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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  HOVEDUTVALGET FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING 

Møtested:  Befaring Småbråtalia/Formannskapssalen 

Møtedato:  09.11.2020  

Tid:   14:00  

 

Dagsplan: 

 

14:00              Oppmøte for befaring – Småbråtalia 28 (Åsa) 

15:00 – 16:00 Pause/lett bevertning 

16:00 – 16:05 Opprop og møteinnkalling 

16:05 – 17:05 Orienteringer: 

 Trafikksikkerhetstiltak v/Terje Dahlen 

 LNF områder 

17:05 – 17:15 Pause 

17:15               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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Ringerike kommune, 30.10.2020 

 

Roger Larsen 
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Arkivsaksnr.: 20/4855-1   Arkiv: 033  

 

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 09.11.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 09.11.2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

16/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

Følgende refererte saker tas til orientering 

 

 

19/3907-11 14.10.2020 R/TEK/KARSPI GNR 18/11 

52545/20 Inger Lise Aursnes 

Informasjon om pålegg om utbedring av avløp Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 

20 

 

17/2721-129 23.10.2020 R/STRA/HANWIL PLN 436 

53257/20 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... 

Høring av søknad fra Skaaret Landskap AS om driftskonsesjon for Lamoen 

grusuttak - uttalelse  
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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 

82/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

  

 

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. 
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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. 

 

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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Utskrift sendes 

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 
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Ringerike kommune, 23.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konstituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
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Arkivsaksnr.: 19/4208-46   Arkiv: GNR 47/87  

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for avslag på 

endringssøknad Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

83/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

/ Formannskapet  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr i politisk sak 67/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i politisk sak 67/20 avslås. 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for avslag på endringssøknad for garasje i politisk sak 

67/20, behandlet i HMA i møte 07.09.2020. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser 

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

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

at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 07.09.2020 gitt avslag på søknad om endring av gitt tillatelse for garasje på eiendom 

gnr/bnr 47/87. Saken ble behandlet politisk i HMA, politisk saksnummer 67/20. Det tas gebyr 

for avslag som tilsvarer 90 % av normalt gebyr. I melding om politisk vedtak er det tatt gebyr 

på 22 995,- for behandling av søknaden.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 21.10.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for avslag på 

endringssøknad på garasjen fra tiltakshaver og hjemmelshaver Pål Bergerud. 

 

Hans argumenter går i hovedsak på følgende: 

- Det bør tas en bredere rimelighetsvurdering i det tilfellet her hvor de opplever en veldig 

lang saksbehandlingstid fra saken først ble godkjent 01.10.2018 og ulike beskjeder 

hvilken dokumentasjon som er nødvendig for søknaden. 

- Det er ikke enkelt som enkeltborger å kontrollere at alle reglene er fulgt i prosessen. 

- Forhold på kommunens side må tas med i vurderingen av gebyret. 

- Reduksjon eller frafall av gebyr vil ikke tilsidesette selvkostprinsippet selv om det 

lempes på et småbeløp en sjelden gang. 
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- Det er en fordel om det treffes rimelig vedtak slik at enkeltborgere ikke blir lidende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

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

behandling etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellene nedenfor. 

 

 
 

 
 

Det fremgår også av betalingsreglementet at det ved avslag etter plan- og bygningsloven, tas 

90 % av normalt gebyr. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

på «dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket», jf. 
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forvaltningsloven § 36. Kommunen kan derfor få krav om dekning av utgifter dersom vedtaket 

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr.  

 

Alternative løsninger 

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

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

avslagsgebyr i forbindelse med behandling av søknader. Det vil kunne bli vist til denne saken ut 

fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

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

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

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

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

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

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Bergerud skriver at det bør tas en rimelighetsvurdering av saken da det har tatt lang tid, det er 

gitt ulike beskjeder om nødvendig dokumentasjon, og det er vanskelig for enkeltborgere å 

kontrollere at alle reglene er fulgt i prosessen. 

 

Rådmannen viser til at det ble gitt tillatelse til oppføring av garasje 01.10.2018. 

Byggesaksavdelingen sendte 23.09.2019 brev om at de hadde mottatt opplysninger om at 

garasjen ikke ble bygget i tråd med gitt tillatelse. Det ble da informert om at det måtte sendes 

ny søknad på endringene. Ved flere frister byggesaksavdelingen har satt i saken, har det blitt 

gitt fristutvidelse etter forespørsel fra ansvarlig søker. Endringssøknad ble mottatt 30.01.2020, 

og søknaden var komplett 22.06.2020 etter at det var sendt inn etterspurt 

tilleggsdokumentasjon. Saksbehandlingsfrister i byggesaker beregnes når komplett søknad er 

mottatt, og i denne saken var det 12 uker saksbehandlingsfrist.  

 

Hjemmelshaver har benyttet seg av et firma som ansvarlig søker, og ansvarlig søker har da, 

sammen med tiltakhaver, ansvar for å sørge for at søknaden er komplett. I foreløpig svar fra 

kommunen datert 06.02.2020 ble det informert om at det tas forbehold om at det ved 

behandling av saken kan avdekkes feil og/eller mangler, eller bli behov for ytterligere 
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dokumentasjon. Det ble også informert om at korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon 

for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 

 

I forsløpig svar ble det også opplyst om at det tas gebyr dersom saken avslås, og at 

betalingsreglementet finnes på kommunens hjemmesider. 

 

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

for behandling av søknaden og avslaget. Kommunen fatter flere slike avslagsvedtak i løpet av 

et år, og dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne medføre usakelig 

forskjellsbehanlding for alle andre avslag på søknader som har måttet betale gebyr for dette. I 

tillegg vil det kunne medføre at byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som 

selvkost. Det tas 90 % av normalt gebyr for avslag, da det som mangler sammenlignet med en 

søknad som godkjennes, er arbeidet med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Et avslag 

medfører tilnærmet like mye arbeid for byggesaksavdelingen, som en godkjennelse. 

 

Rådmannen mener ut fra dette at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Oppsummering 

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

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

 

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

avslaget. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling, og søknaden må derfor avslås. 

 

Utskrift sendes 

Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Meldingstekst.html (Klage og søknad om nedsettelse av gebyr) 

Melding om politisk vedtak - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Foreløpig svar - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Vedrørende tiltak 

 

 Ringerike kommune, 27.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konsituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Arkivsaksnr.: 20/3922-5   Arkiv: GNR 109/21  

 

Klage på vilkår ved konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 

109/21 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

84/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i sak 

20/3922.  

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

  

Sammendrag 

Håvard Norstrøm fikk innvilget konsesjon 03.09.2020 for erverv av eiendommen 

gnr/bnr 109/21. Konsesjonen ble gitt med vilkår om at eiendommen skulle 

sammenføyes med Norstrøms eiendom gnr/bnr 109/2. Sammenføyning av 

eiendommen medfører at de to eiendommene får samme gårds- og bruksnummer, i 

dette tilfelle 109/2. Kommunen mottok klage på dette vilkåret 01.10.2020. 

Rådmannen mener at vilkåret om sammenføyning er nødvendig for å ivareta 

hensynet til jordvern og fornuftige eierforhold. Rådmannen kan ikke se at klagen 

inneholder vesentlig nye opplysninger som endrer denne vurderingen, og anbefaler 

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

endelig avgjørelse.  

 

Beskrivelse av saken 

Håvard Norstrøm søkte 28.08.2020 om konsesjon for å overta eiendommen 

Furulund gnr/bnr 109/21 i Ringerike kommune. Kjøpesummen var oppgitt til kr 350 

000,-. Eiendommen er ubebygd, og ifølge Gårdskart på 4,7 dekar totalt, hvorav 1,9 

dekar fulldyrka jord og 2,8 dekar produktiv skog. Eiendommen ligger inni Norstrøms 

landbrukseiendom, gnr/bnr 109/2.  

 

Landbrukskontoret innvilget konsesjon til Norstrøm 03.09.2020. Konsesjonen ble gitt 

med vilkår om at eiendommen skulle sammenføyes med Norstrøms eiendom gnr/bnr 

109/2. Sammenføyning av eiendommen medfører at de to eiendommene får samme 

gårds- og bruksnummer, i dette tilfelle 109/2. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Håvard 
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Norstrøm for kjøp av eiendommen Furulund gnr. 109 bnr. 21 på følgende vilkår: 

1. Eiendommen skal sammenslås med gnr/bnr 109/2 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannen viser til vedtaket i sin helhet. 

 

Norstrøm har i brev mottatt 01.10.2020, klaget på vilkåret fastsatt i vedtaket. Klagen 

er i hovedsak begrunnet i følgende: 

- Vedtaket er uriktig da det bygger på feil faktum. Eiendommen er ikke en 

landbrukseiendom, det er en hyttetomt.  

- Vedtaket innebærer en ulovlig forskjellsbehandling, da Ringerike kommune 

tidligere har samtykket til fradeling av boligtomt inne i eiendommen 109/1. 

- Vilkåret om sammenføyning er urimelig og må oppheves, da det er helt 

marginale landbruksinteresser knyttet til eiendommen.  

- Ringerike kommune har godkjent en pris som overstiger en samfunnsmessig 

forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.  

- Kan være villig til å akseptere sammenføyning, forutsatt at det gis samtykke til 

fradeling av en tomt langs nordgrensen på Norstrøms eiendom.  

 

Forholdet til overordnede planer 

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

natur- og friluftsområde (LNF-område).  

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven innebærer at den som skal overta en eiendom i mange tilfeller må 

søke konsesjon, altså tillatelse, til å eie den. Konsesjonsloven har størst betydning 

for landbrukseiendommer. Hensikten er å verne om landbruksarealer, ved å ha 

kontroll over omsetningen av bestemte typer eiendom.  

 

Økonomiske forhold 

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

2. Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Håvard 

Norstrøm for kjøp av eiendommen Furulund gnr. 109 bnr. 21 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Konsekvens: Dersom klagen tas til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor 

konsesjon innvilges uten vilkår. 
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Alternativ begrunnelse: HMA kan mene at vilkåret om sammenføyning er urimelig 

med hensyn til de formål loven skal fremme. HMA kan argumentere med at vilkåret 

kan anses som unødvendig, da alt som tilhører samme eier i en kommune hører til 

samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre 

(grunneiendommer). 

 

Rådmannens vurdering 

Ved behandling av søknad om konsesjon, la kommunen til grunn at formålet med 

ervervet var tilleggsjord til Norstrøms landbrukseiendom. Bakgrunnen for dette var 

eiendommens plassering, og dagens drift og bruk av eiendommen. Eiendommen er 

plassert som en øy inne i Norstrøms landbrukseiendom, og det dyrkede arealet blir i 

dag drevet av Norstrøm som en del av hans tilgrensende jorde. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Vedtaket bygger på feil faktum  

Klager skriver at ervervet omfatter en hyttetomt, og ikke en landbrukseiendom slik 

kommunen beskriver den. Rådmannen er delvis enig med klager, ved at 

eiendommen i matrikkelen er oppført som fritidseiendom. Samtidig understreker 

rådmannen at det ikke er en selvfølge at tidligere fradelte tomter får byggetillatelse, 

og viser til at eiendommen består kun av fulldyrka mark og produktiv skog, ligger i et 

LNF-område og er ikke regulert til bolig- eller fritidsbebyggelse. Videre presiserer 

rådmannen at ifølge SSB er en eiendom som benyttes, eller som kan benyttes til 

jord- og/eller skogbruk definert som landbrukseiendom. 

 

Rådmannen går ut i fra at klager, som jordbruker, er kjent med driveplikten, som 

innebærer at eiere av landbruksareal har et ansvar for å forvalte arealressursene på 

en måte som er i tråd med jordlovens formål. Rådmannen mener at klager slik sett 

burde være innforstått med at ervervet ikke gjaldt en «vanlig hyttetomt».  

 

Det bemerkes i klagen at eiendommen aldri har blitt benyttet som landbrukseiendom 

av tidligere eier eller av hans etterfølgere siden den ble overdratt i 1965. 

Rådmannen viser til flyfoto fra 1967 og frem til i dag, der det fremgår at arealet som i 

dag er registrert som fulldyrket jord, har vært i kontinuerlig drift i hele tidsperioden. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager mener det foreligger ulovlig forskjellsbehandling, og det vises til sak der 

Ringerike kommune tidligere har samtykket til fradeling av boligtomt inne i 

eiendommen 109/1 (saksnummer 13/2244). Rådmannen kan ikke helt se hva klager 

mener med dette, og det er ikke spesifisert hva forskjellsbehandlingen går ut på. 

Rådmannen legger til at det i den saken det refereres til, ble gjort et politisk vedtak 

der det ble godkjent fradeling av eiendom til boligformål. Rådmannen presiserer at 

det i dette tilfelle handler om konsesjon på erverv av eiendom, og ikke fradeling eller 

andre lovsaker.  

 

Vilkår om sammenføyning 

Klager mener at vilkåret om sammenføyning er urimelig og må oppheves, da det er 

helt marginale landbruksinteresser knyttet til eiendommen. Rådmannen viser til at 

vilkåret om sammenføyning er fastsatt etter konsesjonsloven § 11 første ledd. Det er 
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vanlig praksis i Ringerike kommune å stille vilkår om sammenføyning ved erverv av 

tilleggsareal. Selv om alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme 

landbrukseiendom, uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre, mener 

Rådmannen at vilkåret om sammenføyning er nødvendig for å ivareta hensynet til 

formålene loven skal fremme, slik som jordvern og fornuftige eierforhold. I et 

langsiktig perspektiv vil det kunne tenkes at areal som ikke er sammenføyd enklere 

kunne blitt gjenstand for fradeling, omdisponering, eierskifte eller andre handlinger 

der landbruksinteressene må vike. Rådmannen presiserer også at dyrka og dyrkbar 

jord har et sterkt vern, uansett størrelsen på arealet. 

 

Klager skriver videre at Ringerike kommune ikke hadde hatt hjemmel til å nekte 

konsesjon dersom en annen enn Norstrøm hadde vært kjøper av eiendommen. 

Rådmannen presiserer at ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av 

eiendom, er det i konsesjonslovens § 9 angitt særlige forhold som skal vurderes. 

Dette innebærer blant annet at det må vurderes om ervervet innebærer en 

driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en 

forsvarlig måte, og om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet.  

 

Pris 

Klager mener Ringerike kommune har godkjent en pris som overstiger den 

samfunnsmessige forsvarlige prisutviklingen på landbrukseiendommer. Rådmannen 

viser til prisvurderingen som ble gjort i vedtaket. Avtalt pris ble vurdert å være for 

høy, og det ble presisert at prisen var høyt over hva som kan betegnes som en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Konsesjon ble allikevel innvilget etter en 

helhetsvurdering av alle momentene samlet. Rådmannen viser til rundskriv M-3/2017 

Konsesjon, priskontroll og boplikt, der det står at kommunen kan innvilge konsesjon 

selv om prisen er for høy.  

 

Kan akseptere sammenføyning 

Klager skriver at han kan være villig til å akseptere sammenføyning, forutsatt at det 

gis samtykke til fradeling av en tomt langs nordgrensen på klagers eiendom. 

Rådmannen presiserer at kommunen ikke fikk inntrykk av at klagers formål med 

ervervet var å bruke eiendommen som et forhandlingskort ved en eventuell senere 

fradeling. Rådmannen mener at dersom dette var klagers formål med ervervet, ville 

trolig kommunen vurdert konsesjonssøknaden annerledes. Rådmannen understreker 

at det ikke er slik offentlig forvaltning fungerer, og at det ikke ville blitt gitt tillatelse til 

fradeling på et slikt grunnlag.  

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til kommunens opprinnelige vedtak, hvor konsesjon ble innvilget 

med vilkår om sammenføyning. Rådmannen mener at vilkåret om sammenføyning er 

nødvendig for å ivareta hensynet til jordvern og fornuftige eierforhold. Rådmannen 

kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen som endrer denne 

vurderingen, og anbefaler hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men oversende 

den til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Vedlegg 

Klage på konsesjonsvilkår  

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 

Avtale  

Kart over eiendommen 

Oversiktskart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann:  Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder:  Eiliv Kornkveen 

Konstituert avdelingsleder: Lisa Grenlund Langebro 

Saksbehandler:   Sigrid Bruholt 
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Arkivsaksnr.: 20/4168-1   Arkiv: Q05  

 

Oppgradering av Viulveien (Eggemoen-Viul)  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

85/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Viulveien innskrenkes til ett kjørefelt (Fra Eggemoen og ned bakken til Viul) 

2. Veistrekningen får forkjørsrett fra Viul 

3. Det lages minst en møteplass, på hensiktsmessig sted 

 

  

 

Sammendrag 

Viulveien fra Eggemoen og ned bakken til Viul har lenge vært i veldig dårlig stand, ytterkant 

av veien siger stadig ut i skråningen. Veien eies av Viul Kraft AS (Ringerikskraft) og driftes av 

kommunen. 

En rapport fra Rambøll estimerer at en full oppgradering av to felt vil uten detaljprosjektering 

ligge på ca 10,5 millioner, totalt estimerer vi med 13-14 millioner inkludert alt. 

Bruken av denne veien er vesentlig mindre enn tidligere og behovet to felt er i dag ikke 

tilstede, selv om det eventuelt skulle opprettet et datasenter her, er det ikke vurdert som en 

vesentlig trafikkøkende virksomhet. 

Nedskalering til ett felt her vil være hensiktsmessig og kostnadene for å vedlikeholde ett felt vil 

på sikt være mer håndterbart. 

 

Bakgrunn 

Viulveien, her snakk om strekningen fra Eggemoen til Viul, ligger i bratt terreng. Veien har i 

alle år hatt behov for vedlikehold og problematikken har vært den samme. Ytterkant av 

veibanen synker stadig ut mot skråningskanten og i dag er veiens tilstand svært dårlig, på 

grensen til trafikkfarlig. 

 

Det er behov å få til en varig løsning. Grunnforhold og utviklingen av utglidningen i skråningen 

har vært punkter for bekymring. Veien eies av Viul Kraft AS (Gnr/Bnr 94/48) og har blitt 

driftet og vedlikeholdt av Ringerike kommune etter at søknad om overtakelse ble vedtatt i 

Formannskapet i 1996, på tross av tidligere avslag i 1993.  
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Det er stadig henvendelser fra beboere i området om veiens forfatning.  Tiltakene fram til nå 

har vært å fylle på med mer asfaltmasse og den økte belastningen fra asfaltmassene får veien til 

å sige ytterligere. I ca. 2009/2010 ble pålene på autovernet byttet ut. 

 

Innerste del av veien ligger per i dag uten asfalt på grunn av rørarbeid utført av Ringerikskraft, 

det er planlagt reasfaltering av dette snarlig. 

 

Beskrivelse av saken 

Endring i trafikkbelastning og alternativer ruter 

Trafikkmålinger fra oktober 2018 viser at det i gjennomsnitt er over 2 min mellom hver bil som 

kjører på strekningen, daglig trafikk (ÅDT) ligger på 441 kjøretøy. 

 

Det er i dag vesentlig mindre trafikk på strekningen, av både tungtransport og personbiltrafikk, 

etter nedleggelse av Huthamakis virksomhet der i 2013. Det er søkt om og godkjent 

bruksendring til datasenter i Huthamakis tidligere lokaler (sak 5-19, HMA 14. jan 2019). Selv 

med oppstart av datasenter i Viul, er dette en virksomhetstype som har få ansatte og ingen 

fysiske produkter som skal fraktes ut.  

 

Man kan også kjøre ut av området over broen, i retning Hønefoss over Hvalsmoen og 

Haugsbygd uten store forsinkelser (1-4 min), men veien via Eggemoen vil være en raskere rute 

i retning Jevnaker (med 8-9 minutter). 

 

Vedlegg:  

Kart over rutealternativer til sentrum 

Trafikkmåling – Okt. 2018 

 

Grunnforhold 

En vurdering av skredfare, grunnforhold og kostnadsberegning på full utbedring har vært gjort 

av Rambøll. Estimert overslag på kostnad ligger på 10.5 millioner, da har man ikke tatt med 

detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

 

Vedlegg: Rapport Rambøll  

 

Transportøkonomisk vurdering 

Kommunen har i sin kartlegging av veioverflater i 2019 fått utarbeidet en rapport over 

tilstanden på alle våre veier. Der rangeres den transportøkonomiske effekten av å oppgradere 

de forskjellige veiene våre. 60 % av veioverflatene i Ringerike trenger oppgradering og 

Viulveien ligger ganske langt ned på denne listen.  
 

Muligheter for en veibane 

En nedgradering av veien til et kjørefelt er fullt mulig; enten med 

 enveiskjøring nedover  

 forkjørsrett oppover  

 forkjørsrett oppover, med 1-2 møteplasser 
 

Det er god sikt og strekningen er rett, det vil i de fleste tilfeller ikke være behov for møte-

plasser. Det er spesielt på vinterstid at det vil være viktig å ha forkjørsrett oppover.  

Hvis veien vurderes enveiskjørt er det mest trafikksikkert med kjøring nedover. 
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Grenser til naturreservat 

Skråningen, 3 meter sydvest for veien (gr. nr. 94/1) er båndlagt etter lov om naturvern, og 

fredet. Det kan være vanskelig å utbedre veien i to felts bredde tilhørende med grunnarbeider, 

uten og påvirke deler av naturreservatet. 

Vedlegg: 

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat 

Kart – Viulkastet naturreservat 

 

Asfaltering i høst 

En mulighet som har oppstått er å dele på kostnader til nytt asfaltdekke med Ringerikskraft, 

som må asfaltere deler av Viulveien etter rørarbeide snarlig. Det forutsetter at det raskt blir tatt 

en avgjørelse på Rådmannens forslag, eller alternativ 1.  
 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel sier kommunen skal ha «høy utbyggings- og vedlikeholds-takt 

på veg». I den gjeldene kommuneplanens arealdel er det ikke lagt inn nye områder for 

boligbebyggelse eller næring i området, ut over det som eksisterer i dag.  
 

I tråd med politisk sak om å se på avvikling av sedvane for kommunal drift av private veier, vil 

denne veien på sikt bli foreslått tilbakeført til Ringerikskraft. (Sak 19/3068). 

 

Hovedplan vei (2017-2024) legger til grunn en prioritering av oppgradering på de veiene som 

har størst effekt på fremkommelighet og trafikksikkerhet.  

 

Skråningen nedenfor veien, (store deler av gr. nr. 94/1) er fredet. Se «Forskrift om vern av 

Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, 2016» for detaljer. (lovdata.no) 

Juridiske forhold  

I avtalen om overtakelse av drift fra Viul Kraft AS f.o.m 1.1.1996, plikter kommunen å 

opprettholde samme veistandard på strekningen som den hadde ved overtakelse.  

