsanlegg, indus -
tri m.m. Forurensning av vann og vassdrag
kan ha konsekvens både for planter og dyr
i vassdraget og for folkehelse, for eksempel
ved bading, konsum av sk fra ferskvann,
spredning til drikkevann mm.



Kommunen har et ansvar for bygge et velfun -
gerende, ansvarlig og en inkluderende organi -
sasjon i alle sektorene. Virkemidler kan være
samarbeidsavtaler, samarbeidsarenaer og
partnerskap. Innbyggerne har for eksempel
god mulighet til å påvikre beslutninger om ut -
viklingen av Ringerike gjennom utarbeidelse av
planer og politikk. Kommunen har også ansvar
for at innbyggerne føler seg trygge, ved å fore -
bygge blant annet kriminalitet.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres muligens som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Fylkeskommunene og kommunene stimulerer til
grønn omstilling, innovasjon, vekst i nye arbeids -
plasser og et inkluderende arbeidsliv og setter av
tilstrekkelige arealer som ivaretar samfunnets be -
hov.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Traumatiske opplevelser, som alvorlige

ulykker eller vold mot en selv eller ens
nærmeste, kan gi varige psykiske skader.
Daglige og vedvarende belastninger er vel
så viktige som traumatiske hendelser. Fle -
re belastningsfaktorer som virker sammen
over lang tid, gir høy risiko, tilsynelatende
høyere enn summen av risiko knyttet til
hver enkelt faktor.

• Det var totalt 26 sedelighetsforhold i 2016.
Under familieforhold er det registrert 50 sa -
ker totalt i 2016.

Helhetsvurdering
Målet om fred og rettferdighet handler om å
skape fredelige og inkluderende samfunn. Å
sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid
vært FNs hovedoppgave.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
Velfungerende, ansvarlige og inkulderende in -
stitusjoner er avgjørende for å drive god sam -
funnsutvikling. Gjennom blant annet arealplan -
legging er målet å utarbeide arealer tilrettelagt
for innbyggere med ulike behov, og ved dette
skape et mangfoldig samfunn. Ved dette er
deltakelse og medvirkning fra ulike instanser
avgjørende for å drive god samfunnsutvikling.
Kommunen har i samarbeid med ere, mulig -
het for å skape samarbeidsareaner.

Fokusområde for Ringerike?
Informasjonsutveksling og adgang til å påvirke
utviklingen av samfunnet er avgjørende for å få
en mangfoldig utvikling, og dermed et samfunn
tilrettelagt for innbyggere med ulike behov.

«Fremme fredelige og inkluderende sam -
funn med sikte på bærekraftig utvikling,
sørge for tilgang til rettsvern for alle og
bygge velfungerende, ansvarlige og inklu -

derende institusjoner på alle nivåer»



For å skape et godt og inkluderende samfunn
er det viktig i kommunen å ha et godt samar -
beid innad organisasjonen, ut mot næringsak -
tører, mot overordnede myndigheter og innbyg -
gerne forøvrig.

Grunnleggende handler det også om hvem
som skal betale for de investeringer som skal
til for å betale for at vi kan gjennomføre de bæ -
rekraftsmålene kommunen prioriterer.

Kommunens ansvar og
virkemidler

Dette målet prioriteres som et fokusområde i Ringerike kommune

Nasjonale forventninger til
planlegging
Kommunene har en ledende rolle i utviklingen av
sentrum og legger vekt på et langsiktig og forplik -
tende samarbeid med private aktører og innbyg -
gere.

By- og omlandskommuner, sammen med fylkes -
kommunene, videreutvikler samarbeidet om trans -
port på tvers av administrative grenser der dette
bidrar til e ektiv ressursbruk, næringsutvikling, bo -
setting og sosial bærekraft i ulike deler av fylket.

Lokale muligheter og
utfordringer
• Vektlegges et godt samarbeid mellom kom -

munen og frivillighet, lag og foreninger.
• Godt samarbeid mellom skolene og skole -

helsetjenesten og NAV.
• Kommunen har også samarbeid med over -

ordnede myndigheter og nabokommuner
på prioriterte områder som bør ses i en
større sammenheng.

• Å fremme Ringerikes utvikling gjennom
partnerskap, og andre former for privat of -
fentlig samarbeid.

• Måle hvordan det går med kommunen
innenfor de valgte innsatsområdene.

• Lav valgdeltakelse i kommunen. 58% ved
valget i 2019.

Helhetsvurdering
Målet om samarbeid for å nå målene handler
om at for å lykkes med bærekraftsmålene så
er det behov for nye og sterke partnerskap.
Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet
må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvik -
ling.

Kan Ringerike påvirke dette bærekraftsmålet?
I Ringerike må en ha et godt samarbeid inn -
ad i organisasjonen, ut mot næringsaktører,
mot overordnede myndigheter og innbyggerne
forøvrig. Dette kan gjøres på ere områder, og
på ere måter som for eksempel medvirkning i
planprosesser.

Det viktigste partnerskapet er med innbygger -
ne. Bærekraftsmålene gir innbyggerne enda en
mulighet til å bidra til en bedre verden. Dialog
og kommunikasjon er viktig for å involvere rin -
gerikingene lokalt.

Fokusområde for Ringerike?
Ved å samarbeide for å nå de samme målene
vil en styrke gjennomføringsmulighetene, og
får også sett utfordringene i en større sammen -
heng. Ved dette prioriteres dette målet som et
fokuesområde.

«Styrke gjennomføringsmidlene og for -
nye globale partnerskap for bærekraftig

utvikling»



R I N G E R I K E
K O M M U N E

FOLKEH ELSEOVERSI KT 2019

Kortversjon



Forord
Ringerike kommune startet opp arbeidet med å lage en oversikt over
helsetilstanden (folkehelseoversikt) i desember 201 8. Alle kommuner
i Norge er lovpålagt å ha en slik oversikt.

Dette dokumentet gir en samlet oversikt over helsetilstanden til
befolkninge n. Oversikten gir en detaljert beskrivelse av
folkehelseutfordringene i Ringerike kommune, og sammenlikner
dette med Buskerud, landet som helhet og sammenliknbare
kommuner. På denne måten utarbeides et oppdatert
grunnlagsdokument for videre planarbeid i ko mmunen.

Figur 1 : Sammenhengen mellom de lovpålagte prosessene og overordnet planarbeid

Oversikten omhandler temaene befolkningssammensetning,
oppvekst, levekår, skader og ulykker, fysisk, biologisk og sosialt miljø,
helsetilstand og helserelatert atferd. Ved dette identifiseres
utfordringene og ressursene i kommunen.

Under følger helsetilstanden i Ringerike kommune.

Positiv utvikling Negative funnPositive funn Andre funn



Sam m en d rag av h ovedfu n n

Befolkningssammensetning
Befolkningsvekst
Levealder
Utdanning

Levekår
Eier egen bolig
Privat sysselsetting
Arbeidsledighet
Leier bolig
Sykefravær
Næringsvirksomhet
Inntektsulikhet
Bor alene
Uføretrygd
Pendling
Lavinntekt

Miljøfaktorer
Vannkvalitet
Ungdomskriminalitet
Universell utforming
Kollektivtilbud
Ensomhet (ungdom)
Deltakelse i frivillige
organisasjoner
Valgdeltakelse

Helserelatert atferd
Bruk av rusmidler
Røyker
Vaksinasjonsdekning
Forbruk av antibiotika
Seksuell trakassering
(vgs . )

Oppvekst
Barnehagedek ning
Trivsel (barneskole)
Læringsmiljø
(grunnskole)
Minoritetsbakgrunn
i barnehage

Skader og ulykker
Dødsfall (brann)
Sykehusbehandling

Helsetilstand
Tannhelse
Kols
Psykiske lidelser
Livsstilsrelaterte
sykdommer



I Ringerike er det 30 442
innbyggere (per 01 .01 .201 9).
Det har vært en befolknings -
vekst på 0,5% årlig de siste
1 0 årene.

Med en levealder på 82,5 år
for kvinner og 78,8 år for
menn er f orventet levealder i
Ringerike litt lavere enn både
landet og fylket som helhet .
Levealderen i Ringerike har
en positiv utvikling, i tråd med
utviklingen i resten av landet.Flere i Ringerike tar høyere

utdanning, og dette følger
trenden til resten av landet.
Ringerike har allikevel flere
innbyggere med kun
grunnskole som høyeste
fullførte utdanning (31 %), og
færre med universitets -
/høgskoleutdanning (27%)
enn landet for øvrig .

I 201 8 var det 4 577
innvandrere i Ringerike. Det
har vært en gradvis økning av
innvandrere og norskfødte
med innvandrerforeldre de
siste 1 0 årene. De aller fleste
kommer fra Europa, i likhet
med trenden i Norge for
øvrig.

.

B efol kn i n g ssam m en setn i n g



64,3% av innbyggerne i
Ringerike kommune eier
egen bolig.