 

Vedlegg: Sak 96/0033. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om overtakelse av drift og vedlikehold på veien, ble i 1993 avslått, da kostnadene ble 

sett på som uforholdsmessig store og behov for omfattende oppgradering var kjent allerede da. 

Ny sak i Formanskapet  

Ny søknad ble i 1995 innvilget og overtakelse fant sted 1. januar 1996. 

 

Økonomiske forhold 

Utbedringene dekkes av driftsbudsjettet for vei. 

Kostnadene kan ikke dekkes av driftsbudsjettet om alternativ løsning nr. 2 velges. Da må det 

bevilges særskilte midler. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke behov for høringer, eller å innhente uttalelser fra Fylkesmannen og andre instanser. 
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Alternative løsninger 

Det er tre alternative løsninger til rådmannens forslag: 

 
1. Innsnevring av veien til ett kjørefelt, enveiskjøring nedoverbakke.  

(veibredde ca. 3,0 meter).  

Kostnad ca. 400.000,- 

 

2. Full utbedring i henhold til Rambølls rapport, inkludert konsulentbistand til 

detaljprosjektering, byggeledelse, masseutskifting, asfaltering og nytt autovern. 

(veibredde ca. 6 meter) 

Antatt totalkostnad ca. 13 - 14 millioner  

 

3. Stenge veien fra Eggemoen til høydebasseng, for biltrafikk. Biltrafikk kan gå via Haug og 

Hvalsmoen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Om næringsaktivitet/utvikling i Viul-området er et satsingsområde og behov for fullverdig to-

felts vei ansees nødvendig. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Bærekraftsmål nummer 9, innovasjon og infrastruktur, der kommunen må sikre at ny 

infrastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov som dagens løsninger og er tilpasset et 

våtere og villere klima.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser ikke behovet for fullverdig to felts vei fra Eggemoen til Viul, med den 

trafikkbelastningen som er der i dag.  

 

Rådmannens forslag til mulig løsning for veistrekningen: 

 

Innsnevring av veien til ett kjørefelt, med forkjørsrett oppoverbakke.  

 Flytte gammelt autovern til ny veibredde 

 1-2 møteplasser der det er mest stabilt  

 Ingen masseutskifting 

(veibredde ca. 3,0 meter).  

Kostnad ca. 500 000 

 

Rådmannen er kjent med at ved en avgjørelse i denne politiske runden kan kommunen få til 

en kostnadsdeling med Ringerikskraft på asfalteringen, og få ned utgiftene på foreslått 

alternativ betraktelig.  
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Vedlegg 

Oversiktskart 

Kart – rutealternativer 

Trafikkmåling – Okt. 2018 

Rapport fra Rambøll 

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat 

Kart – Viulkastet naturreservat 

Politisk sak formansskapet 96/033 – overtakelse drift Viulveien 

 

 

 Ringerike kommune, 16.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Dysterud 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid 
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Arkivsaksnr.: 20/3511-9   Arkiv: PLN 000  

 

Detaljregulering for Krokenveien 33 - oppstart av planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

86/20 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.11.2020 

/ Strategi og plan  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8. 

 

2. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33 (gnr/bnr 87/145) 

som også inkluderer gnr/bnr 87/412, 87/404, 87/347 og 87/ 304, for å sikre en helhetlig 

utvikling, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. I detaljreguleringen skal trygg skolevei 

sikres ved at Krokenveien reguleres og opparbeides med fortau på østsiden av 

Krokenveien fra Krokenveien 23 til og langs Krokenveien 33.  

 

3. Bestemmelser om høyde skal tilrettelegge for blokkbebyggelse i 3 etasjer mot øst og 4 

etasjer ut mot Krokenveien. 

 

  

Sammendrag 

Det er mottatt planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte for Krokenveien 33. Forslagsstiller 

ønsker å fremme en privat detaljregulering for å erstatte eksisterende enebolig med en 

boligblokk. Etter oppstartsmøtet er kommunen og forslagsstiller uenig på to punkter, 

planavgrensning og høyde. 

 

Krokenveien 33 (gnr. 87 bnr. 145) er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i 

reguleringsplan 65-01 Haldenjordet, ikrafttredelsesdato 06.07.1970, og bygget ut i tråd med 

planen. Krokenveien 33 er en av fem eneboligtomter øst for Krokenveien. Området kan etter 

rådmannens vurdering egne seg for en helhetlig utvikling med lavblokker, men de fem 

eneboligtomtene bør reguleres samlet. Forslagsstiller ønsker kun å regulere den ene tomten. 

 

Forslagsstiller viser til at kommunen bør tillate samme utnyttelse som på småhuseiendommen 

Krokenveien 23 (lenger sør), hvor det ble regulert boligblokk i seks etasjer i plan 430 

Krokenveien 23 og 40 a, vedtatt 27.06.2019. Rådmannen påpeker at Krokenveien 23, som 

forslagsstiller viser til, ble regulert i en større plan sammen med blant annet Krokenveien 40. 

Etter rådmannens vurdering bør man innover i Krokenveien dempe utnyttelse og høyde 

sammenlignet med Krokenveien 23 som ligger i retning sentrumsområdet på Nordsia. Ønsket 
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utnyttelse og høyde vil gi en dårlig tilpasning til omgivelsene, som er preget av spredte blokker 

i tre etasjer på romslige tomter.  

 

Ved å vedta en detaljregulering kun for Krokenveien 33 for blokk kan de resterende fire 

eneboligeiendommene i ettertid komme med egne forslag til regulering av blokk 

(frimerkeplaner). 

 

Gjeldende kommuneplan har ikke føringer for helhetlig transformasjon av områder, for 

eksempel fra småhus til blokk. Pågående revidering av kommuneplanen med arealstrategi vil 

foreslås med føringer som sikrer helhetlig planlegging og utvikling. Inntil videre vil rådmannen 

vurdere hvert enkelt planinitiativ med hensyn til behov for å sikre en god helhet og en god 

tilpasning til omgivelsene.  

 

Rådmannen kan med dette ikke anbefale oppstart av planarbeid kun for Krokenveien 33 (jf. 

pbl. § 12 - 8). For å sikre at en eventuell transformasjon fra eneboliger til blokker får en 

helhetlig planlegging og utvikling, bør området fra Krokenveien 33 til Krokenveien 25 

reguleres samlet. Det bør ses overordnet på intern organisering med hensyn til atkomst(er), 

plassering av bygg, interne gangveier, uteopphold og lek, gjesteparkering og renovasjon.  

 

Rådmannen anbefaler også at det gis føring for høyde og utnyttelse. Tre etasjer i bakkant mot 

åsen i øst, og fire etasjer mot Krokenveien vil gi en god tilpasning både til eksisterende 

bebyggelse og landskap. Felles uteoppholdsarealer bør ligge på bakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Forslagsstillers ønskede planområde         Figur 2: Rådmannens anbefalte område 

 

Innledning / bakgrunn 

Bestilling av oppstartsmøte og planinitiativ for Krokenveien 33 ble mottatt 28.07.2020, og 

oppstartsmøte ble avholdt 16.09.2020. Forslagsstiller ønsker å fremme en privat 

detaljregulering for å erstatte eksisterende enebolig med en boligblokk. Krokenveien 33 er 

regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan 65-01 Haldenjordet, 

ikrafttredelsesdato 06.07.1970. Bygging av boligblokk må eventuelt hjemles i en ny 

detaljregulering. 
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Beskrivelse av saken 

Gjeldende regulering  

Krokenveien 33 er vist med rød strek på kartutsnittet under, og er en av fem eneboligtomter 

øst for Krokenveien. Gjeldende regulering er i stor grad fulgt når det har vært utbygd, det 

gjelder både felter for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

Feltene er i stor grad enhetlig utbygd.  

 

 
Figur 3: Gjeldende regulering 65-01 Haldenjordet. Krokenveien 33 er vist med rødt omriss. Boligblokk under 

oppføring i Krokenveien 23 er vist med blått omriss nederst i høyre hjørne.  

 

Dagens situasjon  

Eiendommen er bebygd med en enebolig og garasje. Eiendommen er ellers opparbeidet med 

forstøtningsmur mot bratt ås i øst, atkomstvei, gårdsplass og hage.  

 

 
Figur 4: Bilder av Krokenveien 33 tatt fra Krokenveien. 

 

Beskrivelse av nærområdet 

Nord for Krokenveien 33 ligger det en boligblokk med 3 etasjer, og lenger nord et stort 

offentlig friområde med ballslette (Storjordet). Vest for Krokenveien ligger det et felt med 

spredte blokker i 3 etasjer. Sør for feltet for frittliggende småhusbebyggelse ble det i 2019 

regulert en boligblokk med 5 etasjer pluss eksponert underetasje mot Krokenveien (i plan 430 

Krokenveien 23 og 40 a). Denne har adresse Krokenveien 23 og er under oppføring.  

 

Forslagsstiller viser til at det på småhuseiendommen Krokenveien 23 (lenger sør) ble tillatt 

boligblokk i plan 430 Krokenveien 23 og 40 a, vedtatt 27.06.2019. Han mener at kommunen 
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derfor også bør tillate boligblokk i Krokenveien 33. Krokenveien 23 ble regulert i en større 

plan sammen med blant annet Krokenveien 40.  

 
Figur 5: Boligblokk under oppføring i Krokenveien 23. Se også kartet på forrige side. 

 

Naturgitte forhold 

Eiendommen grenser i øst til en naturlig og bevokst ås mellom Krokenveien og Sagaveien. 

Åsen er i Grønn plakat registrert med meget store landskapsverdier som ikke bør forringes. 

Åsen er sikret i reguleringplan og avsatt til offentlig friområde i kommuneplanens arealdel. 

Skråningen ned mot Krokenveien er bratt (25 meter høydeforskjell). 

 

Plantype  

Planinitiativet er mottatt som en privat detaljregulering.  

 

Uenighet om vesentlig punkter 

I henhold til pbl. § 12 - 8 kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret 

dersom det i oppstartsmøtet er uenighet om vesentlige punkter i det videre planarbeidet. Denne 

myndighetene er i henhold til kommunens delegasjonsreglement delegert til formannskapet.  

 

Forslagsstiller og kommunen er i oppstartsmøtet uenige om planavgrensningen: 

Rådmannen ber derfor om føringer for nedenstående punkt om planavgrensning, jf. forslag til 

vedtak pkt. 1 og 2. 

Forslagsstiller ønsker å igangsette planarbeid for gnr. 

84 bnr. 145 (Krokenveien 33), vist på kartutsnittet til 

venstre.  

 

Kommunen vil kreve at Krokenveien reguleres med en 

liten breddeutvidels og fortau på østsiden av 

Krokenveien fra Krokenveien 23 til og langs 

Krokenveien 33.  

 

 

 

 

 
Figur 6: Forslagsstillers ønskede planområde. 
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Rådmannens vurdering er at planområdet enten utvides 

slik at disse småhustomtene reguleres samlet, alternativt 

at planinitiativet bør stoppes (jf. pbl. § 12 - 8). 

 

I dette området har de ulike feltene i sin tid blitt 

helhetlig planlagt og utbygd. For å sikre at en eventuell 

transformasjon fra enebolig til blokk får en helhetlig 

planlegging og utvikling, må de reguleres samlet. Det 

må ses overordnet på intern organisering med hensyn til 

atkomst(er), plassering av bygg, interne gangveier, 

uteopphold og lek, gjesteparkering og renovasjon. 
 

 

Figur 7: Rådmannens anbefalte planområde.   

 

Det er opp til forslagsstiller å foreslå en detaljregulering som ivaretar ovenstående og likevel 

eventuelt kan utbygges i trinn.  

 

Ved å vedta en detaljregulering for blokk på Krokenveien 33 kan de resterende fire 

eneboligeiendommene i ettertid komme med forslag til regulering av blokk (frimerkeplaner). 

Eiendommene bør ikke få hver sin blokk, hver sin avkjøring, hver sitt lekeareal, 

renovasjonsareal og gjesteparkering osv. 

 

Forslagsstiller er uenig i planavgrensningen som kommunen forutsetter, og ønsker å igangsette 

planarbeid for kun gnr/bnr 87/145 og Krokenveien med nytt fortau fra gnr 87 bnr. 65 til og 

langs gnr 87 bnr 145. I Ringerike kommune er det de folkevalgte som tar endelig stilling til om 

et planinitiativ skal stoppes (jf. pbl. § 12 - 8), gjennom en politisk oppstartsak (prinsippsak). 

Forslagsstiller kan ikke kunngjøre oppstart før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, jf. pbl. 

§ 12 - 8. 

 

Forslagsstiller og kommunen er i oppstartsmøtet uenige om høyder:  

Rådmannen ber derfor om føringer for nedenstående punkt om høydebegrensning, jf. forslag til 

vedtak pkt. 3. 

 

Forslagsstiller er uenig i at høyde begrenses til 3 etasjer, og 4 etasjer ut mot Krokenveien. Han 

mener det er urimelig at han ikke får bygge med 6 etasjer slik det ble regulert i Krokenveien 23 

som er under oppføring.  

 

Administrasjonen mener at eventuell ny blokkbebyggelse bør ha 3 etasjer i bakkant mot åsen i 

øst, og 4 etasjer mot Krokenveien. Dette er tilsvarende høyde som blokka i nord har, og det er 

én etasje høyere enn blokkene i vest. Denne høyden vil gi en god tilpasning både til 

eksisterende bebyggelse og landskap. Åsen i øst vil være høyere enn ny blokkbebyggelse og 

silhuetten vil bevares. Det vil være lite skyggevirkninger på nabobebyggelsen.  

 

Dersom alle de gjenstående småhuseiendommene i Krokenveien reguleres med tilsvarende 

utnyttelse og høyde som er regulert i Krokenveien 23, vil dette området få en utnyttelsesgrad 

som tilsvarer en utnyttelse for mer sentrale deler av Hønefoss hvor blandet bruk er vanlig 

(næring og bolig). Dette er et rent boligområde. 
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Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtakspunkt:  

 Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33, og Krokenveien 

med fortau på østsiden fra Krokenveien 23 til og langs Krokenveien 33. Jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8. 

 Bestemmelser om høyde skal tilrettelegge for blokkbebyggelse i 3 etasjer mot øst og 4 

etasjer ut mot Krokenveien.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Boligfortetting i Hønefoss er i tråd med målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel om å 

planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

 

Transfomasjon fra småhus til blokk vil medføre at flere får gangavstand til daglige gjøremål 

som skole, barnehage, grøntområde og butikk.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel 2019 til 2030 vedtatt 31. januar 2019 er området avsatt til 

eksisterende boligområde.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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.  

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

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.  

 

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.  

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke jordlova.  
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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.  

 

Rådmannens vurdering 

Helhetlig planlegging 

Eiendommen som det er mottatt planinitiativ for er en av fem eiendommer øst for Krokenveien 

som er bebygd med eneboliger. Eiendommene ligger omgitt av boligblokker. 

 

Rådmannen vurderer området som egnet for transformasjon etter en helhetlig plan til 

blokkbebyggelse. Lavblokker kan tilpasses godt til omgivelsene, området er også sentrumsnært 

og med gangavstand til skoler, barnehage, friområde med mer.  

 

Eiendommene bør ikke planlegges i hver sin reguleringsplan, men det bør vedtas en 

reguleringsplan for alle eiendommene hvor det planlegges helhetlig for atkomst(er), plassering 

av bygg, uteoppholdsarealer, interne gangveier, lekearealer, uteoppholdsarealer, 

gjesteparkering og renovasjonsareal(er).  

 

Plantype, avgrensning og prosess 

Rådmannen anbefaler at dersom det skal igangsettes planarbeid for Krokenveien 33, så må 

følgende eiendommer og arealer innlemmes gnr/bnr: 87/412, 87/404, 87/347 og 87/ 304. I 

tillegg må Krokenveien innlemmes for en utvidelse av kjørebanen, oppstramming av avkjørsler 

på vestsiden, og etablering av fortau på østsiden av Krokenveien fra Krokenveien 23 til og 

langs Krokenveien 33 (illustrert på figur 7).  

 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område må forslagsstiller innhente samtykke til 

planlegging fra alle grunneierne innenfor planområdet, og grunneierne rådes til å engasjere seg 

i planforslag og prosess. 

 

Det forutsettes også i tilfelle avholdt nytt oppstartsmøte hvor hele planområdet omfattes, jf. 

forslag til vedtak nr. 2.  

 

Utnyttelse  

Forslagsstiller ønsker en utnyttelse på 35 % BYA, og viser til at Krokenveien 23 er regulert (i 

plan 430 Krokenveien 23 og 40 a) med en utnyttelse på 35 % BYA. Rådmannen mener at 

tilsvarende utnyttelse vil kunne vurderes forutsatt at kommuneplanens krav til 

uteoppholdsareal (mengde og kvalitet) kan sikres. Det forutsettes at uteoppholdsareal er felles 

og plasseres på bakkeplan, med unntak av private uteoppholdsareal på balkonger. Lekeareal 

kan etableres innenfor samme arealstørrelse.  

 

Høyde 

Rådmannen mener at eventuell ny blokkbebyggelse bør ha 3 etasjer i bakkant mot åsen i øst, og 

4 etasjer mot Krokenveien (som følge av terrengforholdene). Dette er tilsvarende høyde som 

blokka i nord og én etasje høyere enn blokkene i vest. Denne høyden vil gi en god tilpasning 

både til eksisterende bebyggelse og landskap. Åsen i øst vil være høyere enn ny 

blokkbebyggelse og silhuetten vil bevares. Det vil være lite skyggevirkninger på 
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nabobebyggelsen. Underetasje/ 1.etg. bør ligge på nivå med Krokenveien, eventuelt noe 

høyere.  

 

Forslagsstiller mener det er urimelig at han ikke får bygge med 6 etasjer slik det ble regulert i 

Krokenveien 23 (plan 430 Krokenveien 23 og 40 a) (under oppføring). Den aktuelle 

boligblokka i Krokenveien 23 er én etasje høyere enn naboblokka si i sør. Lenger inn i 

Krokenveien vil seks etasjer etter rådmannens vurdering gi en dårlig tilpasning til omgivelsene, 

og høyde og utnyttelse bør her dempes sammenlignet med Krokenveien 23.  

 

Dersom alle de gjenstående småhuseiendommene i Krokenveien reguleres med tilsvarende 

utnyttelse og høyde som er regulert i Krokenveien 23, vil dette området få en utnyttelsesgrad 

som tilsvarer en utnyttelse for mer sentrale deler av Hønefoss hvor blandet bruk er vanlig 

(næring og bolig). Dette er et rent boligområde, og felles uteoppholdsarealer bør ligge på 

bakken. 

 

Eksisterende grøntstruktur og landskapsbilde  

Planområdet/ eiendommene har en bratt vestvendt skråning i øst. Det er svært viktig at en 

fortetting ikke forringer landskapsverdiene, særlig åsen i øst. Terreng og stedstypisk vegetasjon 

bør bevares, eventuelt reetableres. Skråningen i øst skal reguleres til grønnstruktur – friområde.   

 

God tilpasning av bebyggelse til eksisterende terreng, og til omkringliggende bebyggelses 

skala, er viktig. Hensynet til fjernvirkning vil vektlegges. Utforming av uteoppholdsareal skal 

ikke føre til uheldig utforming ved planering/oppfylling av terreng eller terrenginngrep og 

forstøtningsmurer. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Fortetting i området vil forutsette etablering av fortau, som må være etablert før det kan gis 

brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område skal felles atkomster fra Krokenveien 

samles og antall atkomster begrenses. 

 

Kommunen har ingen planer om å bygge fortau, så erverv av grunn og bygging av fortau mm 

må gjøres av forslagsstiller. 

 

Dersom vedtak i politisk oppstart blir at planarbeid kan igangsettes kun for Krokenveien 33, 

oppfordres forslagsstiller til å i planprosessen inngå avtaler med berørte private parter om kjøp 

av grunn til fortau. Dette da minnelige avtaler gir mer forutsigbarhet og den smidigste 

prosessen.  

 

Medvirkning/samarbeid 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område bør det i tillegg til plan- og 

bygninglovens minstekrav til medvirkning (varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn) 

avholdes et informasjonsmøte for naboer, gjenboere og eventuell velforening i oppstartsfasen 

før frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeid.  
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Samlet vurdering 

Rådmannen kan ikke anbefale oppstart av planarbeid kun for Krokenveien 33 (jf. pbl. § 12 - 8). 

Området kan egne seg for en helhetlig utvikling med lavblokker, men eneboligtomtene må 

reguleres samlet. 

 

For å sikre at en eventuell transformasjon fra enebolig til blokk får en helhetlig planlegging og 

utvikling, må de reguleres samlet. Det må ses overordnet på intern organisering med hensyn til 

atkomst(er), plassering av bygg, interne gangveier, uteopphold og lek, gjesteparkering og 

renovasjon.  