Arbeidsledigheten har hatt en

jevn nedgang de siste årene i
alle aldersgrupper, og i 201 8 lå

arbeidsledigheten på 2,3%,
men for aldersgruppen under

30 har det i det siste året vært
en liten økning

Det har vært en økende
tilvekst i privat sysselsetting.

Den største gruppen i
befolk ningen som leier bolig
er eneforeldre med små
barn.

I Ringerike er det flere som bor
alen e enn i landet for øvrig.

Ringerike har en høyere andel
mottakere av uføretrygd enn
Buskerud for øvrig.Sykefravær ligger noe

høyere enn landsgjennom -
snittet. Høyest er det i helse -
og sosialtjenester. Dette i
likhet med resten av landet.

Det er flere som pendler ut enn
inn av kommunen.

Ringerike kommune ligger
over landsgjennomsnittet på
andel med lavinntekt, og det er
en økende andel barn som
vokser opp i familier med
vedvarende lavinntekt.
Gruppen barn med innvandre -
rbakgrunn som har foreldre
med lav utdanning og svak
yrkestilknytning har også økt.

Bortfallet av et stort antall
industriarbeidsplasser har
ikke i tilstrekkelig grad blitt
erstattet av nærings -
vi r ksomhet med tilsvarende
høy ve rdiskapning.

Inntektsulikheten i Ringerike
er lav, men dette må sees i
sammenheng med at
kommunen ligger noe lavere
enn landsgjennom snittet på
inntekt generelt.

Levekår



I Ringerike kommune er det

full barnehagedekning.

Andelen av barn med minoritets bakgrunn
som går i barnehage er lav i Ringerike.

Ringerike kommune scorer

over land s gjennomsnittet

på trivsel i barneskolen.

Ringerike har flere barn i barnevernstiltak

enn sammenliknbare kommuner.

Læringsmiljø på barneskolene i Ringerike
ligger over landsgjennomsnittet, mens på
ungdomsskolene er læringsmiljøet litt lavere
enn landsgjennomsnittet.

Oppvekst



Vannkvaliteten og vann -

forsyningen er veldig god

i Ringerike kommune.

Ungdomskri minaliteten i

Ringerike komm une er

historisk lav, i likhet med

landet for øvrig.
Ringerike kommune er

ikke godt nok universelt

utformet, og

tilgjengeligheten til

sosiale møteplasser i

Hønefoss sentrum er noe

begrenset.

I Ringerike er det lavere

deltakelse i frivillige

organisasjoner. I tillegg får

organisa sjonene mindre

tilskudd enn sammen liknbare

kommuner.

I Ringerike kommune er

valgdeltakelsen lavere enn

landet for øvrig.

Ungdom er spesielt

opptatt av at

kollektivtilbudet ikke er

godt nok i kommunen,

særlig ut i distriktene.

M i l jøfaktorer

I Ringerike kommune

opplever ca. 20% av

ungdommene ensomhet.



Det er få dødsfall som følge av brann i Ringerike kommune.

Ringerike brann og redning har gode forebyggende tiltak

for hjemmeboende risikoutsatte grupper.

Ringerike ligger høyere enn landsgjennomsnittet på

personer behandlet i sykehus.

Skader og ulykker



I Ringerike bruker færre ungdom

rusmidler enn landet for øvrig.

Andelen voksne i

Ringerike som røyker har i

likhet med landet for øvrig

gått ned, m en kommunen

ligger fortsatt høyere enn

landsgjennomsnittet.

20% av elevene i

videregående skole i

Buskerud melder om at de

har vært utsatt for seksuell

trakassering.

Tall fra 201 6 viser at

vaksinasjonsdekningen i

barnevaksinasjonsprogram

met har god deknings grad

for 2 - åringer mens det er

lavere vaksinasjons dekning

for 1 6 - åringer.

Forbruket av antibiotika i

Ringerike har gått

nedover de siste årene,

og følger nasjonal trend.

Forbruket i Ringerike

ligger allikevel noe høyere

enn landet for øvrig.

H el serel atert atferd



Tannhelseresultatene i Ringerike kommune viser at

tannhelsen jevnt over er god hos barna.

Ringerike skiller seg

vesentlig ut fra landet, i

negativ retning, når det

gjelder andel tilfeller av

kols.

Ringerike ligger litt over
landsgjennomsnittet i
forbindelse med omfang
av psykiske lidelser i alle
aldersgrupper.

Når det kommer til livsstilsrelaterte sykdommer ligger

Ringerike noe over landsgjennomsnittet. Det samme

gjelder overvekt blant voksne og barn.

H el setil stan d
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Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  
 
Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes.  

 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser, terrenginnmåling og elvebunnskartlegging 

etter skredet på Hovsenga. Det ble ikke påvist kvikkleire fra grunnundersøkelsene. Det ble 

registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt. En antar derfor at en 

videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende utvikling. Massene mot elva står 

veldig bratt, så det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred, så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok. 

Det er dessverre ikke mulig å si med sikkerhet hva som kommer til å bli den videre 

utviklingen av Hovsenga fremover. Å skulle gjøre sikringstiltak på Hovsenga vil være veldig 

omfattende og kostnadsfult, og er vurdert som uaktuelt ettersom det ikke er et 

boligbebyggelse her.  

Rådmannen kommer til å observere utviklingen av skredområdet, ved å ta en befaring 1-2 

ganger i året for å se etter endringer i elveløpet og større utglidninger. 

 

Innledning/bakgrunn 



- 

Formiddagen torsdag 21. november 2019 ble kommunen varslet om et større 

løsmasseskred på Hovsenga. Det presise tidspunktet for skredet har ikke vært mulig å 

bestemme. Kommunen var på befaring med politiet 21. november, og fikk bistand av 

Norges Geologiske Institutt (NGI) som stilte på en akuttbefaring dagen etter.  

Utløsningsområdet for skredet er den bratte skråningen som står sør for Randselva (ved 

Høneholt), med skredutløpsområdet i Randselva og Hovsenga. Skredmassene ut over 

Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra utløsningsområdet. Selv om mye 

av skredmassene som var i elva allerede er erodert bort, er det fremdeles mulig å se 

«blokker/hauger» med skredmasser i Randselva.  

 

Figur 1: Oversiktsbilde hentet fra NVE atlas.  

 



- 

 

Figur 2: Den bratte sand/leirskråning sør for Hovsenga er området hvor skredet løsnet 

(utløsningsområdet). Dronebilde tatt av Jostein Nybråten 21. november 2019.  

 

 

Figur 3: Skredutløpsområdet består av Randselva og Hovsenga. Dronebilde tatt av Jostein 

Nybråten 21. november 2019. 

 

 

Tidsforløp 21. og 22. November 2019   

21. november 2019 

1030: Privatperson varslet Ringblad 



- 

1045: Privatperson varslet Politiet 

1045: Ringblad ringer kommunen/kommunikasjonsavdeling og spør om det har gått ras ved 

Hovsenga 

1130: Kommunikasjonsrådgiver kontakter beredskapsansvarlig og spør om vi har hørt om 

ras. 

1145: Politiets operasjonssentral melder om ras ved Hovsenga 12 mål stort. Lokal 

innsatspoliti ønsker befaring sammen med kommunen. Uavklart om det er mennesker 

begravd under massene.  

1215: Epost til ledergruppa fra beredskapsansvarlig om ras ved Hovsenga.  

1300: Befaring på stedet av beredskapsansvarlig, geolog og politiets innsatspersonell. 

Droneflyving ble vurdert men på grunn av regnvær ikke mulig å fly. Politihelikopter ble 

vurdert. Drone ble seinere brukt til befaring ved opphold i regnvær  

1320: Telefon fra beredskapsansvarlig på stedet til ledergruppa om at det er et stort ras og 

at det er behov for å samles.  

1400: Rådmannens ledergruppe samles sammen med kommuneoverlege og politiets 

innsatsleder. 

1400: Evakuering og befolkningsvarsling ble vurdert etter befaring ved boligområde 200 fra 

raskant av beredskapsansvarlig og geolog. Ikke behov. 

1415: Beredskap, politi tilbake etter befaring og orienterer ledelsen. På grunn uavklart 

risikobilde og fare for nye ras og at området er usikret og generelt stor pågang fra utrygge 

innbyggere og stort mediapress vurderes krisestab.  

1430: Krisestab settes. CIM-varsling etter beredskapsplan 

1445: Fylkesmannen orientert 

1500: Politikontakt kommer til krisestaben  

1530: Det avtales befaring sammen med NGI fredag morgen 

1900: Krisestaben fortsetter og nye vurderinger gjøres neste dag. 0830. 

2100: NVE vurderer risiko for stor nye ras som liten men at det kan gå mindre ras. 

Anbefaler at området holdes avsperret.   