 

Rådmannen anbefaler at det gis føring for høyde og utnyttelse i henhold til foranstående. Tre 

etasjer i bakkant mot åsen i øst, og fire etasjer mot Krokenveien vil gi en god tilpasning både til 

eksisterende bebyggelse og landskap. Felles uteoppholdsarealer bør ligge på bakken. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Forslagsstillers planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte inkludert bilder og 

illustrasjoner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/942 28.07.2020 DS  347/20 R/TEK/MARSTR GNR 20/11 

  

20/3200 30.09.2020 DS  506/20 R/TEK/ELILUN GNR 49/157 

  

Bygging av tilbygg og carport Gnr/bnr 49/157 - Vinterroveien 45 

 

20/3196 02.10.2020 DS  512/20 R/TEK/ALEELS GNR 138/8 

  

16/5762 02.10.2020 DS  513/20 R/TEK/ALEELS GNR 270/9 

  

Forsøpling på branntomt Gnr/bnr 270/9/5 - Engene vei 58 

 

20/4331 02.10.2020 DS  514/20 R/TEK/AEMYH GNR 274/13 

Halvor Huser  

Bruksendring Gnr/bnr 274/13 - Gamle Ådalsvei 12 

 

20/4376 05.10.2020 DS  515/20 R/TEK/AEMYH GNR 10/7, 10/8, 10/18 

  

Vannledning Gnr/bnr 10/7, 10/8, 10/18 - Nye Framdalsveien 12 

 

20/4410 05.10.2020 DS  516/20 R/TEK/HALA GNR 50/323 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/323 - Follummoveien 69 

 

20/4481 05.10.2020 DS  517/20 R/TEK/HALA GNR 273/110 

  

Tilbygg Gnr/bnr 273/110 - Linjeveien 21 

 

20/4399 05.10.2020 DS  518/20 R/TEK/KNUKOL GNR 97/59 

Gunn Lillian Støa Strømsnes  

Bruksendring - Innredet sokkeletasje Gnr/bnr 97/59 - Kragstadveien 37 
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20/4371 05.10.2020 DS  519/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/263 

  

Bruks- og fasadeendring Gnr/bnr 86/263 - Industrigata 4 

 

20/1462 06.10.2020 DS  520/20 R/TEK/HALA GNR 318/138 

  

Boligblokk med 43 leiligheter og ett næringslokale Gnr/bnr 318/138 - Sundgata 

10, 10 A og Storgata 20 B 

 

20/4377 06.10.2020 DS  521/20 R/TEK/BERLE GNR 274/131 

Oksana Warhatiuk  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/131 - Gamle Ådalsvei 13 

 

20/4490 06.10.2020 DS  522/20 R/TEK/MARKAR GNR 298/21 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/21 - Bernhatten 64 

 

20/4485 06.10.2020 DS  523/20 R/TEK/HALA GNR 103/74 

  

Svømmebasseng Gnr/bnr 103/74 - Ringkollveien 144 

 

20/4478 07.10.2020 DS  524/20 R/TEK/INGPRE GNR 51/46 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 51/46 - Follummoveien 

 

20/3170 07.10.2020 DS  525/20 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Tilbygg til fabrikk Gnr/bnr 92/17 - Hensmoveien 101 

 

20/3993 07.10.2020 DS  526/20 R/TEK/AEMYH GNR 264/1 

  

Bolig og parkeringsplass Gnr/bnr 264/1 - Solumveien 209 

 

20/3129 08.10.2020 DS  527/20 R/TEK/ANEWEB GNR 114/10 

Statnett SF  

Dispensasjon Gnr/bnr 114/10 

 

20/4553 08.10.2020 DS  528/20 R/TEK/HALA GNR 262/192 

Hanne Kristin Stillerud  

Bod med overbygg og mur Gnr/bnr 262/192 - Nakkerudalleen 44 B 
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20/4419 08.10.2020 DS  529/20 R/TEK/BERLE GNR 119/10 

  

Tilbygg Gnr/bnr 119/10 - Hadelandsveien 829 

 

20/4280 08.10.2020 DS  530/20 R/TEK/MARKAR GNR 297/1/11 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 297/1/11 - Orreliveien 14 

 

20/4533 08.10.2020 DS  531/20 R/TEK/HALA GNR 86/808 

  

Garasjeanlegg - Hov Borettslag Gnr/bnr 86/808 - Hønen Alle 

 

20/4442 09.10.2020 DS  532/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/193 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/193 - Killingtjernveien - tomt 141 

 

20/4532 12.10.2020 DS  533/20 R/TEK/N03 GNR 297/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 297/1 - tomt 239 

 

20/4200 12.10.2020 DS  534/20 R/TEK/MARSTR GNR 12/104 

  

Tilbygg Gnr/bnr 12/104 - Strandbråtan 21 

 

20/2926 13.10.2020 DS  535/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 

 

20/4554 13.10.2020 DS  536/20 R/TEK/AEMYH GNR 102/142 

  

Oppsetting av stålpipe Gnr/bnr 102/142 - Musmyrvegen 10 

 

16/958 14.10.2020 DS  537/20 R/TEK/MARSTR GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

20/4633 14.10.2020 DS  538/20 R/TEK/HALA GNR 27/28 

  

Riving av brannskadd fritidsbolig Gnr/bnr 27/28 - Grantoppsvingen 14 

 

20/4606 14.10.2020 DS  539/20 R/TEK/AEMYH GNR 102/2 
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Utskifting av vannledning Gnr/bnr 102/2 - Borgergata 11 og 13 

 

20/4621 14.10.2020 DS  540/20 R/TEK/N03 GNR 297/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 297/1 tomt 126 - Tossevika 

 

20/4330 15.10.2020 DS  541/20 R/TEK/AEMYH GNR 87/313 

  

Tilbygg Gnr/bnr 87/313 - Ødegårdsveien 6 

 

19/4208 15.10.2020 DS  542/20 R/TEK/ELILUN GNR 47/87 

  

Garasje Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

20/4659 16.10.2020 DS  543/20 R/TEK/HALA GNR 93/20 

  

Terrengendring - Eggemoen Gnr/bnr 93/20 - Vestre Buttentjern 

 

20/4648 16.10.2020 DS  544/20 R/TEK/MARKAR GNR 282/137 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/137 - Langtangen - Samsjøen 

 

20/4654 16.10.2020 DS  545/20 R/TEK/HALA GNR 86/491 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 86/491 - Hønengata 75 

 

20/4649 19.10.2020 DS  546/20 R/TEK/AEMYH GNR 52/42 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 52/42 - Kremleveien 13 

 

20/4631 19.10.2020 DS  547/20 R/TEK/HALA GNR 305/45 

Joakim Amundfoss Strømmen  

Riving av kårbolig Gnr/bnr 305/45 - Bautaveien 13 

 

19/4865 19.10.2020 DS  548/20 R/TEK/OLAVA GNR 129/17 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 129/17 - Engen 

 

20/4435 20.10.2020 DS  549/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/224 
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Tilbygg Gnr/bnr 89/224 - Almebakken 56 

 

20/4677 20.10.2020 DS  550/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/385 

  

Sportsboder og parkering Gnr/bnr 318/385 - Stabellsgate 12 B 

 

20/4665 22.10.2020 DS  551/20 R/TEK/BERLE GNR 275/22 

Jan Olav Eidukaitis  

Oppføring av terrasse Gnr/bnr 275/22 - Oddaveien 25 

 

20/4767 23.10.2020 DS  552/20 R/TEK/N03 GNR 133/86 

Johan Loeshagen  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 133/86 - Hvalsveien 126 

 

20/4682 23.10.2020 DS  553/20 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1/32 - Ringerudåsen 28 

 

20/441 25.10.2020 DS  554/20 R/TEK/KARGRA GNR 300/90 

  

Bruksendring Gnr/bnr 300/90 - Vestre Ådal 537 

 

20/1097 25.10.2020 DS  555/20 R/TEK/MARSTR GNR 148/361 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 148/361 - Tyttebærstien 16 

 

20/1095 25.10.2020 DS  556/20 R/TEK/MARSTR GNR 148/360 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 148/360 - Tyttebærstien 18 

 

20/4694 26.10.2020 DS  557/20 R/TEK/AEMYH GNR 42/6 

Rolf Christian Borlaug Johansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 42/6 - Busundveien 

 

20/4708 26.10.2020 DS  558/20 R/TEK/MARSTR GNR 251/241 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 251/241 - Pjåkaveien 19 

 

20/3719 27.10.2020 DS  559/20 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Bygging av betongblanderi med siloer Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 
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16/5762 27.10.2020 DS  560/20 R/TEK/ALEELS GNR 270/9 

  

Forsøpling på branntomt Gnr/bnr 270/9/5 - Engene vei 58 

 

20/4650 27.10.2020 DS  561/20 R/TEK/MARSAN GNR 85/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 85/1 - Askveien 309 

 

20/3196 27.10.2020 DS  562/20 R/TEK/ALEELS GNR 138/8 

  

20/4068 27.10.2020 DS  563/20 R/TEK/HALA GNR 38/181 

  

Tilbygg Gnr/bnr 38/181 - Hvervenmoveien 15 

 

20/4771 27.10.2020 DS  564/20 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Garasje- og hangarbygning Gnr/bnr 91/3 - Lundstadveien 64 

 

20/3996 28.10.2020 DS  565/20 R/TEK/ELIPAU GNR 274/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 274/2 og 274/4 - O.A Hvals vei 9 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Inger Lise Aursnes      

Ankerveien 66 B 

 

0767 OSLO 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3907-11 52545/20 GNR 18/11 ab9458f1-8a25-

4722-a265-a 
14.10.2020 

 

Informasjon om pålegg om utbedring av avløp 

Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 20 
 

Vi viser til pålegg om utbedring av avløpet på din eiendom i Åsa, i vårt brev datert 

22.10.2019. Du klagde på vedtaket og Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) har nå 

fattet en endelig beslutning i saken, i et brev som du har fått på kopi. Klagen ble ikke 

tatt til følge, og pålegget opprettholdes. 

 

Etter at klagen ble oversendt til FMOV for endelig avgjørelse, har vi bestilt 

kostnadsvurderinger for tilknytning til kommunalt avløp for flere områder i Åsa, 

inkludert eiendommene i Bakkebakken. I september sendte vi deg brev om dette og 

vi informert om at vår oppfølging av pålegget om utbedring av avløpet på din 

eiendom er blitt satt på vent inntil videre. 

 

I lys av brevet du nå har fått på kopi av FMOV, sender vi deg dette brev for å 

informere om at det er informasjonen i vårt brev fra september som er gjeldene, og at 

du ikke bør gjøre noe for å oppfylle pålegget om utbedring av avløpet før du får mer 

informasjon fra oss. Dersom det viser seg at tilknytning til kommunalt avløp ikke er 

anbefalt løsning for eiendommene i Bakkebakken, vil du få en utsatt frist for å 

oppfylle pålegget om utbedring av ditt private renseanlegg. 

 

 

Med hilsen 

 

Karoline Hildre Spilling 

Rådgiver utslipp, byggesak 

karoline.hildre.spilling@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Stab - Strategi og utvikling 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 

 
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...     

Ladebekken 50 

7066 TRONDHEIM 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2721-129 53257/20 PLN 436 360_846839 19.10.2020 

 
HØRING AV SØKNAD FRA SAARET LANDSKAP AS OM DRIFTSKONSESJON 

FOR LAMOEN GRUSUTTAK - UTTALELSE  

 

Bakgrunn for uttalelsen  

Vi viser til høringsbrev datert 21.09.20. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne i 

kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill. 

 

Planstatus  

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019) 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning og landbruks-, natur- og 

friluftsområde. Når kommuneplanen revideres vil arealformål bli oppdatert i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner. 

 

Reguleringsplan  

Formannskapet vedtok, med delegert myndighet fra Kommunestyret, 14.04.2020 sak 41/20 

3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak. Reguleringsplanen legger til rette 

for uttak av grusressurser som innslag i jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede 

masser.  

 

Til informasjon ble det gjennomført et tilsyn med Fylkesmannen i Oslo og Viken 15. oktober 

2020 til Lamoen grusuttak. Rapporten fra dette tilsynet er ventet om ca. 2 uker, altså etter at 

høringsfristen til direktoratet for mineralforvaltning har gått ut.  

  

 

Betydning for verdiskaping og næringsutvikling  

Per i dag er det 6 ansatte knytta til grusuttaket. Ressursen som skal drives ut er av god kvalitet 

for jordproduksjon og er med på å dekke både et lokalt og regionalt behov. Utnytting av 

eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning taler for at 

anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. Råstoffutvinning og tilhørende 

virksomheter har stor betydning for verdiskaping og næringsutvikling i Ringerike. Det 

genereres mye overskuddsmasser fra samferdsels- og byggeprosjekter i østlandsområdet, og det 

er dermed et stort behov for regulerte mottak for ikke forurensa gravemasser.  
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Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser  

 

Friluftsliv 

Området i tilknytning til masseuttaket og mottaket er preget av skogs- og landbruksområder 

med spredt boligbebyggelse. Skogsområdet er frilufts- og turområder med turstier. Deler av 

skogen er fjernet da den var hogstmoden.  

 

Naturmangfold 

Påvirkningsfølsom reliktjordbie (rødlisteartet) er registrert innenfor planavgrensningen, og er 

sikret med arealformålet Naturvern i reguleringsplanen.  

 

Naturreservatet Lamyra er innenfor influensområdet til planen. Det må iverksettes tiltak som 

reduserer faren for avrenning til naturreservatet. Det opplyses i driftsplan at det skal anlegges 

voll mot Lamyra naturreservat, og innfyllingen av masser skal være med fall mot sørvest.   

 

I planområdet er det gjort funn av fremmedartene; legesteinkløver (SE), kanadagullris (SE) og 

rødhyll (SE). Bedriftens internrutiner må hindre spredning av disse artene.  

 

Overvann/avrenning og fare for forurensning 

I driftsplanen opplyses det om at «I forkant av anleggsområde skal gravegropen fungere som 

fangdam under anleggsperioden. Etter ferdig tiltak skal grøfter og fangdammer mellom fylling 

og Lamyra fange opp direkte avrenning. I tillegg vil grøfter samle opp overflateavrenning og 

bidra til at tilrenningen til Lamyra vil domineres av grunnvannstilførsel.»  

 

Det ble gjennomført befaring/tilsyn til Lamoen grusuttak 15.10.20 med representanter fra 

fylkesmannen og kommunen. Det ble da observert spor etter avrenning ut av planområdet mot 

bekkedraget som går vest for planområdet. Dette tyder på at gravegropene som skal fungere 

som fangdam under anleggsperioden ikke er tilstrekkelige, og det må vurderes bedre tiltak for å 

hindre avrenning i driftsplan.   

 

Driften av anlegget medfører risiko for forurensning enten ved at det mottas forurensa masser, 

akutt utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhel og risiko for avrenning av partikler fra 

området.  

 

I reguleringsplanbestemmelse § 4.4 fremgår det at det skal etableres fast dekke (asfalt) hvor 

skiftning av olje, ol. skal foregå. Reguleringsplanbestemmelse § 3.4 setter krav til 

mottakskontroll.  

 

Nedre grense for uttak av masser 

Det er ikke tillatt å ta ut sand- og grusressurser nærmere grunnvannet enn 0,5 meter. Det skal 

alltid være en minsteavstand til grunnvannet på 0,5 meter som skal fungere som en buffersone. 

Ber om at dette kommer tydelig frem i driftsplan.  

 

Støy og støv   

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg støy fra 

grusuttaket. Rapporten viser at utvidelsen av grusuttaket vil medføre støyverdier for 

nærliggende boligbebyggelse som er innenfor kravene listet opp i T-1442.  
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Kommunen gjør oppmerksomme på at det ved befaring/tilsyn 15.10.20 ble observert at 

sikteverkene er plassert utenfor planavgrensningen. Dette samsvarer ikke med støyutredningen 

som er levert inn til kommunen. Sikteverkene må flyttes slik at de er innenfor regulert område. 

Driver av uttaket må vurdere om dette medfører at driftsplanen må endres. Dette er noe 

kommunen vil følge opp i en egen sak.  

 

Fra reguleringsplanbestemmelse § 3.2 fremkommer det at mobile sikteverk og andre støyende 

anlegg skal alltid plasseres slik at de er mest mulig skjermet for støy og innsyn. 

Støv er omtalt i reguleringsbestemmelse § 3.3 

 

Driftstider  

Det fremgår av reguleringsplanbestemmelse § 3.5 at driftstiden for området er mandag til 

torsdag kl. 07.00 -19.00,  fredag kl. 07.00 – 14.00. Det er ikke tillatt drift på lørdager og 

helligdager.  

 

Etterbruk / tilbakeføring  

Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at 

virksomheten er avsluttet, jf. mineralloven § 50.  

 

Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert 

ikke forurensede masser, for tilbakeføring av arealet til LNFR- formål. Innfyllingen skal 

anlegges med fall bort fra Lamyra naturreservat, og avsluttes med et topplag av harpede 

jordmasser av god kvalitet og/ eller stedegne avdekningsmasser, dette avhenger av hvilke 

landbruksformål området skal benyttes til.  

 

Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske betingelser for å istandsette 

arealene ved avslutning av driftsfasen. 

 

 

Konklusjon  

I dette området er det flere hensyn som må vurderes og avveies; forvaltning av 

grusressurser som er godt egnet til jordproduksjon og mottak av ikke forurensa 

gravemasser, ivaretakelse av naturmangfold og sårbar fauna, hensyn til 

vassdrag/myr, grunnvannsforekomst, støy og støv mm.  

 

Problemstillingene omtalt ovenfor inngår i reguleringsplan, og er avklart som en del 

av denne. Reguleringsplanen har avklart rammer for uttaket, og fastsatt nødvendige 

avbøtende tiltak.  

 

Det bes også om at hensynene ivaretas i driftskonsesjon. 

 

 

Med hilsen   
    
 

Knut Kjennerud 

Leder Strategi og utvikling 

  

   
  Hanne Christine Wilhelmsen 
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  arealplanlegger 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Utført av ApiAku Lars Oftedahl for Skaaret Landskap AS, 9. nove mber 2018
Sidemannskontroll utført av Kri stian E. Meisingset i Lydhør AS , 9. november 2018

Støyutredning
SKAARET LANDSKAP AS,

JORD OG SANDPRODUKSJON PÅ LAMOEN I
RINGERIKE KOMMUNE



Jord og sandproduksjon på Lamoen støyrapport

ApiAku Lars Oftedahl Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
Festningsveien 6, 1368 Stabekk E:\Prosjekter\2562045-Lamoen Side 2
Tlf 911 86 026

Sammendrag

Ingen bolighus eller annen bebygge lse til støyfølsom bruk ekspo neres for støy over 55 dB
Lden, beregnet 4 meter over terreng. Ved det nærmeste bolighuset er det beregnet et lydnivå
på ca 50 dB Lden. Dette illustreres i ve dlagte støysonekart.

Figur 1 Reguleringsgrense for masseuttak og deponi av rene masser.
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1 Innledning

Skaaret Landskap AS driver pr oduksjon av jord og sand på et omr åde på Lamoen, del av
gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike k ommune, jf. figur 1.

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag å utføre støyberegninge r og utarbeide støyfaglig
rapport for planlagt drift i nytt, utvidet område. COWI og Guni Consult står for
utarbeidelse/gjennomføring av regul eringsplanen for aktuelle om råde. Kontaktperson i
Skaaret Landskap er Tom Nøkle by og i Guni Consult Gunnar Nilsen .

Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontro ll på dette dokumentet.

Det er luftbåren lyd som er tema.

2 Retningslinjer og krav

Bedriften er underlagt støygrenser som angitt i Forurensningsfo rskriftens § 301 der § 30.1 til
§ 30.3 angir virkeområde/generelle spørsmål, mens § 30.7 og § 3 0.8 omhandler støy.

2.1 § 30-1. Virkeområde og definisjoner

Dette kapittelet omfatter stasjonæ re og midlertidige/mobile knu severk samt siktestasjoner
som produserer pukk, grus, sand og singel.

Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått
på samme sted i mer enn et år.

Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusj oner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og barnehager.

2.2 § 30-2. Virksomheter som må ha sær skilt tillatels e etter forure nsningsloven

Når særlige forhold tilsier det , kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes
av dette kapittelet skal ha særsk ilt tillatelse f ra forurensnin gsmyndigheten jf.
forurensningsloven § 11.

2.3 § 30-3. Skjerming

Stasjonære virksomheter skal anl egges slik at terrenget og brud dkanten samt vegetasjon i
størst mulig grad vil skjerm e aktivitetene i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer.

Mobile/midlertidige virksomhet er skal skjermes mot innsyn og st øy med voller/lagerhauger
etter hvert som pukk/masser tas ut.

2.4 § 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgen de grenser, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:

1 https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§30-7



Jord og sandproduksjon på Lamoen støyrapport

ApiAku Lars Oftedahl Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
Festningsveien 6, 1368 Stabekk E:\Prosjekter\2562045-Lamoen Side 5
Tlf 911 86 026

Tabell 1 viser støygrenser i hht § 30-7 i Forurensningsforskriften. Definisjon av støyparametrene er vist under.

Mandag-fredag Kveld mandag-fredag Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07)

55 Lden 5 0  Levenin g 5 0  Lden 4 5  Lden 4 5  Lni g h t 6 0  LAFmax

Lden er definert som vektet døgnmiddel.

Med impulsstøy eller rentonelyd e r grensen 5 dBA lavere. Den st rengeste grenseverdien
legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer e nn 10 hendelser pr. time.

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19 -23.

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-0 7.

LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid
støynivå med Fast respons) fra e n industribedrift i nattperiode n 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly i mpulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grensever dien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhe t, inkludert intern transport
på bedriftsområdet og lossing/la sting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhete ns ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for be byggelse av forannevnte type so m er etablert etter 1. januar
2010.

2.5 § 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sp rengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være va rslet om når sprengninger
skal finne sted.

2.6 Kommentar

Da driftstiden kun er på dagti d kl 07-19 mandag-torsdag og kl 0 7-14 fredag, er det kun én
grenseverdi som kommer til anvendelse, nemlig Lden for hverdag/mandag-fredag.

I motsetning til drift i pukkverk dreier det seg i denne sammen hengen om myke masser, og
det er derfor ikke snakk om i mpulsstøy. Støygrensen for denne v irksomheten blir da 55 dB
Lden.

Lden er definert ved:

Lden =

der Ldag er lydnivå i dagperioden kl 07-19, Lkveld lydnivået i kveldsperioden kl 19-23 og Lnatt

kl 23-07. 5 og 10 dB er hhv kveld s- og nattillegg.

10

10

10

5

10 10 8 10 4 10 12
24

1
lg 10

natt kvelddag L LL
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3 Beregningsforutsetninger

3.1 Omgivelser

Området for planlagt fremtidi g drift ligger i tilslutning til n åværende produksjonsområde.
Jordproduksjonen skal starte le ngst i vest mot kanalen og Norde rhovsveien mens
sandproduksjonen skal legges lenger øst, se figur 2.

Figur 2 viser planlagte produksjonsområder

Nærmeste bolighus ligger på andre siden av Norderhovsveien ca 1 95m fra jordproduksjonen.
Dette produksjonsområde vil etter hvert flytte seg østover og p lasseringen i støyberegningen
er således et verste tilfell e. Sandproduksjonen foregår godt un na all bebyggelse og legges
dertil nedsenket, ca. 3 meter la vere enn tilstøtende terreng.

3.2 Driftsforhold og driftsplan

Jord og sandproduksjonen vil foregå i tidsrommet 1. april til 1 5. november mens
massetippen (tilføring og planeri ng av masser) går hele året. I nnfyllingen vil bestå av ca
250 000 m3 pr. år, svarende til 11 400 bile r. Utkjøring av sand og jord g jøres til en viss grad
av samme biler som leverer, men ca. 1360 biler kommer kun for å hente. Dette gir et snitt på
ca. 60 biler pr. arbeidsdag.

I jordproduksjonsområdet vil det gå et sikteverk, to hjullaster e og en gravemaskin. I tillegg er
en lastebil og dozeren plassert i dette området (bevisst «worst case»-tilfelle). I
sandproduksjonen vil det gå to sik teverk og en hjullaster. Følg ende lydeffektnivå2 er benyttet
i beregningene:

2 Lydeffektnivå må ikke forveksles med ly dtrykknivå (lydnivå). Analogien med en el ektrisk varmeovn er beskrivende: ovnens
effekt korresponderer med lydeffekt og temperaturen et st ykke unna med lydnivået som kan måles i et punkt. Både
lydeffektnivå og lydnivå angis i dB, det første med referanseverdi 1 pW=10-12 W, det andre med referansetrykk
20 µPa=20.10-6 Pa. Lydeffektnivået er i dette tilfellet A-veid og gis da notasjonen LWA.
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Tabell 2 Støydata i beregningene. Maskiner som benytte s, bruksområde, tid i bruk pr. dag, prosent av full
driftstid kl 07-19 og tilhørende lydeffekter

Maskin Type Bruksområde Timer % av tiden LWA

Hjullaster Volvo L120E Sandproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180F Jordproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180H Jordproduksjon 6 50 % 110
Bulldozer D65 EX15 Massetipp 6 50 % 114
Jordfres Allu sikteskuffe Jordproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk sand 1400 sikt Powerscreen Sandproduksjon 1 8 % 109
Sikteverk sand 1700 sikt Powersc reen Sandproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk jord 2100 sikt Powerscreen Jordproduksjon 3 25 % 109
Dumper Moxy dumper Intern Transport 2 17 % 94
Gravemaskin Liugong 922E Jordproduksjon 3 25 % 109
Lastebil — Transport ut/inn 3 50 % 94

3.3 Beregningsmetode

Beregningene er utført i hht nor disk beregningsmetode for indus tristøy3.
Beregningsverktøyet er SoundPL AN versjon 7.3. Input i programme t er digitalt kart og
støydata/emisjonstider for utstyr som skal benyttes. Lydutstrål ingen fra virksomheten
simuleres i en tredimensjonal modell.

3.4 Andre forutsetninger og kommentarer

Det er beregnet med annen ordens r efleksjoner, absorbsjonsfakto r i fasader er satt til 0,2, og
det er forutsatt gjennomsnittlig myk mark i hele modellen. (Har de flater utgj ør prosentvis
små arealer). Områder med vann er gitt absorbsjonsfaktor 0, dvs fullt reflekterende.

Lydnivået er beregnet i punkter som grunnlag for støysonekarten e. Avstanden mellom
beregningspunktene er satt til 2 meter og beregningspunkthøyden over terreng er 4 meter.
Programmet interpolerer lydnivå et imellom og genererer støysone ne.

4 Resultater og kommentarer

4.1 Resultatet av beregningene

Resultatet av beregningene er v ist som støysonekart i kapittel 5.1.

Støysonekart X01 viser støyen fra planlagt virkso mhet. Det er ikke lagt inn stø yskjerming i
form av voller, men sandproduksjone n foregår noe nedsenket i te rrenget.

Ingen boliger eller bygg til støyføl som bruk utsettes for støy over 50 dB Lden. Grenseverdien
på 55 dB er således tilfredssti lt med god margin til tross for at det er beregnet for et «worst
case»-tilfelle med både dumper , dozer og lastebil i jordproduks jonsområdet.

3 General Prediction Method



Jordproduksjon

SKAARET LANDSKAP AS

X01 Støysoner med jordproduksjon vest i
området og sandproduksjon i øst. Tre sikte-
verk, 3 hjullastere, 1 gravemaskin, 1 dozer ,
sikteskuffe og lastebiltrafikk, drift kl 07 - 19.
Støysoner angitt ved ekvivalentnivå Lden.
Beregningspunkthøyden er 4m.

Siv.ing Lars Oftedahl
08.11.2018
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Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

19/942 28.07.2020 DS  347/20 R/TEK/MARSTR GNR 20/11 

  

20/3200 30.09.2020 DS  506/20 R/TEK/ELILUN GNR 49/157 

  

Bygging av tilbygg og carport Gnr/bnr 49/157 - Vinterroveien 45 

 

20/3196 02.10.2020 DS  512/20 R/TEK/ALEELS GNR 138/8 

  

16/5762 02.10.2020 DS  513/20 R/TEK/ALEELS GNR 270/9 

  

Forsøpling på branntomt Gnr/bnr 270/9/5 - Engene vei 58 

 

20/4331 02.10.2020 DS  514/20 R/TEK/AEMYH GNR 274/13 

Halvor Huser  

Bruksendring Gnr/bnr 274/13 - Gamle Ådalsvei 12 

 

20/4376 05.10.2020 DS  515/20 R/TEK/AEMYH GNR 10/7, 10/8, 10/18 

  

Vannledning Gnr/bnr 10/7, 10/8, 10/18 - Nye Framdalsveien 12 

 

20/4410 05.10.2020 DS  516/20 R/TEK/HALA GNR 50/323 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 50/323 - Follummoveien 69 

 

20/4481 05.10.2020 DS  517/20 R/TEK/HALA GNR 273/110 

  

Tilbygg Gnr/bnr 273/110 - Linjeveien 21 

 

20/4399 05.10.2020 DS  518/20 R/TEK/KNUKOL GNR 97/59 

Gunn Lillian Støa Strømsnes  

Bruksendring - Innredet sokkeletasje Gnr/bnr 97/59 - Kragstadveien 37 
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20/4371 05.10.2020 DS  519/20 R/TEK/AEMYH GNR 86/263 

  

Bruks- og fasadeendring Gnr/bnr 86/263 - Industrigata 4 

 

20/1462 06.10.2020 DS  520/20 R/TEK/HALA GNR 318/138 

  

Boligblokk med 43 leiligheter og ett næringslokale Gnr/bnr 318/138 - Sundgata 

10, 10 A og Storgata 20 B 

 

20/4377 06.10.2020 DS  521/20 R/TEK/BERLE GNR 274/131 

Oksana Warhatiuk  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 274/131 - Gamle Ådalsvei 13 

 

20/4490 06.10.2020 DS  522/20 R/TEK/MARKAR GNR 298/21 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/21 - Bernhatten 64 

 

20/4485 06.10.2020 DS  523/20 R/TEK/HALA GNR 103/74 

  

Svømmebasseng Gnr/bnr 103/74 - Ringkollveien 144 

 

20/4478 07.10.2020 DS  524/20 R/TEK/INGPRE GNR 51/46 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 51/46 - Follummoveien 

 

20/3170 07.10.2020 DS  525/20 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Tilbygg til fabrikk Gnr/bnr 92/17 - Hensmoveien 101 

 

20/3993 07.10.2020 DS  526/20 R/TEK/AEMYH GNR 264/1 

  

Bolig og parkeringsplass Gnr/bnr 264/1 - Solumveien 209 

 

20/3129 08.10.2020 DS  527/20 R/TEK/ANEWEB GNR 114/10 

Statnett SF  

Dispensasjon Gnr/bnr 114/10 

 

20/4553 08.10.2020 DS  528/20 R/TEK/HALA GNR 262/192 

Hanne Kristin Stillerud  

Bod med overbygg og mur Gnr/bnr 262/192 - Nakkerudalleen 44 B 
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20/4419 08.10.2020 DS  529/20 R/TEK/BERLE GNR 119/10 

  

Tilbygg Gnr/bnr 119/10 - Hadelandsveien 829 

 

20/4280 08.10.2020 DS  530/20 R/TEK/MARKAR GNR 297/1/11 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr/fnr 297/1/11 - Orreliveien 14 

 

20/4533 08.10.2020 DS  531/20 R/TEK/HALA GNR 86/808 

  

Garasjeanlegg - Hov Borettslag Gnr/bnr 86/808 - Hønen Alle 

 

20/4442 09.10.2020 DS  532/20 R/TEK/AEMYH GNR 293/193 

  

Fritidsbolig Gnr/bnr 293/193 - Killingtjernveien - tomt 141 

 

20/4532 12.10.2020 DS  533/20 R/TEK/N03 GNR 297/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 297/1 - tomt 239 

 

20/4200 12.10.2020 DS  534/20 R/TEK/MARSTR GNR 12/104 

  

Tilbygg Gnr/bnr 12/104 - Strandbråtan 21 

 

20/2926 13.10.2020 DS  535/20 R/TEK/AEMYH GNR 305/2 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 305/2 - Ådalsveien 1197 

 

20/4554 13.10.2020 DS  536/20 R/TEK/AEMYH GNR 102/142 

  

Oppsetting av stålpipe Gnr/bnr 102/142 - Musmyrvegen 10 

 

16/958 14.10.2020 DS  537/20 R/TEK/MARSTR GNR 94/1 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 94/1 - Viulveien 292 

 

20/4633 14.10.2020 DS  538/20 R/TEK/HALA GNR 27/28 

  

Riving av brannskadd fritidsbolig Gnr/bnr 27/28 - Grantoppsvingen 14 

 

20/4606 14.10.2020 DS  539/20 R/TEK/AEMYH GNR 102/2 
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Utskifting av vannledning Gnr/bnr 102/2 - Borgergata 11 og 13 

 

20/4621 14.10.2020 DS  540/20 R/TEK/N03 GNR 297/1 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 297/1 tomt 126 - Tossevika 

 

20/4330 15.10.2020 DS  541/20 R/TEK/AEMYH GNR 87/313 

  

Tilbygg Gnr/bnr 87/313 - Ødegårdsveien 6 

 

19/4208 15.10.2020 DS  542/20 R/TEK/ELILUN GNR 47/87 

  

Garasje Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

20/4659 16.10.2020 DS  543/20 R/TEK/HALA GNR 93/20 

  

Terrengendring - Eggemoen Gnr/bnr 93/20 - Vestre Buttentjern 

 

20/4648 16.10.2020 DS  544/20 R/TEK/MARKAR GNR 282/137 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 282/137 - Langtangen - Samsjøen 

 

20/4654 16.10.2020 DS  545/20 R/TEK/HALA GNR 86/491 

  

Oppsetting av skilt Gnr/bnr 86/491 - Hønengata 75 

 

20/4649 19.10.2020 DS  546/20 R/TEK/AEMYH GNR 52/42 

  

Piperehabilitering Gnr/bnr 52/42 - Kremleveien 13 

 

20/4631 19.10.2020 DS  547/20 R/TEK/HALA GNR 305/45 

Joakim Amundfoss Strømmen  

Riving av kårbolig Gnr/bnr 305/45 - Bautaveien 13 

 

19/4865 19.10.2020 DS  548/20 R/TEK/OLAVA GNR 129/17 

  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 129/17 - Engen 

 

20/4435 20.10.2020 DS  549/20 R/TEK/AEMYH GNR 89/224 
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Tilbygg Gnr/bnr 89/224 - Almebakken 56 

 

20/4677 20.10.2020 DS  550/20 R/TEK/AEMYH GNR 318/385 

  

Sportsboder og parkering Gnr/bnr 318/385 - Stabellsgate 12 B 

 

20/4665 22.10.2020 DS  551/20 R/TEK/BERLE GNR 275/22 

Jan Olav Eidukaitis  

Oppføring av terrasse Gnr/bnr 275/22 - Oddaveien 25 

 

20/4767 23.10.2020 DS  552/20 R/TEK/N03 GNR 133/86 

Johan Loeshagen  

Fradeling av eiendom Gnr/bnr 133/86 - Hvalsveien 126 

 

20/4682 23.10.2020 DS  553/20 R/TEK/AEMYH GNR 298/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 298/1/32 - Ringerudåsen 28 

 

20/441 25.10.2020 DS  554/20 R/TEK/KARGRA GNR 300/90 

  

Bruksendring Gnr/bnr 300/90 - Vestre Ådal 537 

 

20/1097 25.10.2020 DS  555/20 R/TEK/MARSTR GNR 148/361 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 148/361 - Tyttebærstien 16 

 

20/1095 25.10.2020 DS  556/20 R/TEK/MARSTR GNR 148/360 

  

Tomannsbolig Gnr/bnr 148/360 - Tyttebærstien 18 

 

20/4694 26.10.2020 DS  557/20 R/TEK/AEMYH GNR 42/6 

Rolf Christian Borlaug Johansen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 42/6 - Busundveien 

 

20/4708 26.10.2020 DS  558/20 R/TEK/MARSTR GNR 251/241 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 251/241 - Pjåkaveien 19 

 

20/3719 27.10.2020 DS  559/20 R/TEK/HALA GNR 271/147 

  

Bygging av betongblanderi med siloer Gnr/bnr 271/147 - Hensmoveien 89 
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16/5762 27.10.2020 DS  560/20 R/TEK/ALEELS GNR 270/9 

  

Forsøpling på branntomt Gnr/bnr 270/9/5 - Engene vei 58 

 

20/4650 27.10.2020 DS  561/20 R/TEK/MARSAN GNR 85/1 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 85/1 - Askveien 309 

 

20/3196 27.10.2020 DS  562/20 R/TEK/ALEELS GNR 138/8 

  

20/4068 27.10.2020 DS  563/20 R/TEK/HALA GNR 38/181 

  

Tilbygg Gnr/bnr 38/181 - Hvervenmoveien 15 

 

20/4771 27.10.2020 DS  564/20 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Garasje- og hangarbygning Gnr/bnr 91/3 - Lundstadveien 64 

 

20/3996 28.10.2020 DS  565/20 R/TEK/ELIPAU GNR 274/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 274/2 og 274/4 - O.A Hvals vei 9 
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Løpenr Navn 

 Innhold 

 

19/3907-11 14.10.2020 R/TEK/KARSPI GNR 18/11 

52545/20 Inger Lise Aursnes 

Informasjon om pålegg om utbedring av avløp Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 

20 

 

17/2721-129 23.10.2020 R/STRA/HANWIL PLN 436 

53257/20 Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ... 

Høring av søknad fra Skaaret Landskap AS om driftskonsesjon for Lamoen 

grusuttak - uttalelse  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

Inger Lise Aursnes      

Ankerveien 66 B 

 

0767 OSLO 

 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/3907-11 52545/20 GNR 18/11 ab9458f1-8a25-

4722-a265-a 
14.10.2020 

 

Informasjon om pålegg om utbedring av avløp 

Gnr/bnr 18/11 - Bakkebakken 20 
 

Vi viser til pålegg om utbedring av avløpet på din eiendom i Åsa, i vårt brev datert 

22.10.2019. Du klagde på vedtaket og Fylkesmannen i Oslo og Viken (FMOV) har nå 

fattet en endelig beslutning i saken, i et brev som du har fått på kopi. Klagen ble ikke 

tatt til følge, og pålegget opprettholdes. 

 

Etter at klagen ble oversendt til FMOV for endelig avgjørelse, har vi bestilt 

kostnadsvurderinger for tilknytning til kommunalt avløp for flere områder i Åsa, 

inkludert eiendommene i Bakkebakken. I september sendte vi deg brev om dette og 

vi informert om at vår oppfølging av pålegget om utbedring av avløpet på din 

eiendom er blitt satt på vent inntil videre. 

 

I lys av brevet du nå har fått på kopi av FMOV, sender vi deg dette brev for å 

informere om at det er informasjonen i vårt brev fra september som er gjeldene, og at 

du ikke bør gjøre noe for å oppfylle pålegget om utbedring av avløpet før du får mer 

informasjon fra oss. Dersom det viser seg at tilknytning til kommunalt avløp ikke er 

anbefalt løsning for eiendommene i Bakkebakken, vil du få en utsatt frist for å 

oppfylle pålegget om utbedring av ditt private renseanlegg. 

 

 

Med hilsen 

 

Karoline Hildre Spilling 

Rådgiver utslipp, byggesak 

karoline.hildre.spilling@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
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Ladebekken 50 

7066 TRONDHEIM 

 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

17/2721-129 53257/20 PLN 436 360_846839 19.10.2020 

 
HØRING AV SØKNAD FRA SAARET LANDSKAP AS OM DRIFTSKONSESJON 

FOR LAMOEN GRUSUTTAK - UTTALELSE  

 

Bakgrunn for uttalelsen  

Vi viser til høringsbrev datert 21.09.20. Høringsbrevet er videreformidlet til aktuelle interne i 

kommunen, slik at de har fått muligheten til å komme med innspill. 

 

Planstatus  

Kommuneplanens arealdel (vedtatt 31.01.2019) 

I kommuneplanens arealdel er området avsatt til råstoffutvinning og landbruks-, natur- og 

friluftsområde. Når kommuneplanen revideres vil arealformål bli oppdatert i henhold til vedtatte 

reguleringsplaner. 

 

Reguleringsplan  

Formannskapet vedtok, med delegert myndighet fra Kommunestyret, 14.04.2020 sak 41/20 

3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak. Reguleringsplanen legger til rette 

for uttak av grusressurser som innslag i jordproduksjon og tilbakefylling av ikke forurensede 

masser.  

 

Til informasjon ble det gjennomført et tilsyn med Fylkesmannen i Oslo og Viken 15. oktober 

2020 til Lamoen grusuttak. Rapporten fra dette tilsynet er ventet om ca. 2 uker, altså etter at 

høringsfristen til direktoratet for mineralforvaltning har gått ut.  

  

 

Betydning for verdiskaping og næringsutvikling  

Per i dag er det 6 ansatte knytta til grusuttaket. Ressursen som skal drives ut er av god kvalitet 

for jordproduksjon og er med på å dekke både et lokalt og regionalt behov. Utnytting av 

eksisterende uttak, sikre lokalt råstoff, og å ha en bærekraftig masseforvaltning taler for at 

anlegget skal kunne driftes videre med reguleringsplan. Råstoffutvinning og tilhørende 

virksomheter har stor betydning for verdiskaping og næringsutvikling i Ringerike. Det 

genereres mye overskuddsmasser fra samferdsels- og byggeprosjekter i østlandsområdet, og det 

er dermed et stort behov for regulerte mottak for ikke forurensa gravemasser.  
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Innvirkning på omgivelser og miljømessige konsekvenser  

 

Friluftsliv 

Området i tilknytning til masseuttaket og mottaket er preget av skogs- og landbruksområder 

med spredt boligbebyggelse. Skogsområdet er frilufts- og turområder med turstier. Deler av 

skogen er fjernet da den var hogstmoden.  

 

Naturmangfold 

Påvirkningsfølsom reliktjordbie (rødlisteartet) er registrert innenfor planavgrensningen, og er 

sikret med arealformålet Naturvern i reguleringsplanen.  

 

Naturreservatet Lamyra er innenfor influensområdet til planen. Det må iverksettes tiltak som 

reduserer faren for avrenning til naturreservatet. Det opplyses i driftsplan at det skal anlegges 

voll mot Lamyra naturreservat, og innfyllingen av masser skal være med fall mot sørvest.   

 

I planområdet er det gjort funn av fremmedartene; legesteinkløver (SE), kanadagullris (SE) og 

rødhyll (SE). Bedriftens internrutiner må hindre spredning av disse artene.  

 

Overvann/avrenning og fare for forurensning 

I driftsplanen opplyses det om at «I forkant av anleggsområde skal gravegropen fungere som 

fangdam under anleggsperioden. Etter ferdig tiltak skal grøfter og fangdammer mellom fylling 

og Lamyra fange opp direkte avrenning. I tillegg vil grøfter samle opp overflateavrenning og 

bidra til at tilrenningen til Lamyra vil domineres av grunnvannstilførsel.»  

 

Det ble gjennomført befaring/tilsyn til Lamoen grusuttak 15.10.20 med representanter fra 

fylkesmannen og kommunen. Det ble da observert spor etter avrenning ut av planområdet mot 

bekkedraget som går vest for planområdet. Dette tyder på at gravegropene som skal fungere 

som fangdam under anleggsperioden ikke er tilstrekkelige, og det må vurderes bedre tiltak for å 

hindre avrenning i driftsplan.   

 

Driften av anlegget medfører risiko for forurensning enten ved at det mottas forurensa masser, 

akutt utslipp av drivstoff m.m. som følge av uhel og risiko for avrenning av partikler fra 

området.  

 

I reguleringsplanbestemmelse § 4.4 fremgår det at det skal etableres fast dekke (asfalt) hvor 

skiftning av olje, ol. skal foregå. Reguleringsplanbestemmelse § 3.4 setter krav til 

mottakskontroll.  

 

Nedre grense for uttak av masser 

Det er ikke tillatt å ta ut sand- og grusressurser nærmere grunnvannet enn 0,5 meter. Det skal 

alltid være en minsteavstand til grunnvannet på 0,5 meter som skal fungere som en buffersone. 

Ber om at dette kommer tydelig frem i driftsplan.  

 

Støy og støv   

Det er utarbeidet en støyrapport i forbindelse med planarbeidet, som tar for seg støy fra 

grusuttaket. Rapporten viser at utvidelsen av grusuttaket vil medføre støyverdier for 

nærliggende boligbebyggelse som er innenfor kravene listet opp i T-1442.  
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Kommunen gjør oppmerksomme på at det ved befaring/tilsyn 15.10.20 ble observert at 

sikteverkene er plassert utenfor planavgrensningen. Dette samsvarer ikke med støyutredningen 

som er levert inn til kommunen. Sikteverkene må flyttes slik at de er innenfor regulert område. 

Driver av uttaket må vurdere om dette medfører at driftsplanen må endres. Dette er noe 

kommunen vil følge opp i en egen sak.  

 

Fra reguleringsplanbestemmelse § 3.2 fremkommer det at mobile sikteverk og andre støyende 

anlegg skal alltid plasseres slik at de er mest mulig skjermet for støy og innsyn. 

Støv er omtalt i reguleringsbestemmelse § 3.3 

 

Driftstider  

Det fremgår av reguleringsplanbestemmelse § 3.5 at driftstiden for området er mandag til 

torsdag kl. 07.00 -19.00,  fredag kl. 07.00 – 14.00. Det er ikke tillatt drift på lørdager og 

helligdager.  

 

Etterbruk / tilbakeføring  

Driver av et masseuttak skal sørge for forsvarlig opprydding av området under og etter at 

virksomheten er avsluttet, jf. mineralloven § 50.  

 

Etter hvert som grusuttaket utvides mot sør og øst skal området tilbakefylles med dokumentert 

ikke forurensede masser, for tilbakeføring av arealet til LNFR- formål. Innfyllingen skal 

anlegges med fall bort fra Lamyra naturreservat, og avsluttes med et topplag av harpede 

jordmasser av god kvalitet og/ eller stedegne avdekningsmasser, dette avhenger av hvilke 

landbruksformål området skal benyttes til.  

 

Kommunen forutsetter at det settes administrative og økonomiske betingelser for å istandsette 

arealene ved avslutning av driftsfasen. 

 

 

Konklusjon  

I dette området er det flere hensyn som må vurderes og avveies; forvaltning av 

grusressurser som er godt egnet til jordproduksjon og mottak av ikke forurensa 

gravemasser, ivaretakelse av naturmangfold og sårbar fauna, hensyn til 

vassdrag/myr, grunnvannsforekomst, støy og støv mm.  