 

22. november 2019 

0830: NGI kommer til kriseledelsen og orienterer om vurderinger  

0845: Hov barnehage informeres 

0900: NGI befarer  

0900: Kriseledelsen avslutter møtet og arbeider med tiltak 

0942: Brann og redning gjennomfører befaring med båt langs elva, søker og finner nye 

antydninger til utglidninger 

1054: Referat fra første møte 2. dag sendes ut til hele kriseledelsen og fylkesmann 



- 

1212: Bekymringsmelding fra beboere på Hov 

1241: Kriseledelsen starter møte 

1245: Befaring fra brannvesen presenteres 

1300: NGI avgir rapport og vurderinger til kriseledelsen 

1317: Fylkesmannen v naturvernavdelingen lurer på status 

1346: Kriseledelsen avvikler krisestab men er standby i løpet av helgen. Nytt møte mandag 

25. november.       

 

Vurdering av skredet 

Vurderinger gjort 21. november 2019 av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

Etter at kommunen ble gjort kjent med skredet på Hovsenga ble NVE kontaktet. NVE fikk 

oversendt bilder, dronevideo og observasjoner av skredet. NVE benyttet oversendt 

materiale sammen med eksisterende kartgrunnlag (NGU løsmassekart og hoydedata.no), 

og vurderte det som usannsynlig at et eventuelt nytt skred på Hovsenga kunne påvirke 

boligbebyggelsen i Slettveien. Fra korrespondanse med NVE: 

 «NVE bekrefter vår tidligere konklusjon om at jordskredet ikke kan utvikle seg så mye 

bakover at det er fare for bebyggelsen i Slettveien. Vi forventer at skredkanten er ustabil i 

en periode fremover med mindre jordskred i randsona.» 

Videre anbefalte NVE at rasområdet ble avsperret for publikum. Det ble satt ut skilt/gjerder 

og opplyst om dette på kommunens hjemmeside.  

 

Akuttbefaring med Norges Geotekniske Institutt (NGI) 22. november 2019 

To representanter fra NGI stilte fredag 22. november på møter med kommunes 

kriseledelse, og for befaring av skredområdet. Det ble gjort befaring av både 

utløsningsområdet for skredet, baksiden av den bratte skråningen ved Høneholt, og 

utløpsområdet på Hovsenga. Observasjoner og konklusjoner fra befaringsrapporten følger 

under, hele befaringsrapporten kan leses i vedlegg 1.  

NGI skriver i sin befaringsrapport at det både øst og vest for skredsåret er mer blålig masse, 

dels dekt med snøflekker, se figur 2. Dette er sannsynligvis leirige masser. I midten er leire 

dekt over av sand og grus. Det er antakelig her man hadde den aktive delen av skredet. 

Skredet er sentrert om toppen, dvs. ryggen som går sørover på tvers av skredkanten. Mot 

øst er det en tynn rygg som står igjen. Når en slik smal rygg kommer fram, blir det mindre 

sannsynlig med dypere skred. Mot vest er det ut fra geometrien fortsatt mulighet for store 

skred. 

Skredmassene ut over Hovsenga stammer trolig både fra elvebunnen og fra 

utløsningsområdet, se figur 3. Dersom det er leire i elvebunnen kan skredet ha ført til 

bunnoppressing av masser som så er skjøvet foran og deponert på flata på Hovsenga. 

De østligste skredmassene i elva kan være avsatt ved at massestrømmen fra 

utløsningsområdet har kollidert mot land, med påfølgende spredning av masser som så 

igjen kan være transportert videre nedstrøms. 



- 

Det er sand og grus som utgjør de sørligste skredmassene på Hovsenga, nærmest elva. 

I dette området ligger det også en stor andel leirklumper med sandlag. Leirklumpene er i 

store deler av dette området mer eller mindre intakte. Lengre innover er det mindre 

andel av sandlag (visuelle anslag), men større andel av plastisk leire. Leira synes i dette 

området være bløtere, muligens på grunn av større omrøring. I en bred sone i front av 

skredmassene ligger det store mengder trær. 

NGI anbefalte at ferdselsforbud av skredområdet ble opprettholdt. Dette ble begrunnet 

med at det fremdeles er skredfare i området, og at skredmassene på Hovsenga i stor grad 

bestod av bløt leire som kunne utgjøre en fare for å sette seg fast i.  

NGI anbefalte kommunen å gjøre følgende undersøkelser av skredet:  

 Terrenginnmåling: for å kunne si noe om skredvolum og skreddynamikk.  

 Grunnundersøkelser: Den største faren anses å være relatert til potensiell kvikkleire i 

området. Et kvikkleireskred kan forårsake store skader, og det er derfor sentralt å få 

avklart grunnforholdene. 

 Dybdemålinger: av randselva i og rundt skredområdet.  

 

Innmåling av skredområdet med kommunens oppmålingskontor 

Det ble foretatt en innmåling av største utbredelse av skredmassene med kommunens 

oppmålingskontor. Noen områder var lite fremkommelige, og det har derfor blitt større 

avstand mellom innmålingspunktetene, se vedlegg 5. 

 

Terrengmodell 

Ved hjelp av drone ble det gjort terrenginnmålinger av skredet. Det viserer seg at ca. 40 000 

m3 sand og leire er fjernet skråningen, hovedsakelig fra ryggen som går sørover på tvers av 

skredkanten. Massen som mangler fra skråningen er vist med rødt i figur 4. Det må 

opplyses om at forrige terrenginnmåling av området ble gjort i 2016, og det vil ha kunnet 

gått noen mindre skred frem til november 2019.  



- 

 

Figur 4: Terrengmoddel. Det røde området har rast ut.  

Grunnundersøkelser, mars 2020 

Det ble utført grunnundersøkelser på Hovsenga og ved Høneholt for å kartlegge 

grunnforholdene i området. Det ble boret ca. 20 m i alle punktene, boringene ble avsluttet 

før berg ble påtruffet. Det ble ikke påvist kvikkleire i grunnen. Løsmassene vest for 

Randselva består av tørrskorpeleire ned til 1,5 m med sandlag mellom 1,5 - 10 m dybde 

over leire med silt og sandlommer ned til ca. 20 m dybde. Øst for elven består løsmassene 

av sand med noe humus ned til 5 m dybde over sand med innhold av silt og grus ned til ca. 

20 m dybde. Se vedlegg 3 for utfyllende informasjon.  

 

Det ble registrert meget faste masser lengre inn på platået ved Høneholt (borpunkt 1A og 

1B). En antar derfor at en videre skredutvikling ikke vil ha vesentlig bakovergripende 

utvikling.  



- 

 

Figur 5: Borplanen viser hvor det har blitt gjort grunnundersøkelser.  

 

Elvebunnskartlegging  

Figur 6 viser dybdeflaten til elvebunnen etter kartleggingen fra mars 2020. Hele datasettet 

er tilgjengelig på www.hoydedata.no. NVE har fått oversendt dataen, og påpeker at ved å 

sammenlikne tverrprofiler fra 2020 med 2016- data, ser det ut til at dypålen har flyttet seg 

inn mot skråningen. Dette er hovedsakelig masse nederst i skråningen som har forsvunnet, 

og ikke opprinnelig elvebunn. Dette kan medføre at strømmen føres tettere inn til den bratte 

jordskråningen, og kan eventuelt medføre flere utglidninger.  

Litt nedstrøms for skredet er det et område som vises som grunnere over hele elvestrekket. 

Det ser like grunt ut i hele dybden, og det virker som om skredmassene har laget en terskel 

over elva. En terskel vil i utgangspunktet medføre at strømningshastigheten blir lavere og 

dermed mindre erosjon. Dette kan endre seg om deler av terskelen blir gravd vekk med tida 

og kanaliserer strømmen mer.   

Fra flere befaringer til Hovsenga observeres det at vannet renner greit, og det er ikke 

krusninger i vannet som tyder på at vannet blir ledet inn til skråningen nedstrøms for 

rasområdet. 

Elva graver i yttersving (inn mot den bratte skråningen sør for Hovsenga), og avsetter 

masser i innersving (Hovsenge). Normalt sett vil derfor elver ofte være dypest i yttersvingen 

og grunnere inn mot innersvingen. Etter at raset gikk har elva blitt betydelig grunnere.   

 



- 

 

Figur 6: Elvebunnskartlegging av Randselva, mars 2020. 

 

Befaring med NVE 19. august 2020  

NVE har fått oversendt alt av undersøkelser som har bitt gjort etter skredet. NVE klarer ikke 

helt å si hva som kommer til å bli den videre utviklingen fremover, og ønsket å ta en 

befaring av rasområdet. Dette var hovedsakelig av faglig interesse, ettersom det ikke har 

blitt påvist kvikkleire, og det er begrenset fare for liv og helse, selv om en ny utglidning 

skulle skje.  

At det har bitt fraktet intakte blokker med leire og sand langt inn på Hovsenga vitner om at 

det har vært store krefter involvert i skredet. Skredet er komplekst, og har på nåværende 

tidspunkt ikke vært mulig å fastslå hva som har vært utløsende mekanisme for skredet.  

Selv om leirmassene har tørket opp, og det ikke lengre er noen fare for å sette seg fast i 

bløte partier, mener NVE at det er fornuftig å holde området avsperret fremover. 

Skredkanten er fremdeles ustabil, og det har gått flere mindre skred/utglidninger i 

leirskråningen.  

Området er derfor fremdeles skiltet med fare for ras og at ferdsel frarådes, se vedlegg 5 for 

skilt som er hengt opp. Det har også blitt ryddet og skiltet en sti som går på utenom 

skredmassene. 

 

Økonomiske forhold 



- 

Akuttbefaring med befaringsrapport (NGI):                63 491 NOK ekskl. MVA. 

Poseprøver av skredmasser (NGI lab):                      6 500 NOK ekskl. MVA.   

Terrengmodell        20 000 ekskl. MVA 

(Berntsen plan & oppmåling )                                  

Elvebunnskartlegging (Hydreateam):                   ca. 20 000 ekskl. MVA.  

Det ble gjort en elvebunnskartleggingen for 5 lokaliteter i Storelva og Randselva. Kostnaden 

for elvebunnskartleggingen for Hovsenga var ca. 20 000 ekskl. MVA 

Grunnundersøkelser (Rambøll):          332 600 ekskl. MVA.                                                         

 

Totalt:         422 591 ekskl. MVA.  

 

 

Rådmannens vurdering 

Selv om det ikke ble påvist kvikkleire, er området skredutsatt og bør holdes avsperret 

fremover. En videre skredutvikling på Hovsenga vil ikke ha vesentlig bakovergripende 

utvikling fordi det ble registrert meget faste masser lenger inn på platået (dette gjelder 

borpunktet som ble gjort på jordet bak skredet, Høneholdt). Massene mot elva står veldig 

bratt, og det er ikke unaturlig at det vil fortsette å rase ut fram til naturlig rasvinkel er 

oppnådd. Selv om det ikke er fare for store områdeskred så kan det likevel være at 

ytterligere utglidninger vil oppleves som dramatiske nok.  

Rådmannen har ikke prioritert å bestille flere utredninger/stabilitetsberegninger av 

skråningen, da disse beregningene mest sannsynlig kun hadde gitt oss informasjon om at 

skråningen står meget anstrengt slik den står nå. Det er på nåværende tidspunkt ikke 

aktuelt å gjøre sikringstiltak i skråningen. Dette fordi det ikke er boligbebyggelse her, 

eventuelle sikringstiltak ville vært meget kostnadsfulle og området er plassert i et 

naturreservat hvor det er ønskelig med naturlige prosesser.  

Selv om det ikke på nåværende tidspunkt er aktuelt å gjøre store sikringstiltak, vil 

rådmannen innføre et observasjonsprogram for videre utvikling på Hovsenga. Dette vil 

hovedsakelig bestå av befaring 1-2 ganger i året, hvor det ses etter endringer i elveløpet og 

større utglidninger.  

 

 

Vedlegg 

1. Befaringsnotat, NGI 28.11.19 

2. Elvebunnkartlegging - oppdragsrapport, 28.04.20 

3. Grunnundersøkelser - datarapport, 08.05.20 

4. Skilt - fare for ras 

5. Kart med innmåling av skredmasser, oppmålingskontoret, 27.11.19 
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 Ringerike kommune, 22.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann: Terje Dahlen 

 

Leder: Knut Kjennerud  

 

Saksbehandler: Hanne Christine Wilhelmsen 
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Innledning

Tidlig på formiddagen torsdag 21. nov e mber 2019 ble det oppdaget et større løsm a sse -
skred på Hovsenga, Ringerike kommune ( Figur 1 ) . Det presise tidspunktet for skredet
har det så langt ikke vært mulig å bestemme. Skredobservasjonen ble rapportert til
politiet og Ringerike kommune som så først kontaktet NVE, deretter NGI (ca. kl. 16.30)
med anmodning om å bistå kommunen i akuttsituasjonen. NGI ved Bjørn Kalsnes og
Øyvind Høydal bisto kommunen i to møter fredag 22. november i forbindelse med
håndteringen av situasjonen, der også politiet deltok. I tillegg var K alsnes og Høydal på
befaring i skredområdet sammen med Hanne Wilhelmsen fra Ringerike kommune.

Etter at skredet ble varslet torsdag dro representanter fra kommunen ut til skredområdet.
En skisse til skredomfang ble oversendt NGI i den første henvendelsen ( Figur 2 ). Denne
foreløpige skissen er naturlig nok ikke helt korrekt, blant annet er utløsningsområdet sør
for Randselva antakelig noe mindre enn det som er antydet i skissen.

Dette notatet oppsummerer observasjoner fra befaringen fredag 22. november , samt gir
forslag til videre arbeid for vurdering av skredet og sikring av skredområdet .

Figur 1 : Kart med skredområde t markert med rødt .
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Fi gur 2 : Omfang av skredområde t ( utløsnings - og - utløpsområde) skissert av kommunen etter
første befaring .

Grunnlag

Tidligere skredaktivitet i området

I Skrednett ( www.atlas.nve.no ) er det ikke rapportert om tidligere skredhendelser ved
Hovsenga, men det er tydelige spor etter tidligere skredaktivitet i åsen der skredet
skjedde 21. november 2019. Det er uklart hva som er opprinnelsen til det store skredsåret
(fra tidligere aktivitet) i den bratt e skråningen ved Høneholt ned mot Randselva . Ved å
se på historiske bilder ( www.norgeibilder.no/ ) kan det tyde på at det har gått større skred
i skråningen både før 1947 (tidspunkt for det første bildet) og sener e . Bilder tyder dog
på at mesteparten av det st ore skredsåret stammer fra skred skjedd før 1983.

Vitneopplysninger ( Rolf Jensen ) sier at det gikk et skred i området i 1906 . Skredet skal
ha demmet opp elva i 3 døgn og satt Hvalsmoen under vann. Det kan vær e at dette er
skred hendelsen som i skredbasen er datert til 10.10 . 19 12 og plassert på Hvalsmoen på
grunn av flommen . Historiske skred er gjerne plassert der det er navnsatt konsekvens.

Ut fra flyb i ldet fra 194 7 ( Figur 3 ) og elvas innskjæring kan det se ut som om skredet for
~100 år siden gikk litt lengre vest enn skredet 21. november 2019 og i større grad ble
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liggende i elva. Hovsenga vestside ble da , ialle fall på deler av området , senket på grunn
av erosjon.

Figur 3 : Flybilde fra 1947 ( www.norgeibilder.no ).

Topografi og geologi

Som utsnittet i Figur 2 viser er skråningen sør for Randselva ved Høneholt meget bratt.
I partier er helningen mer enn 45 grader. Ved den øverste toppen var skråningen nært
vertikal. Slike bratte partier med løsmasse r er pr definisjon svært ustabile. Skråningens
vertikale høydeforskjell er på det meste mer enn 50m.

Løsmassekart ( www.ngu.no ) antyder at det er fluviale masser (elvesedimenter) ved
Hovsenga og marine sedimenter i skråni ngene sør for elv a . Under elvesedimentene på
Hovsenga er det ganske sikkert marine sedimenter. Dette er materialer som potensielt
kan inneholde kvikkleire .

Området har mange definerte kvikkleire faresoner, se Figur 4 .
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Figur 4 : Kvikkleire faresoner i Hønefoss - området ( www.atlas.nve.no ).

Befaringsobservasjoner

Både utløsningsområdet for skredet , ved Høneholt sør for Randselva, og skred utløps -
området på Hovsenga nord for Randselva, ble befart. Figur 5 viser dronebilde med både
utløs n ings delen på Høneholt, på venstre bredd av Randselva, og utløpsområdet på
Hovsenga. I høyre nedre kant ser en at det er erodert inn i elvemelen ( se også Figur 6 ) .
For at dette skal kunne skje , må elva ha blitt dem met opp. Det te tyder på at store mengder
leirige masser allerede er erodert vekk.

Normalt er elva i slike svinger dyp i yttersving og grunn i innersving. Elva er nå
antakelig betydelig grunnere enn før skredet. I følge Rolf Jensen, v okst opp på Høneholt,
så var det her dypt, og ble kalt Leirkulp.
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Figur 5: Dronebilde ( mottatt f r a Ringerike k ommune) . Foto: Ole Edvin Tangen

Figur 6: N ærbilde av erosjon ved elvebredd .
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Både øst og vest for skredsåret ser en mer blålig masse, dels dekt med snøflekker. Dette
er sannsynligvis leirige masser, se Figur 7 til Figur 9 . I midten er leire dekt over av sand
og grus. Det er antakelig her man hadde den aktive delen av skredet. Skredet er sentrert
om toppen, dvs. ryggen som går sørover på tvers av skredkanten. Mo t øst er det en tynn
rygg som står igjen . Når en slik smal rygg kommer fram, blir det min d re sannsynlig med
dypere skred. Mot vest er det ut fra geometrien fortsatt mulighet for store skred.