 

Problemstillingene omtalt ovenfor inngår i reguleringsplan, og er avklart som en del 

av denne. Reguleringsplanen har avklart rammer for uttaket, og fastsatt nødvendige 

avbøtende tiltak.  

 

Det bes også om at hensynene ivaretas i driftskonsesjon. 

 

 

Med hilsen   
    
 

Knut Kjennerud 

Leder Strategi og utvikling 

  

   
  Hanne Christine Wilhelmsen 



 

 

4 

  arealplanlegger 

  hanne.christine.wilhelmsen@ringerike.kommune.no 

    
    
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi:  

Skaaret Landskap AS 

Guniconsult  

Fylkesmannen i Oslo og Viken  

 

 

Vedlegg:  

1. Støyrapport  

 

  



Utført av ApiAku Lars Oftedahl for Skaaret Landskap AS, 9. nove mber 2018
Sidemannskontroll utført av Kri stian E. Meisingset i Lydhør AS , 9. november 2018

Støyutredning
SKAARET LANDSKAP AS,

JORD OG SANDPRODUKSJON PÅ LAMOEN I
RINGERIKE KOMMUNE



Jord og sandproduksjon på Lamoen støyrapport

ApiAku Lars Oftedahl Foretaksregisteret 971 454 989 MVA
Festningsveien 6, 1368 Stabekk E:\Prosjekter\2562045-Lamoen Side 2
Tlf 911 86 026

Sammendrag

Ingen bolighus eller annen bebygge lse til støyfølsom bruk ekspo neres for støy over 55 dB
Lden, beregnet 4 meter over terreng. Ved det nærmeste bolighuset er det beregnet et lydnivå
på ca 50 dB Lden. Dette illustreres i ve dlagte støysonekart.

Figur 1 Reguleringsgrense for masseuttak og deponi av rene masser.
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1 Innledning

Skaaret Landskap AS driver pr oduksjon av jord og sand på et omr åde på Lamoen, del av
gnr. 3 bnr. 3 i Ringerike k ommune, jf. figur 1.

ApiAku Lars Oftedahl har fått i oppdrag å utføre støyberegninge r og utarbeide støyfaglig
rapport for planlagt drift i nytt, utvidet område. COWI og Guni Consult står for
utarbeidelse/gjennomføring av regul eringsplanen for aktuelle om råde. Kontaktperson i
Skaaret Landskap er Tom Nøkle by og i Guni Consult Gunnar Nilsen .

Kristian E. Meisingset i Lydhør AS har foretatt sidemannskontro ll på dette dokumentet.

Det er luftbåren lyd som er tema.

2 Retningslinjer og krav

Bedriften er underlagt støygrenser som angitt i Forurensningsfo rskriftens § 301 der § 30.1 til
§ 30.3 angir virkeområde/generelle spørsmål, mens § 30.7 og § 3 0.8 omhandler støy.

2.1 § 30-1. Virkeområde og definisjoner

Dette kapittelet omfatter stasjonæ re og midlertidige/mobile knu severk samt siktestasjoner
som produserer pukk, grus, sand og singel.

Midlertidige/mobile virksomheter regnes som stasjonære etter at virksomheten har foregått
på samme sted i mer enn et år.

Med nabo menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusj oner, fritidsboliger,
utdanningsinstitusjoner og barnehager.

2.2 § 30-2. Virksomheter som må ha sær skilt tillatels e etter forure nsningsloven

Når særlige forhold tilsier det , kan fylkesmannen kreve at også virksomheter som omfattes
av dette kapittelet skal ha særsk ilt tillatelse f ra forurensnin gsmyndigheten jf.
forurensningsloven § 11.

2.3 § 30-3. Skjerming

Stasjonære virksomheter skal anl egges slik at terrenget og brud dkanten samt vegetasjon i
størst mulig grad vil skjerm e aktivitetene i bruddet og hindre direkte innsyn fra naboer.

Mobile/midlertidige virksomhet er skal skjermes mot innsyn og st øy med voller/lagerhauger
etter hvert som pukk/masser tas ut.

2.4 § 30-7. Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy skal ikke overskride følgen de grenser, målt eller beregnet
som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade hos nabo:

1 https://lovdata.no/forskrift/2004-06-01-931/§30-7
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Tabell 1 viser støygrenser i hht § 30-7 i Forurensningsforskriften. Definisjon av støyparametrene er vist under.

Mandag-fredag Kveld mandag-fredag Lørdag Søn-/helligdager Natt (kl. 23-07) Natt (kl. 23-07)

55 Lden 5 0  Levenin g 5 0  Lden 4 5  Lden 4 5  Lni g h t 6 0  LAFmax

Lden er definert som vektet døgnmiddel.

Med impulsstøy eller rentonelyd e r grensen 5 dBA lavere. Den st rengeste grenseverdien
legges til grunn når impulslyd opptrer med i gjennomsnitt mer e nn 10 hendelser pr. time.

Levening er A-veiet ekvivalentnivå for 4 timers kveldsperiode fra kl. 19 -23.

Lnight er A-veiet ekvivalentnivå for 8 timers nattperiode fra kl. 23-0 7.

LAFmax er gjennomsnitt av de 5-10 høyeste forekommende støynivåene LAF (A-veid
støynivå med Fast respons) fra e n industribedrift i nattperiode n 23-07.

Med impulslyd menes kortvarige, støtvise lydtrykk med varighet på under 1 sekund og der
impulslyden er av typen «highly i mpulsive sound» som definert i T-1442 kapittel 6. Dersom
impulslyd forekommer mer enn 10 hendelser per time er grensever dien 5 dBA lavere enn de
grenseverdier som er angitt i tabellen.

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhe t, inkludert intern transport
på bedriftsområdet og lossing/la sting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og
anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhete ns ansatte er likevel ikke
omfattet av grensene.

Støygrensene gjelder ikke for be byggelse av forannevnte type so m er etablert etter 1. januar
2010.

2.5 § 30-8. Støy fra sprengninger

Støy fra sprengninger er unntatt fra bestemmelsene i § 30-7. Sp rengninger skal bare skje i
tidsrommet mandag til fredag kl. 0700-1600. Naboer skal være va rslet om når sprengninger
skal finne sted.

2.6 Kommentar

Da driftstiden kun er på dagti d kl 07-19 mandag-torsdag og kl 0 7-14 fredag, er det kun én
grenseverdi som kommer til anvendelse, nemlig Lden for hverdag/mandag-fredag.

I motsetning til drift i pukkverk dreier det seg i denne sammen hengen om myke masser, og
det er derfor ikke snakk om i mpulsstøy. Støygrensen for denne v irksomheten blir da 55 dB
Lden.

Lden er definert ved:

Lden =

der Ldag er lydnivå i dagperioden kl 07-19, Lkveld lydnivået i kveldsperioden kl 19-23 og Lnatt

kl 23-07. 5 og 10 dB er hhv kveld s- og nattillegg.

10

10

10

5

10 10 8 10 4 10 12
24

1
lg 10
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3 Beregningsforutsetninger

3.1 Omgivelser

Området for planlagt fremtidi g drift ligger i tilslutning til n åværende produksjonsområde.
Jordproduksjonen skal starte le ngst i vest mot kanalen og Norde rhovsveien mens
sandproduksjonen skal legges lenger øst, se figur 2.

Figur 2 viser planlagte produksjonsområder

Nærmeste bolighus ligger på andre siden av Norderhovsveien ca 1 95m fra jordproduksjonen.
Dette produksjonsområde vil etter hvert flytte seg østover og p lasseringen i støyberegningen
er således et verste tilfell e. Sandproduksjonen foregår godt un na all bebyggelse og legges
dertil nedsenket, ca. 3 meter la vere enn tilstøtende terreng.

3.2 Driftsforhold og driftsplan

Jord og sandproduksjonen vil foregå i tidsrommet 1. april til 1 5. november mens
massetippen (tilføring og planeri ng av masser) går hele året. I nnfyllingen vil bestå av ca
250 000 m3 pr. år, svarende til 11 400 bile r. Utkjøring av sand og jord g jøres til en viss grad
av samme biler som leverer, men ca. 1360 biler kommer kun for å hente. Dette gir et snitt på
ca. 60 biler pr. arbeidsdag.

I jordproduksjonsområdet vil det gå et sikteverk, to hjullaster e og en gravemaskin. I tillegg er
en lastebil og dozeren plassert i dette området (bevisst «worst case»-tilfelle). I
sandproduksjonen vil det gå to sik teverk og en hjullaster. Følg ende lydeffektnivå2 er benyttet
i beregningene:

2 Lydeffektnivå må ikke forveksles med ly dtrykknivå (lydnivå). Analogien med en el ektrisk varmeovn er beskrivende: ovnens
effekt korresponderer med lydeffekt og temperaturen et st ykke unna med lydnivået som kan måles i et punkt. Både
lydeffektnivå og lydnivå angis i dB, det første med referanseverdi 1 pW=10-12 W, det andre med referansetrykk
20 µPa=20.10-6 Pa. Lydeffektnivået er i dette tilfellet A-veid og gis da notasjonen LWA.
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Tabell 2 Støydata i beregningene. Maskiner som benytte s, bruksområde, tid i bruk pr. dag, prosent av full
driftstid kl 07-19 og tilhørende lydeffekter

Maskin Type Bruksområde Timer % av tiden LWA

Hjullaster Volvo L120E Sandproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180F Jordproduksjon 2 17 % 110
Hjullaster Volvo L180H Jordproduksjon 6 50 % 110
Bulldozer D65 EX15 Massetipp 6 50 % 114
Jordfres Allu sikteskuffe Jordproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk sand 1400 sikt Powerscreen Sandproduksjon 1 8 % 109
Sikteverk sand 1700 sikt Powersc reen Sandproduksjon 3 25 % 109
Sikteverk jord 2100 sikt Powerscreen Jordproduksjon 3 25 % 109
Dumper Moxy dumper Intern Transport 2 17 % 94
Gravemaskin Liugong 922E Jordproduksjon 3 25 % 109
Lastebil — Transport ut/inn 3 50 % 94

3.3 Beregningsmetode

Beregningene er utført i hht nor disk beregningsmetode for indus tristøy3.
Beregningsverktøyet er SoundPL AN versjon 7.3. Input i programme t er digitalt kart og
støydata/emisjonstider for utstyr som skal benyttes. Lydutstrål ingen fra virksomheten
simuleres i en tredimensjonal modell.

3.4 Andre forutsetninger og kommentarer

Det er beregnet med annen ordens r efleksjoner, absorbsjonsfakto r i fasader er satt til 0,2, og
det er forutsatt gjennomsnittlig myk mark i hele modellen. (Har de flater utgj ør prosentvis
små arealer). Områder med vann er gitt absorbsjonsfaktor 0, dvs fullt reflekterende.

Lydnivået er beregnet i punkter som grunnlag for støysonekarten e. Avstanden mellom
beregningspunktene er satt til 2 meter og beregningspunkthøyden over terreng er 4 meter.
Programmet interpolerer lydnivå et imellom og genererer støysone ne.

4 Resultater og kommentarer

4.1 Resultatet av beregningene

Resultatet av beregningene er v ist som støysonekart i kapittel 5.1.

Støysonekart X01 viser støyen fra planlagt virkso mhet. Det er ikke lagt inn stø yskjerming i
form av voller, men sandproduksjone n foregår noe nedsenket i te rrenget.

Ingen boliger eller bygg til støyføl som bruk utsettes for støy over 50 dB Lden. Grenseverdien
på 55 dB er således tilfredssti lt med god margin til tross for at det er beregnet for et «worst
case»-tilfelle med både dumper , dozer og lastebil i jordproduks jonsområdet.

3 General Prediction Method



Jordproduksjon

SKAARET LANDSKAP AS

X01 Støysoner med jordproduksjon vest i
området og sandproduksjon i øst. Tre sikte-
verk, 3 hjullastere, 1 gravemaskin, 1 dozer ,
sikteskuffe og lastebiltrafikk, drift kl 07 - 19.
Støysoner angitt ved ekvivalentnivå Lden.
Beregningspunkthøyden er 4m.
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3482-38  Arkiv: GNR 28/18, 28/96  

 

Sak: 72/20 

 

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

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet rådmannens forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

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. 

 



- 

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 



- 

- 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 



- 

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.  

 



- 

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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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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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 
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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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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 
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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 
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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.  

 



 3 

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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Fra: Elisabeth Skaret Lund 
Sendt: tirsdag 27. oktober 2020 14:41 
Til: Sekretariat 
Kopi: Eiliv Kornkveen; Arne Lange Hellum; Ane Marie Rydland; Terje Dahlen 
Emne: Tilleggskommentarer til HMA-møtet 09.11.2020, saksnr. 18/3482 
Vedlegg: Brev svømmebasseng.pdf; Brev terrengoppfylling.pdf; Kommentar befaring.pdf; Meldingstekst 2.pdf; Meldingstekst 3.pdf; 

Meldingstekst.pdf; Tilleggskommentar til saken.pdf; Vedlegg 1.pdf; Vedlegg 2.pdf; Vedlegg 3.pdf 
 
Hei, 
 
Viser til klage på avslutning av saken i saksnr. 18/3482, Småbråtalia 28, gnr/bnr 18/96. 
 
Saken ble utsatt til befaring i forrige HMA-møte, og skal til behandling ved møte i HMA mandag 09.11.2020. 
 
Det har kommet ytterligere tilleggskommentarer til saken. Vedlagt følger tilleggskommentarer fra partene og byggesaksavdelingens kommentarer til dette. 
Det bes om at dette videreformidles til politikerne før møtet 09.11.2020. 
 
Med hilsen 
 
Elisabeth Skaret Lund 
------------------------- 
Byggesaksbehandler, byggesaksavdelingen 
Ringerike kommune 
Mobil (+47)  90 22 01 42 
Sentralbord (+47) 32 11 74 00 
Besøksadresse: Fossveien 9, Hønefoss 
 
 

 
 



Denne e-posten er kun beregnet for den personen den er rettet til og kan inneholde fortrolig og kan inneholde fortrolig og taushetsbelagt informasjon. 
Vennligst slett denne e-posten og eventuelle vedlegg snarest dersom du har mottatt e-posten ved en feil og gi beskjed til avsender om feilen. Bruk og 
videreformidling av feilsendt e-post og vedlegget er ikke tillatt. 
 





























Fra: Lars Stensbye [lars.stensbye@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.10.2020 17:58:20
Emne: Brev vedrørende ulovlig utført svømmebasseng i Småbrå talia 28
Vedlegg: Brev - svømmebasseng i Småbråtalia 28 - Lars Stensbye - 19.10.2020.pdf

Ringerike kommune ved avdeling for byggesaker

Vedlagt følger mitt brev vedrørende det forhold at svømmebassenget i Småbråtalia 28 (gnr.
18, bnr. 96) ikke er bygget i samsvar med godkjent byggesøknad.

Jeg ber om et svar fra byggesaksavdelingen og at brevet fremlegges Hovedutvalget for miljø -
og arealforvaltning (HMA) til neste møte den 09. november.

Førstkommende onsdag 21. oktober vil jeg sende over mine avslut tende merknader i saken til
byggesaksavdelingen for behandlingen i HMA.

Med hilsen
Lars Stensbye
Tlf. 95 80 79 92



Fra: Lars Stensbye [lars.stensbye@gmail.com]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]
Kopi: Elisabeth Skaret Lund [Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no]
Sendt: 19.10.2020 17:58:12
Emne: Brev - søknadsplikt for terrengendringene i Småbrå talia 28 etter kommuneplanens
arealdel
Vedlegg: Brev - småbråtalia 28 - Terrengfyllingene er søknadspliktig etter kommuneplanens
arealdel - Lars Stensbye - 19.10.2020.pdf; Vedlegg 1 til brev av 19.10.2020 vedrørende
søknadsplikt etter kommuneplanens areald el - Lars Stensbye.pdf; Vedlegg 2 til brev av
19.10.2020 - terreng- og snittlinjer mellom Småbråtalia 26 og 28 - fra Lars Stensbye.pdf;
Vedlegg 3 til brev av 19.10.2020 - kommuneplanens arealdel bestemmelser fra Lars
Stensbye.pdf

Ringerike kommune ved avdeling for byggesaker

Vedlagt følger mitt brev med vedlegg vedrørende det forhold at det er søknadsplikt etter
kommuneplanens arealdel § 5. 13 for de terrengoppfyllingene som er utført i Småbråtalia 28
(gnr. 18, bnr. 96).

Jeg ber om svar fra byggesaks avdelingen og at brevet fremlegges Hovedutvalget for miljø - og
arealforvaltning (HMA) til neste møte den 09. november.

Førstkommende onsdag 21. oktober vil jeg sende over mine avsluttende merknader i saken til
byggesaksavdelingen for behandlingen i HMA.

Med hilsen
Lars Stensbye
Tlf. 95 80 79 92



Fra: Dag Ragnar Klæstad [dag@fjellhamar.net]
Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Elisabeth Skaret Lund
[Elisabeth.Skaret.Lund@ringerike.kommune.no]
Kopi: Anne-Laure Landron [anne-laure@fjellhamar.net]
Sendt: 20.10.2020 22:45:21
Emne: Ang sak 18/3482 HMA 72/20
Vedlegg: Kommentar befaring.pdf

Vedlagt følger vår kommentar i saken før befaring med HMA.

Mvh
Dag Ragnar Klæstad og Anne -Laure Landron



RINGERIKE KOMMUNE
Byggesakskontoret

Notat

Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato
18/3482-45 53947/20 GNR 28/18, 28/96 26.10.2020

Tilleggskommentarer til saken, gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28

Møte i hovedutvalget for miljø - og arealforvaltning 09.11.2020.

Kommunen har 19.10.2020 og 20.10.2020 mottatt tilleggskommentarer til saken fra naboen,
Lars Stensbye, og hjemmelshaverne , Dag Ragnar Klæstad og Anne-Laure Landron.
Kommentarene følger som vedlegg her.

Nabo Lars Stensbye sine kommentarer
Naboen sine kommentarer går i hovedtrekk på at terrengendringer som er utført på
eiendommen er søknadspliktig etter kommuneplanen § 5.13. I tillegg er det lagt ved
terrengsnitt og bilder av eiendommen.

Kommentarene går også på at svømmebassenget ikke er bygd i tråd med tillatelsen. Naboen
viser til at det i tillatelsen til oppføring av svømmebasseng er skrevet at «Bassenget vil i følge
søker ikke komme mer enn ca. 30 cm over omkringliggende terreng», og at bassenget har en
høyde over eksisterende terreng på 1,5 meter.

Hjemmelshaver e Dag Ragnar Klæstad og Anne -Laure Landron sine kommentarer
Hjemmelshaverne skriver at de har fylt ut ca. 150-250 m3 totalt, ca. 60-70 m3 rundt garasjen,
og at utfylling er ca. 3 meter på det høyeste . De viser til at planering av tomta var nødvendig
for oppføring av bolig grunnet skrå tomt. Videre skriver de at de har forsøkt å ivareta tomtas
karakter, og bevare eksisterende terreng i størst mulig grad.

Kommunens vurdering
Byggesaksavdelingen vil påpeke at det ikke er klagerett på avgjørelsen om å ikke følge opp
saken videre.

Kommuneplanen ble vedtatt 31.01.2019 . Tiltakene på eiendom gnr/bnr 18/96 ble godkjent i
2016 og 2017, før nåværende kommuneplanen ble vedtatt . Det er reglene som gjelder på
vedtakstidspunktet som er gjeldende for et tiltak. Bestemmelsen i kommuneplanen § 5.13
gjelder derfor ikke for terrengendringene på eiendommen.

Hva gjelder svømmebassenget, er dette forhold byggesaksavdelingen ikke har hatt
opplysninger om tidligere. Dersom det e r tilfellet at svømmebassenget ikke er bygd i tråd med
gitt tillatelse, kan dette følges opp i en egen sak.



Videre påpeker byggesaksavdelingen at terrengendringer er kommentert i rådmannens
vurdering i saksframlegget, og mener det ikke har kommet nye momenter som tilsier at denne
innstillingen skal endres.

Det bemerkes også at naboen og hjemmelshavere ikke har hatt anledning til å kommentere
hverandres tilleggskommentarer.

Avdelingsleder byggesak: Arne Hellum
Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund

Vedlegg:
Meldingstekst
Kommentar befaring
Meldingstekst
Brev svømmebasseng i Småbråtalia 28
Meldingstekst
Brev småbråtalia 28 Terrengfyllingene er søknad spliktig etter kommuneplanens arealdel
Vedlegg 1 til brev av 19.10.2020
Vedlegg 2 til brev av 19.10.2020
Vedlegg 3 til brev av 19.10.2020



































































 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 19/4208-46   Arkiv: GNR 47/87  

 

 

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for avslag på endringssøknad 
Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 
 

Forslag til vedtak: 

1. Klagen på gebyr i politisk sak 67/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i politisk sak 67/20 avslås. 

 

 

  

 

Sammendrag 

Kommunen har mottatt klage på gebyr for avslag på endringssøknad for garasje i politisk sak 

67/20, behandlet i HMA i møte 07.09.2020. Rådmannen viser til at gebyret er gitt etter satser 

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

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

at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Innledning / bakgrunn 

Det ble 07.09.2020 gitt avslag på søknad om endring av gitt tillatelse for garasje på eiendom 

gnr/bnr 47/87. Saken ble behandlet politisk i HMA, politisk saksnummer 67/20. Det tas gebyr 

for avslag som tilsvarer 90 % av normalt gebyr. I melding om politisk vedtak er det tatt gebyr 

på 22 995,- for behandling av søknaden.  

 

Beskrivelse av saken 

Kommunen mottok 21.10.2020 klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for avslag på 

endringssøknad på garasjen fra tiltakshaver og hjemmelshaver Pål Bergerud. 

 

Hans argumenter går i hovedsak på følgende: 

- Det bør tas en bredere rimelighetsvurdering i det tilfellet her hvor de opplever en veldig 

lang saksbehandlingstid fra saken først ble godkjent 01.10.2018 og ulike beskjeder 

hvilken dokumentasjon som er nødvendig for søknaden. 

- Det er ikke enkelt som enkeltborger å kontrollere at alle reglene er fulgt i prosessen. 

- Forhold på kommunens side må tas med i vurderingen av gebyret. 

- Reduksjon eller frafall av gebyr vil ikke tilsidesette selvkostprinsippet selv om det 

lempes på et småbeløp en sjelden gang. 



- 

- Det er en fordel om det treffes rimelig vedtak slik at enkeltborgere ikke blir lidende. 