Figur 7 : Utløsnings område t .
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Figur 8 : Øvre del av utløsnings område t.

Figur 9 : Bratt øvre del av skred såret med leirig sand, står på sug ( merk at treet på kanten har
røtter på utsiden av skredsåret ) .
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Skredmassene ut over Hovsenga stamme r trolig både fra elvebunnen og fra utløsnings -
området ( Figur 10 til Figur 12 ). De rsom det er leire i elvebunnen kan skredet ha ført til
bunn oppressing av masser som så er skjøvet foran og deponert på flata på Hovsenga. De
østlig st e skredmassene i elva kan være avsatt ved at massestrømmen fra utløsnings -
området har kollidert mot land , med påfølgende spredning av masser som så igjen kan
være transportert videre nedstrøms .

Figur 10 : Oversiktsbilde av skredmasser på Hovsenga .
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Figur 11 : Øvre del av utløpsområde t Hovsenga .

Figur 12 : Skredmasser i Randselva .
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P å venstre bredd , oppstrøms fra skredområdet, er det berg ved elve bredd en ( Figur 13 ) .

Figur 13 : Berg oppstrøms fra skredområdet .

Fra foto ser en at det er sand og grus som utgjør de sørligste skredmassene på Hovsenga ,
nærmest elva ( Figur 14 ). I dette området ligger det også en stor andel leir klumper med
sand lag ( Figur 15 ) . Leirklumpene er i store deler av dette området mer eller mindre
intakte ( Figur 16 ). Lengre innover er det mindre andel av sandlag (visuelle anslag), men
større andel av plastisk leire ( Figur 17 ). Leira synes i dette området være bløtere,
muligens på grunn av større omrøring. I en brei sone i front av skredmassene ligger det
store mengder trær ( Figur 18 ).
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Figur 14 : Skredmasser, sandige masser nær bredden, leirige masser lenger bak .

Figur 15 : Mindre blokker av leire og sand .
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Figur 16 : Nesten intakte leirklumper med tydelige s j ikt av sandlag .

Figur 17 : Lag av plastisk leire avsatt lenger innover på Hovsenga .
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Figur 18 : Felte trær innerst på utløpsområdet .

Nedstrøm s skredområdet er det tegn på erosjon på venstre bredd ( Figur 19 ), hvilket
potensielt kan utgjøre en fare dersom det er kvikkleire i området. Det anbefales derfor
gjennomført grunnundersøkelser for å avklare dette (kap. 4.3).
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Figur 19 : Spor av erosjon nedstrøms skredområdet (markert rødt) .

Forslag til videre aktiviteter

Ferdsel

Området på Hovseng s samt området rundt utløsnings området på Høneholt, ble i møter
på Rådhuset i Hønefoss 22.11.2019 vedtatt stengt for ferdsel inntil videre (utført av
politiet blant annet basert på råd fra NGI og kommunen). Dette ferdselsforbudet ble
utvidet i tid mandag 25. november. NGI anser at det fremdeles er skredfar e i området,
men da i tilfelle av mindre skred . En bør dog være oppmerksomme på at selv mindre
skred her kan føre til oppdemming av elva med betydelige konsekvenser for bebyggelse
både oppstrøms og nedstrøms.

NGI anbefaler at området bak utløsnings området fremdeles bør stenges for ferdsel. Når
det gjelder Hovsenga anser NGI faren i første rekke å være forbundet med skredmassene.
Det er store mengder sand og leire i området, av forskjellig karakter. Noe kan være
relativt fast, men noe kan være svært bløtt . NGI anser det derfor ikke tilrådelig med
aktiviteter i dette området før det er blitt gjennomført tiltak for utbedring. Spesielt anser
NGI at det kan være f arlig for barn å leke og oppholde seg i området med skredmasser.
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Terrenginnmåling

For at de t skal være mulig å foreta vurderinger av skredvolum og skreddynamikk, med
henblikk på både utløsnings området og utløpsområdet, er det behov for å få gjennomført
terreng innmålinger av området etter skredet. NGI anbefaler derfor at det gjennomføres
slike te rrenginnmålinger ved bruk av drone.

Det anbefales også å få gjennomført dybdemålinger i elva i og rundt skredområdet.

Gjennomføring av grunnundersøkelser

Som beskrevet ove nfor består skredmassene av en kombinasjon av leire og sand/silt.
Skråningen på ven stre bredd av Randselva er i dette området ustabil, det viser både dette
skredet og tidligere skredaktivitet. Det er de rfor behov for å få klarlagt hva disse massene
består av. De n største faren anses dog å være relatert til potensiell kvikkleire i området .
Et kvikkleireskred kan forårsake store skader, og det er derfor sentralt å få avklart grunn -
forholden e . Ba s ert på det ovenstående anbefales det derfor gjennomført grunnunder -
søkelse bestående av to boringer; ett på jordet på Høn e holt bak utløsnings området, og
ett på Hovsenga ( Figur 20 ). Det anbefales gjennomført følgende boringer:

Høn e holt: Totalsondering til dybde under elvebunn. Videre forsøk baseres på
funn fra totals ondering. Både trykksondering og prøvetaking kan være aktuelt,
ev t . også poretrykksmålinger.
Hovsenga: Dreietrykksondering til 15 - 20 m dybde. Som for boringen på
Høn e holt vil videre forsøk avhenge av funn fra dreietrykksonderingen
(trykksondering, prøvetak ing, poretrykksmålinger).
Dersom det foretas prøvetaking bør prøver analyseres i laboratorium.

Figur 20 : Forslag til lokasjoner for boringer .
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Utarbeidet av: Mikkel Kristiansen , Kai Fjelstad Ref : Elvebunnkartlegging Randselva og Storelva , 2020

B u n n kartl eggi n g i Ran dsel va og Storel va
Ri n geri ke kom m u n e
Oppdragsrapport

Bakgrunn
På oppdrag fra Ringerike kommune har HydraTeam AS utført bunnkartlegging av fem områder i
Storelva og Randselva ved Hønefoss i Ringerike kommune ( figur 1 ) . Kartleggingen av Livmarka
(Holttangen), Støalandet og Schjonglunden (figur 1) ble utført den 11.03.2020 og Hovsenga og
Benterud den 24.03.2020 etter en periode med lite nedbør . Formålet med oppmålingen er å avdekke
erosjon og opplagring av masser i elveløpet i forhold til rasområder i skråninger mot elva. Det ble
benyttet GNSS - utstyr for målinger av vannlinjer og M9 - doppler instrument for dybdekartlegging.
HydraTeam AS utførte også oppmåling av tverrprofiler ved Schjongslunden i Storelva i 2012 [ 4 ] , disse
er presentert for sammenligning med profiler fra o ppmålingen i 2020 .

Figur 1 Oversiktskart over kartlagte områder. Kart med punktsky fra hvert område ligger under vedlegg 10 - 14.

Ringerike kommune

v/ Hanne Wilhelmsen

3502 Hønefoss Oslo, 2 8 .04.20
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Metode
Punktinnmålinger – GNSS
Oppmålingen ble utført med GNSS utstyr med CPOS korreksjonsdata fra kartverket [1]. N øyaktighet
med CPOS er på grunnriss (X - og Y - koordinater) 8 mm og for høyde (Z - koordinat) 20 mm under
ideelle forhol d. Oppnåelig nøyaktighet er også avhengig av lokale forhold , da f.eks. bygg, trær og
høyspentledn inger kan forårsake «støy ». I praksis vurderer vi samlet nøyaktighet for innmålte høyder
til +/ - 25 mm.

Dybdekartlegging – M9
Det ble benytte t et Sontek M9 - Doppler instrument (ADCP) [3] for dybdekartleggingen . Instrumentet
måler dybder mellom vannoverflate n og bunnen med 5 punkter samtidig. Instrumentet bruker
differensiell GPS med basestasjon plassert på land for korrigering av x - og y - koordinater .
Nøyaktigheten ligger på 2 - 3 cm. i grunnriss . Ved etterprosessering benyttes CastAway og innmålt
vannspeil i NN2000 for å korrigere data. CastAway data [2] er punktinnmålinger av salt - og
temperaturprofil er i vannsøylen som korrigerer lydhastigheter i vann . Referansenivå for dybdedata
er vannspeil som måles inn med GNSS . Punkt med lav nøyaktighet og feil blir luket ut ved hjelp av
kvalitetsparameter og manuelt hvor punkt har unormale verdier . Nøyaktigheten på dybdedataen
påvirkes av flere faktorer, som GPS - forhold , vær, strømningsforhold i elva, trær og andre ting som
ligger i vannet, vanntemperatur o g saltinnhold. Erfaringsvis forventes en presisjon på +/ - 10 cm.
Unøyaktigheten øker normalt med dypet. Måleinstrumentet måler 5 punkter ned til ca. 34 - 35 m
dybde . Dypere enn dette (ned til ca. 75 - 80m) er det kun et punkt som måles (vertikalstrålen til
ins trumentet ) , noe som gir en lavere oppløsning .

Data
Profiler ved Schjongslunden
I 2012 utførte HydraTeam AS oppmåling av tverrprofiler ved bl. a. Schjongslunden i Storelva. Profiler
fra overlappende område fra oppmåling i 2020 er presentert i vedlegg 2 - 9 for sammenligning.
Vedlegg 1 viser plassering av profilene. Det er viktig å merke seg at det ble benyttet ulike instrument i
2012 og 2020 . Instrumentet som ble benyttet ved oppmålingen i 2012 er mindre avansert og vil ha et
lavere detaljnivå enn instrument et benyttet i 2020. Instrumentet i 2012 snitter dybden av fem punkt
til en dybdeverdi, som vil si at punktdybden er en snittverdi av et mindre areal. Dette har et utslag
ved bråe terrengoverganger hvor det er relativt stor dybdeforskjell mellom punktene. Instrumentet
brukt i 2020 måler fem dybder samtidig og gir alle verdier egne X - Y - koordinater. Ulikheten kommer
blant annet fram av at knekkpunkt i grafene i vedlegg 2 – 9 er skarpere i 2020 data enn i 2012 data ,
og er forårsaket av detaljnivået til instru mentet – ikke terrengendring.

Måleforhold
Det var generelt gode måleforhold under feltarbeidet utført den 11. og 24. mars 2020 med tanke på
GPS og vær. Det var høyere vannføringen i elven den 11. mars (ca. 83 m3/s i Randselva og 180 m3/s i
Storelva) som m edførte noen vanskeligheter i områder med sterk strøm, dette va r ikke et problem
den 24. mars (ca. 72 m3/s i Randselva og 147 m3/s i Storelva) . Det lå en del rotvelt i elven, spesielt
langs venstre bredd, som påvirker punkttettheten lokalt. Det ble også be merket dårlig GPS - dekning
ved enkelte bredder hvor det var store barnåltrær, dette kan ha forårsaket dårligere
punktnøyaktighet i disse områdene.
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Vedlegg

Vedlegg 1 Oversiktskart over oppmålte profiler i 2012 med overlapp fra oppmåling i 2020. Profilene er representert i vedlegg
2 - 9 .

Vedlegg 2 Profil 6. Data fra 2012 sammenlignet med 2020.
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Vedlegg 3 Profil 7 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.

Vedlegg 4 Profil 8 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.
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Vedlegg 5 Profil 9 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.

Vedlegg 6 Profil 10 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.
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Vedlegg 7 Profil 11 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.

Vedlegg 8 Profil 12 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.
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Vedlegg 9 Profil 13 . Data fra 2012 sammenlignet med 2020.

Vedlegg 10 Oversiktskart over punktsky ved Hovsenga
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Vedlegg 11 Oversiktskart over punktsky ved Holttangen

Vedlegg 12 Oversiktskart over punktsky ved Livmarka
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Vedlegg 13 Oversiktskart over punktsky ved Schjongslunden

Vedlegg 14 Oversiktskart over punktsky ved Benterud



Hovsenga
Ringerike kommune

Oppdrag nr: 13500 36630 - 0 12
Rapport nr . 00 1

Dato: 08 - 05 - 2020

DATARAPPORT FRA
GRUNN UNDERSØKELSE

D IVISJON GEO



Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA
Arkiv ref.: Document1

Fylke
V iken

Kommune
Ringerike

Sted
Hønefoss

UTM - sone: 32
N6671350 Ø571200

Byggherre

Oppdragsgiver
Ringerike kommune

Oppdrag formidlet av
Ringerike kommune

Oppdragsreferanse
13500 36630 - 012

Antall sider
5

Tegn.nr
101 - 1 1 4

Bilag.nr.
2

Antall tillegg
3

Prosjekt - tittel Hovsenga

Rapport - tittel Grunnundersøkelser
Datarapport

Oppdrag nr: 13500 36630 Rapport
nr:

G - rap -
00 1

Rev: 00 Dato: 08.05.2020 Kontr: TROR

Oppdragsleder:

Charlotte S. Fürst
Utarbeidet av:

Ingrid Engeset

I forbindelse med utrasing av masser langs Randselva i Hønefoss er det utført grunnundersøkelser for å svare ut
stabiliteten til området, og årsaker til raset. Totalt er det utført 4 dreie trykksonderinger , 1 CPTU og tatt opp 6 stk. 54
mm sylinderprøver fordelt på 2 prøveserier . Det er foretatt rutineundersøkelser på samtlige prøver i tillegg er det utført
2 treaksforsøk, 2 ødometerf orsøk, 10 kornfordelingsanalyser og 3 plastisitetsgrenser.

Sonderingener er stanset på 20 m dybde uten å påtreffe berg. Løsmassene vest for Randselva består av tørrskorpeleire
ned til 1,5 m med sandlag mellom 1,5 – 10 m dybde over leire med silt og sandlo mmer ned til ca. 20 m dybde ved endt
sondering. Øst for elven består løsmassene av sand med noe humus ned til 5 m dybde over sand med innhold av silt og
grus ned til ca 20 m dybde ved endt sondering.

Det er satt ned to elektriske piezometere for loggin g av poretrykk på 7 og 1 5 m under terreng .
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Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA

1 INNLEDNING

1.1 Prosjekt

Det har rast ut masser i Rands elva i Hønefoss og det skal utføres grunnundersøkelser
for å avklare stabiliteten til skråningen og grunnforholdene på om r ådet.

Figur 1 : Oversiktskart. Tomten er markert med rød sirkel.

1.2 Oppdrag

Rambøll er engasjert av Ringerike kommune i forbindelse med å svare ut stabilitet i et
skredområde langs Randselva.

1.3 Innhold

Foreliggende datarapport inneholder resultater fra geote k niske felt - og
laboratorieundersøkelser. Datarapporten inneholder ingen geotekniske vurderinger.
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Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA

2 UNDERSØKELSER

2.1 Feltundersøkelser

B oreprogrammet for grunnundersøkelsene er utarbeidet av Rambøll Norge AS.
Feltundersøkelsene ble utført i uke 11 og 12 i 20 20 . Feltundersøkelsene ble utført med
borerigg og mannskap fra Rambøll Norge AS . Totalt er det utført :

• 4 dreietrykksonderinger

• 1 CPTU

• 2 prøveserier med 6 stk 54 mm sylinderprøver og 3 poseprøver

• 2 elektriske piezom e ter

Totalsonderinger er avsluttet i løsmasser uten å påtreffe berg. S ituasjonsplan er vist i
tegning 102.

Tillegg I gir forklaring og metodebeskrivelser for feltundersøkelser.

2.2 Oppmåling

Borpunktene er målt inn av Rambøll Norge AS og op pgitt med høyde NN2000 og i
sone UTM 32.

Koordinater er vist i bilag 1.

2.3 Laboratorieundersøkelser

Laboratorieundersøkelsene ble utført ved Rambøll sitt laboratorium i Trondheim . Det
er utført rutineundersøkelser på 6 stk . 54 mm prøvesylindere og 3 poseprøver , i tillegg
til 2 treaksforsøk , 2 ødometerforsøk, 10 kornfordelingsanalyser og 3
plastisitetsgrenser .

Resultater fra totalsonderinger er vist som enkeltboringer på tegning nr. 10 3 - 105 .

Resultater fra rutineindersøkelser er vist som borprofil på tegning 106 - 1 07 .
Treaksialforsøk er vist i tegning 1 08 - 109 , ødometerforsøk er vist i tegning 110 - 111 og
k ornfordelingsforsøk er vist på tegning 11 2 - 11 4 .

Tillegg II og I II gir en generell forklaring og metodebeskrivelser for
labora torieundersøkelser og spesialforsøk.

2.4 Miljøforhold

Rambøll Norge AS er ISO - sertifisert iht. NS - EN ISO 9001:2008 og NS - EN ISO
14001: 2004 og søker i sine oppdrag å identifisere og imøtekomme miljøaspekter som
er relevante for det enkelte oppdrag.

I dette oppdraget er følgende miljøaspekter vurdert i forbindelse med de utførte
grunnundersøkelser.

• Støy, støv og rystelse r
Grunnundersøkelser og installasjon av geotekniske konstruksjoner kan medføre støy.
Arbeidene er utført på dagtid og det er ikke kommet rapporter om klager på støy.
Ingen støvproduksjo n.

• Utslipp
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Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA

Vi har i løpet av vårt feltarbeid ikke hatt uhell eller feil på utstyr som har påført
omgivelsene skader.

• Forurenset grunn

Det er ikke utført miljøundersøkelser.

• Kulturminner
Forekomste r av registrerte kulturminner er sjekket i forbindelse med oppstart av
grunnundersøkelser. Det er ikke kjente kulturminner på eiendommen/planområdet.