 

Forholdet til overordnede planer 

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

Eiendommen er regulert til bolig. 

 

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

behandling etter plan- og bygningsloven er det fastsatt egne satser, se tabellene nedenfor. 

 

 
 

 
 

Det fremgår også av betalingsreglementet at det ved avslag etter plan- og bygningsloven, tas 

90 % av normalt gebyr. 

 

Juridiske forhold  

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

forvaltningsloven § 28. 

 

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

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

 

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

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

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

 

Økonomiske forhold 

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

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



- 

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

endres. 

 

Det tas ikke eget gebyr for behandling av klagen. 

 
Behov for informasjon og høringer 

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

behandlingen av denne klagen eller søknaden om nedsettelse av gebyr.  

 

Alternative løsninger 

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

usaklig forskjellsbehandling av de som har betalt dispensasjonsgebyr i henhold til 

betalingsreglementet. 

 

Prinsipielle avklaringer 

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

avslagsgebyr i forbindelse med behandling av søknader. Det vil kunne bli vist til denne saken ut 

fra likebehandlingsprinsippet i tilsvarende saker. 

 

Rådmannens vurdering 

Klagerett 

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

ikke er klagerett på vedtak som ikke er enkeltvedtak. 

 

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

betalingsreglementet. Betalingsreglementet er en forskrift vedtatt av kommunestyret. 

 

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

avvises. 

 

Søknad om nedsettelse av gebyr 

Bergerud skriver at det bør tas en rimelighetsvurdering av saken da det har tatt lang tid, det er 

gitt ulike beskjeder om nødvendig dokumentasjon, og det er vanskelig for enkeltborgere å 

kontrollere at alle reglene er fulgt i prosessen. 

 

Rådmannen viser til at det ble gitt tillatelse til oppføring av garasje 01.10.2018. 

Byggesaksavdelingen sendte 23.09.2019 brev om at de hadde mottatt opplysninger om at 

garasjen ikke ble bygget i tråd med gitt tillatelse. Det ble da informert om at det måtte sendes 

ny søknad på endringene. Ved flere frister byggesaksavdelingen har satt i saken, har det blitt 

gitt fristutvidelse etter forespørsel fra ansvarlig søker. Endringssøknad ble mottatt 30.01.2020, 

og søknaden var komplett 22.06.2020 etter at det var sendt inn etterspurt 

tilleggsdokumentasjon. Saksbehandlingsfrister i byggesaker beregnes når komplett søknad er 

mottatt, og i denne saken var det 12 uker saksbehandlingsfrist.  

 

Hjemmelshaver har benyttet seg av et firma som ansvarlig søker, og ansvarlig søker har da, 

sammen med tiltakhaver, ansvar for å sørge for at søknaden er komplett. I foreløpig svar fra 

kommunen datert 06.02.2020 ble det informert om at det tas forbehold om at det ved 

behandling av saken kan avdekkes feil og/eller mangler, eller bli behov for ytterligere 



- 

dokumentasjon. Det ble også informert om at korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon 

for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 

 

I forsløpig svar ble det også opplyst om at det tas gebyr dersom saken avslås, og at 

betalingsreglementet finnes på kommunens hjemmesider. 

 

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

for behandling av søknaden og avslaget. Kommunen fatter flere slike avslagsvedtak i løpet av 

et år, og dersom gebyret settes ned i denne saken, vil det kunne medføre usakelig 

forskjellsbehanlding for alle andre avslag på søknader som har måttet betale gebyr for dette. I 

tillegg vil det kunne medføre at byggesaksavdelingen ikke lenger kan driftes 100 % som 

selvkost. Det tas 90 % av normalt gebyr for avslag, da det som mangler sammenlignet med en 

søknad som godkjennes, er arbeidet med midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. Et avslag 

medfører tilnærmet like mye arbeid for byggesaksavdelingen, som en godkjennelse. 

 

Rådmannen mener ut fra dette at søknaden om nedsettelse av gebyr må avslås. 

 

Oppsummering 

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

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

 

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

avslaget. Det vil medføre usakelig forskjellsbehandling, og søknaden må derfor avslås. 

 

Utskrift sendes 

Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Meldingstekst.html (Klage og søknad om nedsettelse av gebyr) 

Melding om politisk vedtak - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Foreløpig svar - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Vedrørende tiltak 

 

 Ringerike kommune, 27.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

assisterende rådmann: Terje Dahlen 

konsituert enhetsleder: Eiliv Kornkveen 

avdelingsleder byggesak: Arne Hellum 

saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
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Fra: Pål Bergerud [paalbergerud@hotmail.com] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 21.10.2020 13:46:48 

Emne: Klage på byggesaksgebyr 

Vedlegg:  

Hei, 
 
viser til referanse Sak 19/4208 – Garasje – Gnr/bnr 47/87 Skogveien 7, og politisk sak 67/20 i 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning i møte den 07.09.2020. 
 
Etter e-post utveksling med Knut Ivar Kollstrøm, så skjønner jeg at det er selvkostregnskapet 
som ligger som en grunnsten i satsene i en byggesak. 
Men jeg mener at det bør foretas en bredere rimelighetsvurdering i det tilfellet her hvor vi 
opplever en veldig lang saksbehandlingstid fra saken først ble godkjent 01.10.2018. 
Samt at vi underveis først er bedt om å innhente avstandserklæringer og var i dialog med 
naboer om dette, så kommer det kontrabeskjed på dette sent 2019 og vi blir bedt om å 
innhente nye nabovarsler. 
 
Prosessen har vært utfordrende og det er ikke helt rett frem for meg som enkeltborger å 
kontrollere at alle reglene er fulgt her. 
Jeg sier ikke at tiden dette har tatt alene er grunnet forhold på kommunen sin side, men jeg 
vil at dette skal tas inn i vurderingen av gebyret. 
 
Hovedhensynet her er at byggesakskontoret får dekket sine utgifter, men er reduksjon eller 
frafall av gebyr her vil ikke tilsidesette dette om man lemper på et småbeløp en sjelden gang. 
Og at det videre er en fordel om det treffes et rimelig vedtak slik at vi som enkeltborger ikke 
blir lidende. 
 
Mvh, Pål 
 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

 

«f1»  

«f3» 

«f4» 

«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-33 45892/20 GNR 47/87  10.09.2020 

 

 

 

Melding om politisk vedtak - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for 

garasje, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  behandlet  i møte 07.09.2020 sak 67/20. 

Følgende vedtak ble fattet: 

 

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

for garasje etter reguleringsplanen § 5 bokstav d avslås, jf. plan- og 

bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

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

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

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

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

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

  

 

Dette til orientering. 

 

 

Gebyr 

Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden.  

 

Det tas gebyr for avslag tilsvarende 90 % av normalt gebyr.  

 

Ved søknad om endring av gitt tillatelse, beregnes 50 % av normalt gebyr. Det tas 

likevel normalt gebyr hvis endringen fører til at vi må innhente uttalelser eller legge 

fram saken til politisk behandling.  

 

Betalingsreglement ligger på kommunens hjemmeside www.ringerike.kommune.no.  

 

Beregning av gebyr 
Beskrivelse Pris Antall Normalt gebyr 90 % av normalt gebyr 

Søknad uten ansvarsrett, 
minstepris over 20 m² 

6 950,- 1 Kr   6 950,- Kr   6 255,- 

Dispensasjon 9 300,- 2 Kr 18 600,- Kr 16 740,- 

     

Totalt gebyr å betale  Kr 25 550,- Kr 22 995,- 
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Faktura (til tiltakshaver, Pål Bergerud) blir ettersendt. 

 

 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 

E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 

Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Vedlegg: 

Saksprotokoll - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Saksprotokoll - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Oversiktskart 

brev 220620.pdf 

Informajson om videre behandling - Garasje 

Bilder fra Tungaveien 8 mot Skogveien 7 

Signert søknad om endring av gitt tillatelse.pdf 

Situasjonsplan tegn 901  06 12 19.pdf 

Tilleggsdokumentasjon 

Vedrørende endring av gitt tillatelse - dispensasjonssøknad 

Avstandserklæring 

Nabovarsel 

Situasjonsplan 

Tegninger 

Bilder 

167573_brev 6 april 2020.pdf 

Tilbakemelding pdf 

Nabomerknad 

Foreløpig svar - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Søknad om endring av gitt tillatelse og dispensasjon 

Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon 

Dispensasjonssøknad 

Nabovarsel 

Kart 

Situasjonsplan 

Avstandserklæring 

Dukumentasjon vedrørende ny garasje 

Tegning - A4 

Tegning - A3 

Meknader til søknad 

Merknader til søknad 
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Dokumentasjon 

Avstandserklæring Engen 

Avstandserklæring Opperud 

B1 Bakside garasje dør til kaldt loft 

B2 Front garasje uten lofsluke 

Svarbrev 

Vedrørende tiltak 

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

Tegninger 

Tilbakemelding 

Opplysninger gitt i nabovarsel 

Orientering om klageadgang 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 
 
Frydenlund og Høyer AS        Ofl § 24 
postboks 1113 
Flattum 
3501 HØNEFOSS 
 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

19/4208-10 5702
/20 

GNR 47/87  06.02.2020 

 

Foreløpig svar - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje 

Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 
 
Foreløpig svar, jf. forvaltningsloven § 11 a. 
 

Vi bekrefter at vi 30.01.2020 har registrert søknaden din. 
 

Tilleggsdokumentasjon 
Etter en foreløpig gjennomgang av søknaden, har vi funnet ut at vi trenger mer opplysninger for 
å kunne behandle saken. Følgende må ettersendes før søknaden kan behandles: 
 

1. Opplysninger om bruksareal (BRA) på garasjen og utnyttingsgrad på eiendommen hvor 
garasjen er medregnet. 
 

2. Søknadsskjema som er underskrevet av tiltakshaver. 
 

3. Plantegning av garasjen. 
 

4. Det er krav om 4 meter avstand fra garasjen og til nabogrensene, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 29-4. Garasjen er plassert nærmere enn 4 meter til eiendom 
gnr/bnr 47/88, 47/70 og 47/52. 
 
Slik vi forstår det, er avstandserklæringene fra eiendom gnr/bnr 47/70 og 47/52 gitt i 
samsvar med situasjonskart datert 22.08.2018. Dere har sendt inn nytt situasjonskart til 
søknaden med avstand til nabogrenser som er datert 06.12.2019. Vi ber derfor om at 
dere innhenter nye avstandserklæringer fra eiendommene hvor korrekt situasjonskart er 
lagt til grunn. 
 
Dersom dere ikke får innhentet avstandserklæringer mot eiendommene gnr/bnr 47/88, 
47/70 og 47/52, kan dere søke om dispensasjon for plassering nærmere nabogrensa enn 
4 meter etter pbl. § 29-4. 
 
Dispensasjonssøknaden må nabovarsles. 
En dispensasjonssøknad skal inneholde hvilke bestemmelser du søker om dispensasjon 
fra. Den skal begrunnes. Begrunnelsen skal si noe om hvilke grunner som taler for at det 
bør gis dispensasjon i dette konkrete tilfellet. Personlige og økonomiske forhold vil 
normalt ikke vektlegges. Ingen har krav på å få dispensasjon. Selv om søknad om 



 

 

 

2 

dispensasjon med begrunnelse sendes inn, kan vi ikke garantere at dispensasjon vil bli 
gitt. Se vedlagte veileder for dispensasjonssøknad. 
 

5. Dokumentasjon på nabovarsling av eiendom gnr/bnr 47/52, Jon og Edith Synnøve 
Opperud. 
 

6. Vi minner om at det ikke er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for garasjen, og 
det er da ikke lovlig å bruke den. 

 
 
Det tas forbehold om at det ved behandling av saken kan avdekkes feil og/eller 
mangler, eller bli behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og 
dokumentasjon for tiltaket er søkers/tiltakshavers ansvar. 
 
I saker der det skal registreres ansvarlige foretak, sendes korrespondanse til ansvarlig 
søker. 
 
Tilleggsdokumentasjon i saken kan sendes til Ringerike kommune, Postboks 123, 3502 
Hønefoss, eller på e-post til postmottak@ringerike.kommune.no.  
 

Dokumentasjonen vi har spurt etter må sendes inn innen 15.03.2020. 
 
Tiltak må ikke settes i verk før svar/tillatelse fra kommunen foreligger. 
 

Saksbehandlingstid 
Tidsfrist for behandling av denne saken er 12 uker. Saksbehandlingsfristen starter først fra det 
tidspunkt saken er komplett. 
 
Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av 
nødvendige uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan 
forlenge saksbehandlingstiden. 
 
Saken legges på vent inntil vi har mottatt tilleggsdokumentasjonen vi har bedt om. 
 

Gebyr 
Tiltakshaver må betale gebyr for behandling av søknaden. Faktura sendes ut etter at 
vedtak er fattet. 
 
Størrelsen på gebyret varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det 
tas også gebyr dersom saken avslås. Det tas ekstra gebyr dersom det søkes om 
dispensasjon fra kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, plan- og bygningslov 
med tilhørende forskrifter, eller andre aktuelle lover.  
 
Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 
 

Har du spørsmål? 
Hvis du har spørsmål til saken, kan du ta kontakt med saksbehandler (se under). Det er fint om 
du da kan oppgi gårds- og bruksnummer på den aktuelle eiendommen, eller saksnummer som 
står opplyst øverst i dette brevet. 
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Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt, eller sende e-post til 
postmottak@ringerike.kommune.no. 
 
Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 90 22 01 42 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi: 
Pål Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
Sunniva Langesæter Bergerud, Skogveien 7, 3510 HØNEFOSS 
 
 
Vedlegg: 
Veileder for dispensasjonssøknad 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
Byggesakskontoret 

 

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

Tlf: 32117400  www.ringerike.kommune.no 

 
 
«f1»      Offl. § 24 
«f3» 
«f4» 
«f5» «f6» 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
19/4208-1 42401/19 GNR 47/87  23.09.2019 

 
Vedrørende tiltak, gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

Vi viser til vedtak, datert 01.10.2018, om riving av carport, oppføring av ny garasje og 
inngang/vindfang og ny avkjøring, saksnr. 18/3350. 
 
Vi blitt gjort kjent med at ny garasje kan ha møne på over 4 meter og at det kan ha 
blitt plassert en trapp og dør i andre etasje på den nordøstre siden på garasjen. I 
vedtak, datert 01.10.2018, ble det presisert at møne på garasjen blir ca. 4 meter og 
gesims ca. 2,5 meter. På innsendte tegningsgrunnlag til søknaden kan vi ikke se at 
det er trapp på baksiden av garasjen eller dør opp til andre etasje. 
 
Dersom mønehøyden på garasje er over 4 meter, er det krav om 4 meter avstand til 
nabogrense. Det vil da være nødvendig med avstandserklæring fra nabo eller søknad 
om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand til nabogrense etter plan- og 
bygningsloven § 29-4. Fasadeendring, som å plassere en dør, kan være 
søknadspliktig, og en eventuell trapp vil medføre at bygget blir liggende nærmere 
nabogrense enn hva som er godkjent. Det er heller ikke tillatt med rom til varig 
opphold i garasje. 
 
Vi ber om en skriftlig redegjørelse for høyde på garasjen og trapp og dør på nordøst 

på garasjen snarest mulig og senest innen 27.10.2019. 
 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Elisabeth Skaret Lund 
E-post: elisabeth.skaret.lund@ringerike.kommune.no 
Telefon: 902 20 142 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 
 
Vedlegg: 
Vedtak, datert 01.10.2018 
Tegninger, datert 23.08.2018 



 

 

RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/3922-5   Arkiv: GNR 109/21  

 
 

Klage på vilkår ved konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/21 
 

Forslag til vedtak: 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i sak 

20/3922.  

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

 

  

Sammendrag 

Håvard Norstrøm fikk innvilget konsesjon 03.09.2020 for erverv av eiendommen 

gnr/bnr 109/21. Konsesjonen ble gitt med vilkår om at eiendommen skulle 

sammenføyes med Norstrøms eiendom gnr/bnr 109/2. Sammenføyning av 

eiendommen medfører at de to eiendommene får samme gårds- og bruksnummer, i 

dette tilfelle 109/2. Kommunen mottok klage på dette vilkåret 01.10.2020. 

Rådmannen mener at vilkåret om sammenføyning er nødvendig for å ivareta 

hensynet til jordvern og fornuftige eierforhold. Rådmannen kan ikke se at klagen 

inneholder vesentlig nye opplysninger som endrer denne vurderingen, og anbefaler 

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

endelig avgjørelse.  

 

Beskrivelse av saken 

Håvard Norstrøm søkte 28.08.2020 om konsesjon for å overta eiendommen 

Furulund gnr/bnr 109/21 i Ringerike kommune. Kjøpesummen var oppgitt til kr 350 

000,-. Eiendommen er ubebygd, og ifølge Gårdskart på 4,7 dekar totalt, hvorav 1,9 

dekar fulldyrka jord og 2,8 dekar produktiv skog. Eiendommen ligger inni Norstrøms 

landbrukseiendom, gnr/bnr 109/2.  

 

Landbrukskontoret innvilget konsesjon til Norstrøm 03.09.2020. Konsesjonen ble gitt 

med vilkår om at eiendommen skulle sammenføyes med Norstrøms eiendom gnr/bnr 

109/2. Sammenføyning av eiendommen medfører at de to eiendommene får samme 

gårds- og bruksnummer, i dette tilfelle 109/2. Følgende vedtak ble fattet:  

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Håvard 

Norstrøm for kjøp av eiendommen Furulund gnr. 109 bnr. 21 på følgende vilkår: 



- 

1. Eiendommen skal sammenslås med gnr/bnr 109/2 i Ringerike kommune. 

 

Rådmannen viser til vedtaket i sin helhet. 

 

Norstrøm har i brev mottatt 01.10.2020, klaget på vilkåret fastsatt i vedtaket. Klagen 

er i hovedsak begrunnet i følgende: 

- Vedtaket er uriktig da det bygger på feil faktum. Eiendommen er ikke en 

landbrukseiendom, det er en hyttetomt.  

- Vedtaket innebærer en ulovlig forskjellsbehandling, da Ringerike kommune 

tidligere har samtykket til fradeling av boligtomt inne i eiendommen 109/1. 

- Vilkåret om sammenføyning er urimelig og må oppheves, da det er helt 

marginale landbruksinteresser knyttet til eiendommen.  

- Ringerike kommune har godkjent en pris som overstiger en samfunnsmessig 

forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendommer.  

- Kan være villig til å akseptere sammenføyning, forutsatt at det gis samtykke til 

fradeling av en tomt langs nordgrensen på Norstrøms eiendom.  

 

Forholdet til overordnede planer 

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

natur- og friluftsområde (LNF-område).  

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven innebærer at den som skal overta en eiendom i mange tilfeller må 

søke konsesjon, altså tillatelse, til å eie den. Konsesjonsloven har størst betydning 

for landbrukseiendommer. Hensikten er å verne om landbruksarealer, ved å ha 

kontroll over omsetningen av bestemte typer eiendom.  

 

Økonomiske forhold 

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

2. Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Håvard 

Norstrøm for kjøp av eiendommen Furulund gnr. 109 bnr. 21 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Konsekvens: Dersom klagen tas til følge, vil det bli klageadgang på vedtaket hvor 

konsesjon innvilges uten vilkår. 

 

Alternativ begrunnelse: HMA kan mene at vilkåret om sammenføyning er urimelig 

med hensyn til de formål loven skal fremme. HMA kan argumentere med at vilkåret 



- 

kan anses som unødvendig, da alt som tilhører samme eier i en kommune hører til 

samme landbrukseiendom uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre 

(grunneiendommer). 

 

Rådmannens vurdering 

Ved behandling av søknad om konsesjon, la kommunen til grunn at formålet med 

ervervet var tilleggsjord til Norstrøms landbrukseiendom. Bakgrunnen for dette var 

eiendommens plassering, og dagens drift og bruk av eiendommen. Eiendommen er 

plassert som en øy inne i Norstrøms landbrukseiendom, og det dyrkede arealet blir i 

dag drevet av Norstrøm som en del av hans tilgrensende jorde. 

 

Nedenfor vil de enkelte punktene i klagen kommenteres nærmere. 

 

Vedtaket bygger på feil faktum  

Klager skriver at ervervet omfatter en hyttetomt, og ikke en landbrukseiendom slik 

kommunen beskriver den. Rådmannen er delvis enig med klager, ved at 

eiendommen i matrikkelen er oppført som fritidseiendom. Samtidig understreker 

rådmannen at det ikke er en selvfølge at tidligere fradelte tomter får byggetillatelse, 

og viser til at eiendommen består kun av fulldyrka mark og produktiv skog, ligger i et 

LNF-område og er ikke regulert til bolig- eller fritidsbebyggelse. Videre presiserer 

rådmannen at ifølge SSB er en eiendom som benyttes, eller som kan benyttes til 

jord- og/eller skogbruk definert som landbrukseiendom. 

 

Rådmannen går ut i fra at klager, som jordbruker, er kjent med driveplikten, som 

innebærer at eiere av landbruksareal har et ansvar for å forvalte arealressursene på 

en måte som er i tråd med jordlovens formål. Rådmannen mener at klager slik sett 

burde være innforstått med at ervervet ikke gjaldt en «vanlig hyttetomt».  

 

Det bemerkes i klagen at eiendommen aldri har blitt benyttet som landbrukseiendom 

av tidligere eier eller av hans etterfølgere siden den ble overdratt i 1965. 

Rådmannen viser til flyfoto fra 1967 og frem til i dag, der det fremgår at arealet som i 

dag er registrert som fulldyrket jord, har vært i kontinuerlig drift i hele tidsperioden. 

 

Forskjellsbehandling 

Klager mener det foreligger ulovlig forskjellsbehandling, og det vises til sak der 

Ringerike kommune tidligere har samtykket til fradeling av boligtomt inne i 

eiendommen 109/1 (saksnummer 13/2244). Rådmannen kan ikke helt se hva klager 

mener med dette, og det er ikke spesifisert hva forskjellsbehandlingen går ut på. 

Rådmannen legger til at det i den saken det refereres til, ble gjort et politisk vedtak 

der det ble godkjent fradeling av eiendom til boligformål. Rådmannen presiserer at 

det i dette tilfelle handler om konsesjon på erverv av eiendom, og ikke fradeling eller 

andre lovsaker.  

 

Vilkår om sammenføyning 

Klager mener at vilkåret om sammenføyning er urimelig og må oppheves, da det er 

helt marginale landbruksinteresser knyttet til eiendommen. Rådmannen viser til at 

vilkåret om sammenføyning er fastsatt etter konsesjonsloven § 11 første ledd. Det er 

vanlig praksis i Ringerike kommune å stille vilkår om sammenføyning ved erverv av 

tilleggsareal. Selv om alt som tilhører samme eier i en kommune hører til samme 
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landbrukseiendom, uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre, mener 

Rådmannen at vilkåret om sammenføyning er nødvendig for å ivareta hensynet til 

formålene loven skal fremme, slik som jordvern og fornuftige eierforhold. I et 

langsiktig perspektiv vil det kunne tenkes at areal som ikke er sammenføyd enklere 

kunne blitt gjenstand for fradeling, omdisponering, eierskifte eller andre handlinger 

der landbruksinteressene må vike. Rådmannen presiserer også at dyrka og dyrkbar 

jord har et sterkt vern, uansett størrelsen på arealet. 

 

Klager skriver videre at Ringerike kommune ikke hadde hatt hjemmel til å nekte 

konsesjon dersom en annen enn Norstrøm hadde vært kjøper av eiendommen. 

Rådmannen presiserer at ved avgjørelse av søknad om konsesjon for erverv av 

eiendom, er det i konsesjonslovens § 9 angitt særlige forhold som skal vurderes. 

Dette innebærer blant annet at det må vurderes om ervervet innebærer en 

driftsmessig god løsning, om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en 

forsvarlig måte, og om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet.  

 

Pris 

Klager mener Ringerike kommune har godkjent en pris som overstiger den 

samfunnsmessige forsvarlige prisutviklingen på landbrukseiendommer. Rådmannen 

viser til prisvurderingen som ble gjort i vedtaket. Avtalt pris ble vurdert å være for 

høy, og det ble presisert at prisen var høyt over hva som kan betegnes som en 

samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Konsesjon ble allikevel innvilget etter en 

helhetsvurdering av alle momentene samlet. Rådmannen viser til rundskriv M-3/2017 

Konsesjon, priskontroll og boplikt, der det står at kommunen kan innvilge konsesjon 

selv om prisen er for høy.  

 

Kan akseptere sammenføyning 

Klager skriver at han kan være villig til å akseptere sammenføyning, forutsatt at det 

gis samtykke til fradeling av en tomt langs nordgrensen på klagers eiendom. 

Rådmannen presiserer at kommunen ikke fikk inntrykk av at klagers formål med 

ervervet var å bruke eiendommen som et forhandlingskort ved en eventuell senere 

fradeling. Rådmannen mener at dersom dette var klagers formål med ervervet, ville 

trolig kommunen vurdert konsesjonssøknaden annerledes. Rådmannen understreker 

at det ikke er slik offentlig forvaltning fungerer, og at det ikke ville blitt gitt tillatelse til 

fradeling på et slikt grunnlag.  

 

Konklusjon 

Rådmannen viser til kommunens opprinnelige vedtak, hvor konsesjon ble innvilget 

med vilkår om sammenføyning. Rådmannen mener at vilkåret om sammenføyning er 

nødvendig for å ivareta hensynet til jordvern og fornuftige eierforhold. Rådmannen 

kan ikke se at det har kommet noen opplysninger i klagen som endrer denne 

vurderingen, og anbefaler hovedutvalget å ikke ta klagen til følge, men oversende 

den til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

Vedlegg 

Klage på konsesjonsvilkår  

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
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Avtale  

Kart over eiendommen 

Oversiktskart 

 

 

 

 Ringerike kommune, 21.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Assisterende rådmann:  Terje Dahlen 

Konstituert enhetsleder:  Eiliv Kornkveen 

Konstituert avdelingsleder: Lisa Grenlund Langebro 

Saksbehandler:   Sigrid Bruholt 
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    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

         

 

 

 

Askilsrud Per Engebreth Advokat   

Postboks 132 

 

3502 HØNEFOSS 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
20/3922-2 43511/20 GNR 109/21  03.09.2020 

 

Innvilget konsesjon på erverv av fast eiendom 

Gnr/bnr 109/21 

 

Vedtak 
Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Håvard 

Norstrøm for kjøp av eiendommen Furulund gnr. 109 bnr. 21 på følgende vilkår: 

1. Eiendommen skal sammenslås med gnr/bnr 109/2 i Ringerike kommune. 

 

Vi viser til søknad om konsesjon registrert 28.08.2020.  

 

Beskrivelse av saken 

Håvard Norstrøm søker om konsesjon for å overta landbrukseiendommen Furulund 

gnr/bnr 109/21 i Ringerike kommune. Kjøpesummen er oppgitt til kr 350 000,-. 

Eiendommen er ubebygd, og ifølge gårdskart på 4,7 dekar totalt, hvorav 1,9 dekar 

fulldyrka jord og 2,8 dekar produktiv skog. Eiendommen ligger inni eiendommen med 

gnr/bnr 109/2 som eies av søker.   

 

Vurdering 

Konsesjonslovens § 9 angir særlige forhold som skal vurderes ved 

konsesjonsbehandling av landbrukseiendommer. Disse er: 

1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 

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

3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning 

4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen på en forsvarlig måte, og 

5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

  
1. Prisen 

Kjøpesummen er oppgitt til kr 350 000,-. Jord- og skogpriser i Ringerike ligger normalt 

innenfor 5000-8000 kr/dekar for jord, og 1000-2000 kr/dekar for skog. Når formålet er 

tilleggsjord kan det dog aksepteres en høyere sum på inntil 50% av vanlig 

avkastningsverdi jf. rundskriv M-3/2002 – Priser på landbrukseiendommer ved 

konsesjon. I samme rundskriv står det at for helt små arealer, for eksempel som følge av 

arronderingstillegg, slik som i dette tilfellet, kan det aksepteres noe høyere tillegg enn 

50% av vanlig avkastningsverdi. Prisen er allikevel høyt over hva som kan betegnes som 

en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Vi mener derfor at avtalt pris er for høy.  
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2. Hensynet til bosetting i området 

Arealet er ubebygd og skal benyttes som tilleggsjord til søkers eiendom, gnr/bnr 109/2. 

Dette er med på å styrke driftsenheten. Bosettingshensynet anses ivaretatt ved at 

ressursgrunnlaget, som er med på å danne grunnlag for videre bosetting på 

eiendommen, blir utvidet.  

 
3. Driftsmessig løsning 

Arealet ligger som en øy inni søkers eiendom. Ervervet vil medføre at arealet blir en del 

av den omkringliggende landbrukseiendommen. Dette vil gi rasjonelle grenser og god 

arrondering. Vi vurderer med bakgrunn i dette at ervervet innebærer en svært god 

driftsmessig løsning.  

  
4. Søkers skikkethet     

Søker driver en landbrukseiendom og har dermed erfaring fra landbruket. Vi anser søker 

som godt skikket til å drive landbruksarealet. 

 
5. Hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap                                                    

Vi vurderer at ervervet vil føre til at jord- og skogressursene vil bli bedre ivaretatt enn i 

dag, da de vil bli en del av en landbrukseiendom. Dette øker sjansene for at ressursene 

vil bli disponert på en slik måte at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas.    

Vi kan ikke se at ervervet vil ha noen negativ påvirkning på kulturlandskapet.  

  
Samlet vurdering 

Vi vurderer at erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, at ervervet 

innebærer en svært god driftsmessig løsning, at søker er skikket til å drive eiendommen 

på en forsvarlig måte, og at ervervet vil ivareta hensynet til helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet. Vi vurderer at avtalt pris er for høy til å tilgodese en samfunnsmessig 

forsvarlig prisutvikling.  

 

Selv om vi mener at avtalt pris er for høy, kan vi etter en samlet vurdering gi konsesjon jf. 

rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt. I denne saken taler en 

helhetsvurdering av alle elementene for at vi kan gi konsesjon selv om prisen anses for 

høy, og vi innvilger konsesjon som omsøkt. 

 

Gebyr 

Vi ettersender giro for saksbehandling etter konsesjonsloven kr 3000,-. Gebyret er 

fastsatt i henhold til forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker og 

kommunens betalingsregulativ.  

 

Orientering om klage  

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker etter at du har mottatt dette brevet. Klagen retter 

du til Fylkesmannen i Oslo og Viken, men sender den via landbrukskontoret for Ringerike 

og Hole. 

 

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. 
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Med hilsen   

    

Lisa Langebro   

Konst. avdelingsleder landbruk   

 

Saksbehandler: Sigrid Bruholt  

E-post: sigrid.bruholt@ringerike.kommune.no 

Telefon: 48 18 64 64 

 

   

   

    

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

Kopi: 

Håvard Norstrøm, Hadelandsveien 573, 3520 JEVNAKER 
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RINGERIKE KOMMUNE 

 

- 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Arkivsaksnr.: 20/4168-1   Arkiv: Q05  

 

 

Oppgradering av Viulveien (Eggemoen-Viul)  
 

Forslag til vedtak: 

 

1. Viulveien innskrenkes til ett kjørefelt (Fra Eggemoen og ned bakken til Viul) 

2. Veistrekningen får forkjørsrett fra Viul 

3. Det lages minst en møteplass, på hensiktsmessig sted 

 

 

  

 

Sammendrag 

Viulveien fra Eggemoen og ned bakken til Viul har lenge vært i veldig dårlig stand, ytterkant 

av veien siger stadig ut i skråningen. Veien eies av Viul Kraft AS (Ringerikskraft) og driftes av 

kommunen. 

En rapport fra Rambøll estimerer at en full oppgradering av to felt vil uten detaljprosjektering 

ligge på ca 10,5 millioner, totalt estimerer vi med 13-14 millioner inkludert alt. 

Bruken av denne veien er vesentlig mindre enn tidligere og behovet to felt er i dag ikke 

tilstede, selv om det eventuelt skulle opprettet et datasenter her, er det ikke vurdert som en 

vesentlig trafikkøkende virksomhet. 

Nedskalering til ett felt her vil være hensiktsmessig og kostnadene for å vedlikeholde ett felt vil 

på sikt være mer håndterbart. 

 

Bakgrunn 

Viulveien, her snakk om strekningen fra Eggemoen til Viul, ligger i bratt terreng. Veien har i 

alle år hatt behov for vedlikehold og problematikken har vært den samme. Ytterkant av 

veibanen synker stadig ut mot skråningskanten og i dag er veiens tilstand svært dårlig, på 

grensen til trafikkfarlig. 

 

Det er behov å få til en varig løsning. Grunnforhold og utviklingen av utglidningen i skråningen 

har vært punkter for bekymring. Veien eies av Viul Kraft AS (Gnr/Bnr 94/48) og har blitt 

driftet og vedlikeholdt av Ringerike kommune etter at søknad om overtakelse ble vedtatt i 

Formannskapet i 1996, på tross av tidligere avslag i 1993.  
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Det er stadig henvendelser fra beboere i området om veiens forfatning.  Tiltakene fram til nå 

har vært å fylle på med mer asfaltmasse og den økte belastningen fra asfaltmassene får veien til 

å sige ytterligere. I ca. 2009/2010 ble pålene på autovernet byttet ut. 

 

Innerste del av veien ligger per i dag uten asfalt på grunn av rørarbeid utført av Ringerikskraft, 

det er planlagt reasfaltering av dette snarlig. 

 

Beskrivelse av saken 

Endring i trafikkbelastning og alternativer ruter 

Trafikkmålinger fra oktober 2018 viser at det i gjennomsnitt er over 2 min mellom hver bil som 

kjører på strekningen, daglig trafikk (ÅDT) ligger på 441 kjøretøy. 

 

Det er i dag vesentlig mindre trafikk på strekningen, av både tungtransport og personbiltrafikk, 

etter nedleggelse av Huthamakis virksomhet der i 2013. Det er søkt om og godkjent 

bruksendring til datasenter i Huthamakis tidligere lokaler (sak 5-19, HMA 14. jan 2019). Selv 

med oppstart av datasenter i Viul, er dette en virksomhetstype som har få ansatte og ingen 

fysiske produkter som skal fraktes ut.  

 

Man kan også kjøre ut av området over broen, i retning Hønefoss over Hvalsmoen og 

Haugsbygd uten store forsinkelser (1-4 min), men veien via Eggemoen vil være en raskere rute 

i retning Jevnaker (med 8-9 minutter). 

 

Vedlegg:  

Kart over rutealternativer til sentrum 

Trafikkmåling – Okt. 2018 

 

Grunnforhold 

En vurdering av skredfare, grunnforhold og kostnadsberegning på full utbedring har vært gjort 

av Rambøll. Estimert overslag på kostnad ligger på 10.5 millioner, da har man ikke tatt med 

detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag. 

 

Vedlegg: Rapport Rambøll  

 

Transportøkonomisk vurdering 

Kommunen har i sin kartlegging av veioverflater i 2019 fått utarbeidet en rapport over 

tilstanden på alle våre veier. Der rangeres den transportøkonomiske effekten av å oppgradere 

de forskjellige veiene våre. 60 % av veioverflatene i Ringerike trenger oppgradering og 

Viulveien ligger ganske langt ned på denne listen.  
 

Muligheter for en veibane 

En nedgradering av veien til et kjørefelt er fullt mulig; enten med 

 enveiskjøring nedover  

 forkjørsrett oppover  

 forkjørsrett oppover, med 1-2 møteplasser 
 

Det er god sikt og strekningen er rett, det vil i de fleste tilfeller ikke være behov for møte-

plasser. Det er spesielt på vinterstid at det vil være viktig å ha forkjørsrett oppover.  

Hvis veien vurderes enveiskjørt er det mest trafikksikkert med kjøring nedover. 
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Grenser til naturreservat 

Skråningen, 3 meter sydvest for veien (gr. nr. 94/1) er båndlagt etter lov om naturvern, og 

fredet. Det kan være vanskelig å utbedre veien i to felts bredde tilhørende med grunnarbeider, 

uten og påvirke deler av naturreservatet. 

Vedlegg: 

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat 

Kart – Viulkastet naturreservat 

 

Asfaltering i høst 

En mulighet som har oppstått er å dele på kostnader til nytt asfaltdekke med Ringerikskraft, 

som må asfaltere deler av Viulveien etter rørarbeide snarlig. Det forutsetter at det raskt blir tatt 

en avgjørelse på Rådmannens forslag, eller alternativ 1.  
 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel sier kommunen skal ha «høy utbyggings- og vedlikeholds-takt 

på veg». I den gjeldene kommuneplanens arealdel er det ikke lagt inn nye områder for 

boligbebyggelse eller næring i området, ut over det som eksisterer i dag.  
 

I tråd med politisk sak om å se på avvikling av sedvane for kommunal drift av private veier, vil 

denne veien på sikt bli foreslått tilbakeført til Ringerikskraft. (Sak 19/3068). 

 

Hovedplan vei (2017-2024) legger til grunn en prioritering av oppgradering på de veiene som 

har størst effekt på fremkommelighet og trafikksikkerhet.  

 

Skråningen nedenfor veien, (store deler av gr. nr. 94/1) er fredet. Se «Forskrift om vern av 

Viulkastet naturreservat, Ringerike kommune, 2016» for detaljer. (lovdata.no) 

Juridiske forhold  

I avtalen om overtakelse av drift fra Viul Kraft AS f.o.m 1.1.1996, plikter kommunen å 

opprettholde samme veistandard på strekningen som den hadde ved overtakelse.  

 

Vedlegg: Sak 96/0033. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Søknad om overtakelse av drift og vedlikehold på veien, ble i 1993 avslått, da kostnadene ble 

sett på som uforholdsmessig store og behov for omfattende oppgradering var kjent allerede da. 

Ny sak i Formanskapet  

Ny søknad ble i 1995 innvilget og overtakelse fant sted 1. januar 1996. 

 

Økonomiske forhold 

Utbedringene dekkes av driftsbudsjettet for vei. 

Kostnadene kan ikke dekkes av driftsbudsjettet om alternativ løsning nr. 2 velges. Da må det 

bevilges særskilte midler. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det er ikke behov for høringer, eller å innhente uttalelser fra Fylkesmannen og andre instanser. 

 

Alternative løsninger 

Det er tre alternative løsninger til rådmannens forslag: 
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1. Innsnevring av veien til ett kjørefelt, enveiskjøring nedoverbakke.  

(veibredde ca. 3,0 meter).  

Kostnad ca. 400.000,- 

 

2. Full utbedring i henhold til Rambølls rapport, inkludert konsulentbistand til 

detaljprosjektering, byggeledelse, masseutskifting, asfaltering og nytt autovern. 

(veibredde ca. 6 meter) 

Antatt totalkostnad ca. 13 - 14 millioner  

 

3. Stenge veien fra Eggemoen til høydebasseng, for biltrafikk. Biltrafikk kan gå via Haug 

og Hvalsmoen. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Om næringsaktivitet/utvikling i Viul-området er et satsingsområde og behov for fullverdig to-

felts vei ansees nødvendig. 

 

Hvilken betydning har Ringerike kommunes 9 prioriterte FNs bærekraftsmål for denne 

saken? 

Bærekraftsmål nummer 9, innovasjon og infrastruktur, der kommunen må sikre at ny 

infrastruktur ikke har like stort vedlikeholdsbehov som dagens løsninger og er tilpasset et 

våtere og villere klima.  

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser ikke behovet for fullverdig to felts vei fra Eggemoen til Viul, med den 

trafikkbelastningen som er der i dag.  

 

Rådmannens forslag til mulig løsning for veistrekningen: 

 

Innsnevring av veien til ett kjørefelt, med forkjørsrett oppoverbakke.  

 Flytte gammelt autovern til ny veibredde 

 1-2 møteplasser der det er mest stabilt  

 Ingen masseutskifting 

(veibredde ca. 3,0 meter).  

Kostnad ca. 500 000 

 

Rådmannen er kjent med at ved en avgjørelse i denne politiske runden kan kommunen få til 

en kostnadsdeling med Ringerikskraft på asfalteringen, og få ned utgiftene på foreslått 

alternativ betraktelig.  

 

Vedlegg 

Oversiktskart 

Kart – rutealternativer 

Trafikkmåling – Okt. 2018 

Rapport fra Rambøll 

Forskrift om vern av Viulkastet naturreservat 

Kart – Viulkastet naturreservat 

Politisk sak formansskapet 96/033 – overtakelse drift Viulveien 

 



- 

 

 Ringerike kommune, 16.09.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

kommunalsjef: Hilde Brørby Fivelsdal 

 

leder: Per Dysterud 

 

saksbehandler: Kathrine Briseid 
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Trafikkmåling Viulveien
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Sequence Average speed

Two-wheelers

Car

Vans

Trucks

Semi-Truck

Total

Evaluation time 9. oktober 2018, 13:00 - 16. oktober 2018, 14:00

Speed limit 50 km/h Count
Vd

[km/h]
Vmax

[km/h]
V85

[km/h]

Speed violations 1,35 % Two - wheelers 57 19 68 29
Average gap time 157,65 s Car 2457 37 66 43
Queue traffic 3,80 % Vans 346 37 67 43
ADT (ÅDT) 441 Trucks 231 35 50 41
AYT 160965 Semi - Truck 14 31 42 37
LGV traffic share 7,89 %
Evaluation direction Both directions Total 3105 36 68 43
Author: Erik Josephson
Comment:
Location:
Arriving vehicles from: E16
Departing vehicles to: Viul
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1 Innledning

Ringerike kommune har engasjert Rambøll for en skredfarevurdering av
Viulveien i Ringerike kommune. Den aktuelle strekningen er markert med rød

linje på Figur 1 og er ca. 500 m lang.

Figur 1. Utklipp fra norgeskart.no

Foreliggende notat inneholder en vurdering av skredfare og tiltak for å sikre
veien, samt et kostnadsoverslag for anbefalt tiltak.



2/6

\\DRM-S12\Oppdrag\Drm\1350036630\7-PROD\G-RIG\1350040257\DOK\1350040257 G-not-001.docx

2 Sammendrag

Viulveien på strekningen fra Eggemoen til Viul i Ringerike kommune ligger i bratt terreng og ytterkant

av veibanen synker stadig ut mot skråningskanten. Tiltakene fram til nå har vært å fylle på med mer
asfaltmasse.

Grunnforholdene der veien ligger antas å bestå av løst lagret sandige masser som ved økt belastning vil
sette seg. Skråningen har en helningsvinkel som antas være naturlig rasvinkel og det vil etter dagens
regelverk ikke være mulig å beregne tilstrekkelig stabilitet.

Det var ingen tydelige tegn på at selve skråningen er ustabil, hvilket betyr at synkningen på veien er et
lokalt setningsproblem som følge av de setningsømfintlige massene og økt belastning fra gjentakende
reasfaltering. Det er tilstrekkelig å dokumentere at eventuelle tiltak langs veien ikke forverrer
skråningsstabiliteten.

Det anbefales å masseutskifte med lette masser, fortrinnsvis skumglassgranulat, ned til ca. 2 m dybde
for å redusere setningsproblematikken. Dette anbefales uavhengig av om veien omgjøres til enveiskjørt.
Skumglassgranulat anbefales fordi det har omtrent samme egenskaper som en steinfylling, men vekten
er vesentlig lavere. Arbeidene må utføres seksjonsvis i seksjoner på ca. 6 m og med suksessiv
tilbakefylling.

Kostnad for å masseutskifte veien med lette masser, inkludert reetablering av veg og autovern er
anslått til ca. 10,5 M N OK. Det gjenstår å detaljprosjektere løsningen, estimert kostnad inkluderer ikke
eventuell detaljprosjektering og uarbeidelse av konkurransegrunnlag.



3/6

\\DRM-S12\Oppdrag\Drm\1350036630\7-PROD\G-RIG\1350040257\DOK\1350040257 G-not-001.docx

3 Prosjektet

Den aktuelle delen av Viulveien ligger i en bratt skråning og ytterkant av vegbanen synker stadig ut mot

skråningskant. Det observeres langsgående oppsprekking av asfalten og en nedsynkning av autovernet.

Teknisk forvaltning i Ringerike kommune kan opplyse om at tiltaket fram til nå har vært å fylle på med

mer asfaltmasse, noe som fører til økt belastning og mulig fremskynder nye setninger.

4 Topografi og grunnforhold

Veien ligger i meget bratt terreng som faller ned mot Randselva. Det er naturlig å anta at løsmassene
står med helning som tilsvarer naturlig rasvinkel.

Det er ikke utført grunnundersøkelser i området langs veien, men det er utført grunnundersøkelser på
Eggemoen for ny E16. Dette er riktignok et godt stykke unna, men det gir en indikasjon på at N GUs
løsmassekart stemmer med virkeligheten.

N GUs løsmassekart indikerer breelvavsetninger over tykk hav-/strandavsetning, se Figur 2.