3 GRUNNFORHOLD OG LABORATORIERESUL TATER

3.1 T opografi

Terrenget faller av ned mot Randselva fra øst og vest. Fra vest faller terrenget av fra
ca. kote +108 mot elven på ca. kote + 66. Fra øst mot vest er det mindre
terrengforskjell. På østsiden av elven ligger terrenget på ca. kote + 68.

3.2 Løsmasser

Det er boret ca. 20 m i alle punktene, boringene er avsluttet før b erg er påtruffet

Løsmassene vest for Randselva består av tørrskorpeleire ned til 1,5 m med sand la g
mellom 1,5 – 10 m dybde over l eire med silt og sandlommer ned til ca. 20 m dybde
ved endt sondering . Øst for elven består løsmassene av sand med noe humus ned til 5
m dybde over sand med innhold av silt og grus ned til ca 20 m dybde hvor
sonderingen er stanset.

Rutineundersøkelser av leiren viser:

• Leiren betegnes som fast med uforstyrret skjærstyrke fra 88 til 245 kPa.
• Leiren er lite sensitiv , med St lik 7 .
• Vanninnholdet i leiren varierer fra 17 til 27 % .
• Lit e plastisk til middels plastisk , med plastisitetsindeks mellom 6,8 og 12 .
• Tyngdetetthet mellom 17,2 og 21,3 kN/m 3

Utførte kornfordelinger viser at massene vest for elven varierer mellom teleklasse T2
«litt telefarlig» og T4 «meget telefarling». Øst for elven varierer massene mellom
teleklasse T1 «ikke telefarlig» og T4 «meget telefarlig.

For nærmere detaljer vises d et til de enkelte boreresultatene på tegning 10 3 - 105 og
vedlagte laboratorieresultater.

3.3 Grunnvann

Det er satt ned to elekriske piezometer med logging en gang per døgn på topp av
skråning vest for elven. Piezometerene er satt ned på 7 og 1 5 m dybde. Avlesi ng av
av poretrykk ble utført 06.05.2020. Resultater fra logging vises i bilag 2 .

3.4 Berg

Det er ikke utført kontrollboringer i berg.
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Konsolideringsspenninger
PRØVE SYMBOL PUNKT LAB DYBDE TYPE w(vekt%) dV (%) de/e0 p0' (kPa) pa' (kPa) pr' (kPa) KOMMENTAR

1 1 5 7,30m CAUA 22,7 2,5 0,067 0 147 90 Tørrskorpeleire, sandlag
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Konsolideringsspenninger
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Symbol
Prøve A B C D E
Borhull
Dybde
labnr
Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

Cu

% < 0,02mm
% < 0,063mm
% < 0,2mm
Telegruppe

Cu = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2018-11-06

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

0,003 0,010

T4 T4 T2

79,9 22,1 11,7

0,040 0,083

Hovsenga, Ringerike

41,6 15,9
0,013 0,149 0,209

98,8 85,2 72,0
88,9 32,9 17,1

0,004 0,092 0,134
0,006 0,108 0,164

1 2 3
Leire Sand, siltig,

leirig
Sand, leirig

1-1,5m 1,5-2m 2,1-2,7m
1 1 1

Oppdrag
1350036630

Tegn./kontr. Bilag
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16.04.2020
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Symbol
Prøve A B C D E
Borhull
Dybde
labnr
Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

Cu

% < 0,02mm
% < 0,063mm
% < 0,2mm
Telegruppe

Cu = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2018-11-06

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

0,002

T4 T4 T4

69,5 74,4 22,6

0,034

Hovsenga, Ringerike

57,8
0,048 0,021 0,157 0,015

T4
97,5 96,4 82,8

82,8
79,8 80,7 36,1 94,4

0,005 0,004 0,089 0,005
0,009 0,007 0,108 0,008

4 5 6 7
Leire Leire Sand, siltig,

leirig
Leire

4,2m 7,2m 9-10m 10,6m
1 1 1 1

Oppdrag
1350036630

Tegn./kontr. Bilag
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Symbol
Prøve A B C D E
Borhull
Dybde
labnr
Beskrivelse

d10

d25

d50

d60

d75

Cu

% < 0,02mm
% < 0,063mm
% < 0,2mm
Telegruppe

Cu = d60/d10 (alternativt d75/d25)

Versjon 2018-11-06 16.04.2020
KORNFORDELI NGSFORSØK Dato Tegn. Nr.

Oppdrag
1350036630

Tegn./kontr. Bilag

Revisjon

2B 2B 2B
2,1-2,7m 5,3-5,6m 8,1-8,9m

8 9 10
Sand Sand, grusig Materiale

sandig, siltig,
grusig, leirig

0,170 1,576 0,140
0,189 1,814 0,299

5,5 0,8 34,5
66,1 4,5 54,7

0,216 2,731 1,383
2,2 3,5 166,8

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim
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Bilag 1 – Koordinatliste og oversikt over utførte grunnundersøkelser

1350 036630 – Hovsenga

Pkt. Koordinater
Nord

Koordinater
Øst

Terrengkote Bergkote Dreietrykk sondering Prøveserie

1 6671355.4 571133.9 107.4 -
X X

1 B 6671374.0 571129.0 107.0 -
X -

2A 6671422.3 571477.9 68.8 -
X -

2B 6671389.4 571392.2 68.9 -
X X
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Jernbanebrua
Hov Allé/Fegata

Bekkegata
Hekkeplass ender

Steintangen
badeplass

LeirfalletTEGNFORKLARING

Tursti
Fareområde
Fiskekort-fri sone
Beiteområde
Hvilekrakk
Grillplass
Skyttergraver

H O VS E N G A

Advarsel!
Ferdsel i området bak og i den bratte skråningen sør for

Randselva (utløsningsområdet for skredet 21.11.19) og deler av

Hovsenga frarådes. Det er fremdeles fare for mindre skred i området.

Raset har medført store mengder leire av ulik fasthet på Hovsenga.

Det er forbundet med stor fare å sette seg fast dersom man

beveger seg inn i disse områdene.

All ferdsel på eget ansvar!

Warning!

There is a danger of minor landslides in the area. In addition,

the landslide on November 21st 2019 has deposited a large amount

of clay on Hovsenga causing unstable conditions for walking.

Walk at your own risk!

Hovsengas venner / http://hovsenga.wordpress.com

MER INFORMASJON





 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/2047-3   Arkiv: L32  

 

 

Tildeling av adressenavn på forlengelse av Hovinveien  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Hovinveien 

 

 

  

 

Sammendrag 

I forbindelse med kommunens arbeid med å tildele veiadresse til fritidshus/hytter/koier på 

«Holleia» må adkomstveier tildeles adressenavn slik at bygningene kan tildeles både et 

adressenavn og –nummer. Den aktuelle veien er adkomstvei til hytter langs veien og sørenden 

av Skjærsjøen. 

 

Innledning og bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  



- 

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 30.04.2020 (20/2047-1) til eiere, festere og historielag ba kommunen mottagerne 

komme med forslag til adressenavn på forlengelsen av Hovinveien fra gnr./bnr. 247/7, Foss, og 

til veiens endepunkt sør for Skjærsjøen. De sørligste hyttene ved Skjærsjøen og hyttene langs 

veien vil få adresser til denne veien, og derfor må den ha et adressenavn. I Landbrukskontorets 

skogsbilregister er første del gitt navnet Hovinveien og deretter Aklangselvveien. I brevet 

foreslo Oppmålingsavdelingen at hele veistrekningen tildeles adressenavnet Hovinveien, med 

begrunnelse i at det vil være let å finne frem dersom det er ett adressenavn på hele strekningen 

fra Tyristrand og til endepunktet sør 

for Skjærsjøen. 

 

I e-post (20/2047-2) støtter Liv Guri 

K. Skogmo forslaget om å bruke 

Hovinveien som navn på veien. Det 

kom ingen flere tilbakemeldinger til 

navneforslaget. 

 

Stedsnavntjenesten ble ikke forespurt 

siden Hovinveien er et allerede vedtatt 

navn fra 1996 med uproblematisk 

skrivemåte.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen planer i området. Veien 

ligger innenfor områdebetegnelsen 

LNFR i kommuneplanens arealdel 

2019 – 2030. 

 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 

17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 

og Lov om stadnamn av 18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan 

påklages av de som etter § 6 første 

ledd bokstav a til c har rett til å ta opp 



- 

saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er offentlige organ, 

lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun skrivemåten som kan 

påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om  

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Det ble sendt ut brev til eiere, festere og historielag. Til sammen 28 mottagere. Det ble ikke 

lagt ut informasjon på kommunens nettside siden det her var snakk om å forlenge navnet på en 

eksisterende vei.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen. I dette tilfellet ble Stedsnavntjenesten ikke 

forespurt siden det gjaldt et allerede vedtatt navn. 

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12. 

 

Alternative løsninger 

Det legges ikke frem alternative løsninger. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Hovinveien vedtas som adressenavn på veien. Vurderinger er gjort 

etter høring hos naboer, grunneiere og historielag.  

 

 



- 

Vedlegg 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 

 

 

 

 Ringerike kommune, 17.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/1470-7   Arkiv: L32  

 

 

Adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei  
 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Gjermbuløkka 

 

 

  

 

Sammendrag 

Det skal tildeles adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei. En velger å tildele eget navn til 

denne stikkveien for å unngå omnummerering av tidligere tildelte adresser til Gamle 

Ringkollvei. 

 

Innledning / bakgrunn 

Hensikten med å vedta nye adressenavn er at alle bygninger som brukes til eller planlegges 

brukt til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet eller offentlig eller publikumsrettet 

virksomhet tildeles adressenummer. Adressenummer er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette 

skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, 

brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som 

er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele adressenavn. 

  

Adressenavn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 

stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for 

adressenavn. Adressenavn skal være varige og overleve mange omskiftninger, og bør ikke 

være knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Adressenavn skal heller ikke velges ut fra 

markedsmessige hensyn. Personnavn bør man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan 

ikke bruke navn på nålevende personer. Hovedregelen er at det bør gå 5-10 år etter en persons 

død før navnet tas i bruk i en adresse. 

 

Følgende prinsipp ligger til grunn for tildeling av adressenavn i Ringerike kommune: 

 navnet må være unikt og bør ikke kunne forveksles med eksisterende navn  

 bør prøve å videreføre lokale tradisjonelle stedsnavn  

 navnet bør passe på stedet  

 navnet skal ikke virke støtende eller komisk  



- 

 det skal legges vekt på variasjon og mangfold  

 navnet bør være lett å skrive, lese og uttale  

 navn på nålevende personer skal i utgangspunktet ikke brukes  

 kategorinavn (eksempelvis fugle- og blomsternavn) kan brukes der det er tjenlig, men 

skal ikke være et førstevalg  

 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale og 

følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 

 

 

Beskrivelse av saken 

I brev datert 24.03.2020 ba kommunen om forslag til adressenavn for stikkveien (20/1470-1). 

Brev ble sendt beboere i området og Ringerike historielag. Eierne av gnr./bnr. 105/44 var 

uteglemt i opprinnelig utsendelse. De fikk brev tilsendt i e-post 07.05.2020 (20/1470-3). I 2 e-

poster datert 20.05.2020 (20/1470-5 og 6) foreslår Marit Larsen og Øyvind Hagen følgende 

navn: Rudolfhøgda, Rudolfstien, -hellinga, -bakken, -veien eller forleddet Rudolf byttet ut 

med Farfar. De begrunner forslagene med at «…Vi har kommet til at det var besteforeldre som 

brukte, og bearbeidet, denne eldgamle kjerreveien. Den gikk fra deres eiendom «Hagen» 

(Gamle Ringkoll vei 117) til «Løkka» (105/44), der vi har våre hytter i dag, min bror og jeg. 

Siden det ikke er ønskelig med navn men Hagen og Løkka, så har vi kommet til st det må bli et 

navn etter vår bestefar, Rudolf Martinsen, som bodde i 117. Derfor har vi kommet fram til et 

veinavn som inneholder navnet «Rudolf» eller «farfar».  

 

Språkrådet v/Stedsnavntjenesten uttalte seg 27.05.2020 (20/1470-9) til skrivemåten og valg av 

navn. De skriver at de har ingen merknader til selve skrivemåten av navneforslagene, men de er 

skeptiske til at kommunen velger personoppkallelse i adressenavnet. De argumenterer med at 

«… det er et vanlig prinsipp å unngå å bruke navn på nålevende personer i adressenavnene. 

Helst bør det gå minst fem til ti år fra en person er død til man eventuelt velger å ta i bruk 

personnavnet som del av et stedsnavn. Dette navngivingsprinsippet er i samsvar med 

anbefalingene i en FN-resolusjon vedtatt av United Nations Group of Experts on 

Geographical Names (UNGEGN) i 2002 (VIII/2 Commemorative naming practices for 

geographical features). Kommunen bør dessuten vurdere om de skal godta oppkallingsforslag 

fra familien til den som skal kalles opp. Personoppkalling i adressenavn bør ha en sterkere 

begrunnelse enn at familien ønsker å bruke navnet til bestefar i adressenavnet.». 

 

Etter denne uttalelsen ba kommunen Stedsnavntjenesten uttale seg til det alternative navnet 

«Hagenløkka». Det er et konstruert navn basert på at veien går fra gnr./bnr. 105/31 med 

bruksnavn Hagan til gnr./bnr. 105/44 Løkka. I sitt svar datert 02.07.2020 (20/1470-11) skriver de 

at «… Vi ser at det er vanskelig å komme fram til et praktisk og språklig akseptabelt navn for 

den aktuelle adresseparsellen. Den konstruerte kombinasjonen Hagaløkka (skrivemåten må 

bli Hagaløkka i samsvar med matrikkelen og vanlig norsk navnelaging) er ikke helt heldig 

ettersom en helst bør unngå navn som lages ved å kombinere to eksisterende navn. Det ville 

være annerledes om Løkka hørte til Hagan, eller omvendt at Hagan hørte til Løkka.  

Vi vil ikke helt avvise et navn som Hagaløkka, men oppfordrer kommunen til å finne andre 

lokalhistoriske eller terrengmessige særmerker som navnet kunne bygges på. 

Rådmannen mener at Stedsnavntjenestens uttalelse veier tung, og har derfor sett på alternative 

adressenavn. Gnr./bnr. 105/44 er utskilt fra gnr./bnr. 105/5 med bruksnavn Gjermbu. Gnr./bnr. 

105/31 er utskilt fra gnr./bnr. 105/9 med samme bruksnavn, Gjermbu. Med utgangspunkt i 

uttalelsen fra Stedsnavntjenesten om konstruerte navn «…ettersom en helst bør unngå navn 



- 

som lages ved å kombinere to eksisterende navn. Det ville være annerledes om Løkka hørte til 

Hagan, eller omvendt at Hagan hørte til Løkka….», foreslår rådmannen å ta utgangspunkt i 

bruksnavnene Gjermbu og Løkka og sammenstille de to bruksnavnene til adressenavnet 

Gjermbuløkka. Navnevalget vil da være innenfor anbefalingen fra Stedsnavntjenesten. 

 

 
 

Forholdet til overordnede planer 

Det er ingen planer i området. Den ligger innenfor områdebetegnelsen LNFR i 

kommuneplanens arealdel 2019 – 2030. 

 

Juridiske forhold  

Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 

18.05.1990.  

 

Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 6 første ledd bokstav a til c har 

rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage er 

offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 

skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis.  

 

Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om  

stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  

 



- 

I Ringerike kommune fastsettes adressenavn politisk av Hovedutvalg for miljø- og 

arealforvaltning (HMA). Skal en endre på et allerede valgt adressenavn må det fremmes som 

en ny politisk sak. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Saken har ikke vært behandlet tidligere. 

 

Økonomiske forhold 

Kommunen setter opp adressenavnskilt, og sender ut adressenummerskilt til alle som tildeles 

adresse. 

 
Behov for informasjon og høringer 

Grunneier der feltet ligger og grunneier i nord hvor adkomstveien kommer fra (Ringerudåsen), 

Øvre Ådal og Ringerike historielag, Vikerfjell skiløyper og Vikerfjell hytteservice AS har alle 

fått direkte brev der de ble bedt om å komme med forslag til veinavn. I tillegg ble det lagt ut 

informasjon på kommunens nettside og på www.ringblad.no.   

 

Stedsnavntjenesten, som tilrår skrivemåten på veinavnene, går gjennom navneforslagene og 

jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske Gaardsnavne og i Sentralt 

stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for skrivemåten av stedsnavn i 

offentlig bruk. De gir så en uttalelse til kommunen.  

 

Kommunen skal melde inn alle endelige navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12. 

 

Alternative løsninger 

Som et alternativ kan en tildele det allerede eksisternde adressenavnet «Gamle Ringkollvei» til 

stikkveien, og omadressere de etterfølgende adressene som allerede har fått tildelt 

adressenummer.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Det er ingen prinsipielle avklaringer i denne saken. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Tildeling av adressenavn og deretter adressenummer og skilting av veier/områder, hus, hytter, 

andre bygg og eiendommer er en del av den totale infrastrukturbyggingen i kommunen. 

Adresser og skilting gjøre det lett å finne frem i kommunen, og er spesielt viktig med tanke på 

nødetatene, post og varelevering. Dette berøres av bærekraftmålene 9 og 11. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen anbefaler at Gjermbuløkka vedtas som adressenavn. Vurderinger er gjort etter 

høring hos naboer, grunneiere, historielag og stedsnavntjenesten.  

 

 

Vedlegg 

Journalpostene det er vist til i teksten er brev og uttalelser som er arkivert i ESA under oppgitt 

journalnummer.  

 

1. Oversiktskart som viser hvor adresseparsellen ligger 



- 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Elin Green 

 

saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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