Figur 2. Utklipp av løsmassekart fra ngu.no
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5 Områdestabilitet

Skråningen ligger med naturlig rasvinkel og etter dagens regelverk vil det ikke være mulig å beregne

tilstrekkelig stabilitet. På N GUs løsmassekart indikeres det at bunnen av skråningen er tykk
havavsetning, det kan dermed ikke utelukkes at det er sprøbruddmateriale i skråningen. Dermed må
skredfaren vurderes etter N VEs veileder 7/2014.

Statens vegvesens håndbok V220 tabell 0-2 angir tiltakskategorier for vegprosjekter i henhold til
N VE/TEK 17. Utbedring av Viulveien vurderes som tiltakskategori K1 «Mindre forsterknings- og
vedlikeholdstiltak».

Skråningen fremstår som stabil, det er ikke tegn til bevegelser utover veien som synker mot kanten.
Utbedringstiltak langs vegen vil ikke påvirke områdestabiliteten negativt. Områdestabiliteten er dermed
ivaretatt.
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6 Historikk

Veien eies av Viul Kraft AS (Gnr/Bnr 94/48) og har siden en gang på 90-tallet blitt driftet og

vedlikeholdt av Ringerike kommune. Det antas at Forsvaret, Ingeniørvesenet på Hvalsmoen militærleir,
opparbeidet veien i sin tid. Vegen har blitt benyttet til transport til og fra papirfabrikken som lå i
området.

Det opplyses også om at veien har i alle år hatt behov for vedlikehold og at problematikken har vært
den samme, se Figur 3. I ca. 2009/2010 ble pålene på autovernet byttet og de nye pålene er ca. 4 m
lange.

Figur 3. Bilde av Viulveien (fra befaring 30.04.2020)
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7 Vurdering og anbefaling

Ringerike kommune har antydet at stadig utfylling av asfalt forårsaker synkingen mot kanten, som følge

av økt belastning fra asfaltmassene. Basert på vår kjennskap til grunnforholdene i området er vi enig i
denne vurderingen. Den løst lagrede sanden vil ved belastning av tunge masser fortsette å sette seg,
slik at ytterligere utfylling med asfalt vil føre til at det fortsetter å synke ut mot kanten.

Det anbefales å masseutskifte med lette masser ned til ca. 2 m dybde i den ytterste ca. 2/3 bredden av
veien. Skråningshelning på graving mot innsiden av veien må ikke være bratter enn 1: 1,5. Den den
stadige utfyllingen av tunge asfaltmasser ført til at den naturlige grunnen har fått en forbelastning og
dermed konsolidert (satt seg) for denne tyngden. Masseutskifting med lette masser vil dermed gi en
avlastning, noe som medfører en kraftig reduksjon og mest sannsynlig en stans i setningsutviklingen.
Masseutskiftingen vil ikke påvirke grunnvannstanden i området.

Ringerike kommune opplyser også om at det vurderes å gjøre veien om til enveiskjørt for å enten unngå
eller redusere behov for tiltak. Den innerste delen av veien ser ut til å ha lite setningsskader, men dette
er en såpass liten del av bredden på veien at enveiskjøring ikke vil gi ønsket effekt uten masseutskifting
som beskrevet ovenfor.

Arbeidene med masseutskifting i en skråning som står med naturlig rasvinkel må utføres på en slik

måte at de ikke forverrer stabiliteten av skråningen. Masseutskiftingen må dermed foregå seksjonsvis,
med utgraving i seksjoner på ca. 6 m i lengderetningen på veien, og suksessiv tilbakefylling. Det anses
som vanskelig å få utført arbeidene samtidig med at det tillates trafikk på veien.

Det anbefales å benytte skumglassgranulat i lettfyllingen. Skumglass har tilnærmet samme egenskaper
som en steinfylling, med unntak av tyngden, og er dermed gunstig i forbindelse med anleggsarbeidene

fordi det kan legges ut som vanlig stein.

8 Kostnad for anbefalt tiltak

Arbeidene med masseutskifting er kostnadsestimert basert på noen antakelser om lengde og bredde på
veien. Strekningen som er mest utsatt for setninger er målt på Norgeskart til ca. 500 m og bredden på

veien er målt til ca. 5-6 m. Dersom ca. 2/3 av bredden på veien skal masseutskiftes i en dybde på 2 m,
så blir det et volum på ca. 4500 m 3. Det er benyttet enhetspris på 650,-/m 3 for skumglassgranulat i
kostnadsoverslaget.

Dersom autovernet og pålene fortsatt er av akseptabel kvalitet etter demontering så anbefales det å
gjenbruke disse.

Enhetsprisene som legges til grunn for kostnadsestimatet er basert på erfaringstall og er veldig
overslagsmessige. Ved detaljprosjektering av løsningen vil man kunne få et mer nøyaktig
kostnadsestimat. Selve kostnaden for detaljprosjektering og utarbeidelse av konkurransegrunnlag er
ikke inkludert i kostnadsestimatet.

- Skumglassgranulat: 5000-6000,-/lm veg
- Reetablering av veg (frostsikring, bærelag og asfalt): 7000-8000,-/lm veg
- Tillegg for ulendt terreng og seksjonsvis utgraving: 7000,-/lm veg

Total kostnad for å masseutskifte med skumglassgranulat og reetablere veien for en veilengde på ca.
500 m er estimert til ca. 10,5 M NOK eks mva.
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Detaljregulering for Krokenveien 33 - oppstart av planarbeid  
 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33, jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8. 

 

2. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33 (gnr/bnr 87/145) 

som også inkluderer gnr/bnr 87/412, 87/404, 87/347 og 87/ 304, for å sikre en helhetlig 

utvikling, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. I detaljreguleringen skal trygg skolevei 

sikres ved at Krokenveien reguleres og opparbeides med fortau på østsiden av 

Krokenveien fra Krokenveien 23 til og langs Krokenveien 33.  

 

3. Bestemmelser om høyde skal tilrettelegge for blokkbebyggelse i 3 etasjer mot øst og 4 

etasjer ut mot Krokenveien. 

 

  

Sammendrag 

Det er mottatt planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte for Krokenveien 33. Forslagsstiller 

ønsker å fremme en privat detaljregulering for å erstatte eksisterende enebolig med en 

boligblokk. Etter oppstartsmøtet er kommunen og forslagsstiller uenig på to punkter, 

planavgrensning og høyde. 

 

Krokenveien 33 (gnr. 87 bnr. 145) er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i 

reguleringsplan 65-01 Haldenjordet, ikrafttredelsesdato 06.07.1970, og bygget ut i tråd med 

planen. Krokenveien 33 er en av fem eneboligtomter øst for Krokenveien. Området kan etter 

rådmannens vurdering egne seg for en helhetlig utvikling med lavblokker, men de fem 

eneboligtomtene bør reguleres samlet. Forslagsstiller ønsker kun å regulere den ene tomten. 

 

Forslagsstiller viser til at kommunen bør tillate samme utnyttelse som på småhuseiendommen 

Krokenveien 23 (lenger sør), hvor det ble regulert boligblokk i seks etasjer i plan 430 

Krokenveien 23 og 40 a, vedtatt 27.06.2019. Rådmannen påpeker at Krokenveien 23, som 

forslagsstiller viser til, ble regulert i en større plan sammen med blant annet Krokenveien 40. 

Etter rådmannens vurdering bør man innover i Krokenveien dempe utnyttelse og høyde 

sammenlignet med Krokenveien 23 som ligger i retning sentrumsområdet på Nordsia. Ønsket 



utnyttelse og høyde vil gi en dårlig tilpasning til omgivelsene, som er preget av spredte blokker 

i tre etasjer på romslige tomter.  

 

Ved å vedta en detaljregulering kun for Krokenveien 33 for blokk kan de resterende fire 

eneboligeiendommene i ettertid komme med egne forslag til regulering av blokk 

(frimerkeplaner). 

 

Gjeldende kommuneplan har ikke føringer for helhetlig transformasjon av områder, for 

eksempel fra småhus til blokk. Pågående revidering av kommuneplanen med arealstrategi vil 

foreslås med føringer som sikrer helhetlig planlegging og utvikling. Inntil videre vil rådmannen 

vurdere hvert enkelt planinitiativ med hensyn til behov for å sikre en god helhet og en god 

tilpasning til omgivelsene.  

 

Rådmannen kan med dette ikke anbefale oppstart av planarbeid kun for Krokenveien 33 (jf. 

pbl. § 12 - 8). For å sikre at en eventuell transformasjon fra eneboliger til blokker får en 

helhetlig planlegging og utvikling, bør området fra Krokenveien 33 til Krokenveien 25 

reguleres samlet. Det bør ses overordnet på intern organisering med hensyn til atkomst(er), 

plassering av bygg, interne gangveier, uteopphold og lek, gjesteparkering og renovasjon.  

 

Rådmannen anbefaler også at det gis føring for høyde og utnyttelse. Tre etasjer i bakkant mot 

åsen i øst, og fire etasjer mot Krokenveien vil gi en god tilpasning både til eksisterende 

bebyggelse og landskap. Felles uteoppholdsarealer bør ligge på bakken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: Forslagsstillers ønskede planområde         Figur 2: Rådmannens anbefalte område 

 

Innledning / bakgrunn 

Bestilling av oppstartsmøte og planinitiativ for Krokenveien 33 ble mottatt 28.07.2020, og 

oppstartsmøte ble avholdt 16.09.2020. Forslagsstiller ønsker å fremme en privat 

detaljregulering for å erstatte eksisterende enebolig med en boligblokk. Krokenveien 33 er 

regulert til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplan 65-01 Haldenjordet, 

ikrafttredelsesdato 06.07.1970. Bygging av boligblokk må eventuelt hjemles i en ny 

detaljregulering. 

 

Beskrivelse av saken 

Gjeldende regulering  



Krokenveien 33 er vist med rød strek på kartutsnittet under, og er en av fem eneboligtomter 

øst for Krokenveien. Gjeldende regulering er i stor grad fulgt når det har vært utbygd, det 

gjelder både felter for frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse. 

Feltene er i stor grad enhetlig utbygd.  

 

 
Figur 3: Gjeldende regulering 65-01 Haldenjordet. Krokenveien 33 er vist med rødt omriss. Boligblokk under 

oppføring i Krokenveien 23 er vist med blått omriss nederst i høyre hjørne.  

 

Dagens situasjon  

Eiendommen er bebygd med en enebolig og garasje. Eiendommen er ellers opparbeidet med 

forstøtningsmur mot bratt ås i øst, atkomstvei, gårdsplass og hage.  

 

 
Figur 4: Bilder av Krokenveien 33 tatt fra Krokenveien. 

 

Beskrivelse av nærområdet 

Nord for Krokenveien 33 ligger det en boligblokk med 3 etasjer, og lenger nord et stort 

offentlig friområde med ballslette (Storjordet). Vest for Krokenveien ligger det et felt med 

spredte blokker i 3 etasjer. Sør for feltet for frittliggende småhusbebyggelse ble det i 2019 

regulert en boligblokk med 5 etasjer pluss eksponert underetasje mot Krokenveien (i plan 430 

Krokenveien 23 og 40 a). Denne har adresse Krokenveien 23 og er under oppføring.  

 

Forslagsstiller viser til at det på småhuseiendommen Krokenveien 23 (lenger sør) ble tillatt 

boligblokk i plan 430 Krokenveien 23 og 40 a, vedtatt 27.06.2019. Han mener at kommunen 

derfor også bør tillate boligblokk i Krokenveien 33. Krokenveien 23 ble regulert i en større 

plan sammen med blant annet Krokenveien 40.  



 
Figur 5: Boligblokk under oppføring i Krokenveien 23. Se også kartet på forrige side. 

 

Naturgitte forhold 

Eiendommen grenser i øst til en naturlig og bevokst ås mellom Krokenveien og Sagaveien. 

Åsen er i Grønn plakat registrert med meget store landskapsverdier som ikke bør forringes. 

Åsen er sikret i reguleringplan og avsatt til offentlig friområde i kommuneplanens arealdel. 

Skråningen ned mot Krokenveien er bratt (25 meter høydeforskjell). 

 

Plantype  

Planinitiativet er mottatt som en privat detaljregulering.  

 

Uenighet om vesentlig punkter 

I henhold til pbl. § 12 - 8 kan forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret 

dersom det i oppstartsmøtet er uenighet om vesentlige punkter i det videre planarbeidet. Denne 

myndighetene er i henhold til kommunens delegasjonsreglement delegert til formannskapet.  

 

Forslagsstiller og kommunen er i oppstartsmøtet uenige om planavgrensningen: 

Rådmannen ber derfor om føringer for nedenstående punkt om planavgrensning, jf. forslag til 

vedtak pkt. 1 og 2. 

Forslagsstiller ønsker å igangsette planarbeid for gnr. 

84 bnr. 145 (Krokenveien 33), vist på kartutsnittet til 

venstre.  

 

Kommunen vil kreve at Krokenveien reguleres med en 

liten breddeutvidels og fortau på østsiden av 

Krokenveien fra Krokenveien 23 til og langs 

Krokenveien 33.  

 

 

 

 

 
Figur 6: Forslagsstillers ønskede planområde. 

Rådmannens vurdering er at planområdet enten utvides 

slik at disse småhustomtene reguleres samlet, alternativt 

at planinitiativet bør stoppes (jf. pbl. § 12 - 8). 



 

I dette området har de ulike feltene i sin tid blitt helhetlig planlagt og utbygd. For å sikre at en 

eventuell transformasjon fra enebolig til blokk får en helhetlig planlegging og utvikling, må de 

reguleres samlet. Det må ses overordnet på intern organisering med hensyn til atkomst(er), 

plassering av bygg, interne gangveier, uteopphold og lek, gjesteparkering og renovasjon. 
 

 

Figur 7: Rådmannens anbefalte planområde.   

 

Det er opp til forslagsstiller å foreslå en detaljregulering som ivaretar ovenstående og likevel 

eventuelt kan utbygges i trinn.  

 

Ved å vedta en detaljregulering for blokk på Krokenveien 33 kan de resterende fire 

eneboligeiendommene i ettertid komme med forslag til regulering av blokk (frimerkeplaner). 

Eiendommene bør ikke få hver sin blokk, hver sin avkjøring, hver sitt lekeareal, 

renovasjonsareal og gjesteparkering osv. 

 

Forslagsstiller er uenig i planavgrensningen som kommunen forutsetter, og ønsker å igangsette 

planarbeid for kun gnr/bnr 87/145 og Krokenveien med nytt fortau fra gnr 87 bnr. 65 til og 

langs gnr 87 bnr 145. I Ringerike kommune er det de folkevalgte som tar endelig stilling til om 

et planinitiativ skal stoppes (jf. pbl. § 12 - 8), gjennom en politisk oppstartsak (prinsippsak). 

Forslagsstiller kan ikke kunngjøre oppstart før kommunen har tatt stilling til spørsmålet, jf. pbl. 

§ 12 - 8. 

 

Forslagsstiller og kommunen er i oppstartsmøtet uenige om høyder:  

Rådmannen ber derfor om føringer for nedenstående punkt om høydebegrensning, jf. forslag til 

vedtak pkt. 3. 

 

Forslagsstiller er uenig i at høyde begrenses til 3 etasjer, og 4 etasjer ut mot Krokenveien. Han 

mener det er urimelig at han ikke får bygge med 6 etasjer slik det ble regulert i Krokenveien 23 

som er under oppføring.  

 

Administrasjonen mener at eventuell ny blokkbebyggelse bør ha 3 etasjer i bakkant mot åsen i 

øst, og 4 etasjer mot Krokenveien. Dette er tilsvarende høyde som blokka i nord har, og det er 

én etasje høyere enn blokkene i vest. Denne høyden vil gi en god tilpasning både til 

eksisterende bebyggelse og landskap. Åsen i øst vil være høyere enn ny blokkbebyggelse og 

silhuetten vil bevares. Det vil være lite skyggevirkninger på nabobebyggelsen.  

 

Dersom alle de gjenstående småhuseiendommene i Krokenveien reguleres med tilsvarende 

utnyttelse og høyde som er regulert i Krokenveien 23, vil dette området få en utnyttelsesgrad 

som tilsvarer en utnyttelse for mer sentrale deler av Hønefoss hvor blandet bruk er vanlig 

(næring og bolig). Dette er et rent boligområde. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt forslag til vedtakspunkt:  

 Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering for Krokenveien 33, og Krokenveien 

med fortau på østsiden fra Krokenveien 23 til og langs Krokenveien 33. Jf. plan- og 

bygningsloven § 12-8. 



 Bestemmelser om høyde skal tilrettelegge for blokkbebyggelse i 3 etasjer mot øst og 4 

etasjer ut mot Krokenveien.  

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Boligfortetting i Hønefoss er i tråd med målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel om å 

planlegge for 70 prosent av befolkningsveksten i Hønefoss-området. 

 

Transfomasjon fra småhus til blokk vil medføre at flere får gangavstand til daglige gjøremål 

som skole, barnehage, grøntområde og butikk.  

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel 2019 til 2030 vedtatt 31. januar 2019 er området avsatt til 

eksisterende boligområde.  

 

Planarbeidet er i tråd med kommuneplanens arealdel.  

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

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.  

 

Denne saken anses som prinsipiell og oppstartsaken legges derfor fram for behandling i 

hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning og formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

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.  

 

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.  

 

Jordlova 

Planforslaget berører ikke jordlova.  

 

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.  

 



Rådmannens vurdering 

Helhetlig planlegging 

Eiendommen som det er mottatt planinitiativ for er en av fem eiendommer øst for Krokenveien 

som er bebygd med eneboliger. Eiendommene ligger omgitt av boligblokker. 

 

Rådmannen vurderer området som egnet for transformasjon etter en helhetlig plan til 

blokkbebyggelse. Lavblokker kan tilpasses godt til omgivelsene, området er også sentrumsnært 

og med gangavstand til skoler, barnehage, friområde med mer.  

 

Eiendommene bør ikke planlegges i hver sin reguleringsplan, men det bør vedtas en 

reguleringsplan for alle eiendommene hvor det planlegges helhetlig for atkomst(er), plassering 

av bygg, uteoppholdsarealer, interne gangveier, lekearealer, uteoppholdsarealer, 

gjesteparkering og renovasjonsareal(er).  

 

Plantype, avgrensning og prosess 

Rådmannen anbefaler at dersom det skal igangsettes planarbeid for Krokenveien 33, så må 

følgende eiendommer og arealer innlemmes gnr/bnr: 87/412, 87/404, 87/347 og 87/ 304. I 

tillegg må Krokenveien innlemmes for en utvidelse av kjørebanen, oppstramming av avkjørsler 

på vestsiden, og etablering av fortau på østsiden av Krokenveien fra Krokenveien 23 til og 

langs Krokenveien 33 (illustrert på figur 7).  

 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område må forslagsstiller innhente samtykke til 

planlegging fra alle grunneierne innenfor planområdet, og grunneierne rådes til å engasjere seg 

i planforslag og prosess. 

 

Det forutsettes også i tilfelle avholdt nytt oppstartsmøte hvor hele planområdet omfattes, jf. 

forslag til vedtak nr. 2.  

 

Utnyttelse  

Forslagsstiller ønsker en utnyttelse på 35 % BYA, og viser til at Krokenveien 23 er regulert (i 

plan 430 Krokenveien 23 og 40 a) med en utnyttelse på 35 % BYA. Rådmannen mener at 

tilsvarende utnyttelse vil kunne vurderes forutsatt at kommuneplanens krav til 

uteoppholdsareal (mengde og kvalitet) kan sikres. Det forutsettes at uteoppholdsareal er felles 

og plasseres på bakkeplan, med unntak av private uteoppholdsareal på balkonger. Lekeareal 

kan etableres innenfor samme arealstørrelse.  

 

Høyde 

Rådmannen mener at eventuell ny blokkbebyggelse bør ha 3 etasjer i bakkant mot åsen i øst, og 

4 etasjer mot Krokenveien (som følge av terrengforholdene). Dette er tilsvarende høyde som 

blokka i nord og én etasje høyere enn blokkene i vest. Denne høyden vil gi en god tilpasning 

både til eksisterende bebyggelse og landskap. Åsen i øst vil være høyere enn ny 

blokkbebyggelse og silhuetten vil bevares. Det vil være lite skyggevirkninger på 

nabobebyggelsen. Underetasje/ 1.etg. bør ligge på nivå med Krokenveien, eventuelt noe 

høyere.  

 

Forslagsstiller mener det er urimelig at han ikke får bygge med 6 etasjer slik det ble regulert i 

Krokenveien 23 (plan 430 Krokenveien 23 og 40 a) (under oppføring). Den aktuelle 

boligblokka i Krokenveien 23 er én etasje høyere enn naboblokka si i sør. Lenger inn i 



Krokenveien vil seks etasjer etter rådmannens vurdering gi en dårlig tilpasning til omgivelsene, 

og høyde og utnyttelse bør her dempes sammenlignet med Krokenveien 23.  

 

Dersom alle de gjenstående småhuseiendommene i Krokenveien reguleres med tilsvarende 

utnyttelse og høyde som er regulert i Krokenveien 23, vil dette området få en utnyttelsesgrad 

som tilsvarer en utnyttelse for mer sentrale deler av Hønefoss hvor blandet bruk er vanlig 

(næring og bolig). Dette er et rent boligområde, og felles uteoppholdsarealer bør ligge på 

bakken. 

 

Eksisterende grøntstruktur og landskapsbilde  

Planområdet/ eiendommene har en bratt vestvendt skråning i øst. Det er svært viktig at en 

fortetting ikke forringer landskapsverdiene, særlig åsen i øst. Terreng og stedstypisk vegetasjon 

bør bevares, eventuelt reetableres. Skråningen i øst skal reguleres til grønnstruktur – friområde.   

 

God tilpasning av bebyggelse til eksisterende terreng, og til omkringliggende bebyggelses 

skala, er viktig. Hensynet til fjernvirkning vil vektlegges. Utforming av uteoppholdsareal skal 

ikke føre til uheldig utforming ved planering/oppfylling av terreng eller terrenginngrep og 

forstøtningsmurer. 

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Fortetting i området vil forutsette etablering av fortau, som må være etablert før det kan gis 

brukstillatelse for ny bebyggelse. 

 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område skal felles atkomster fra Krokenveien 

samles og antall atkomster begrenses. 

 

Kommunen har ingen planer om å bygge fortau, så erverv av grunn og bygging av fortau mm 

må gjøres av forslagsstiller. 

 

Dersom vedtak i politisk oppstart blir at planarbeid kan igangsettes kun for Krokenveien 33, 

oppfordres forslagsstiller til å i planprosessen inngå avtaler med berørte private parter om kjøp 

av grunn til fortau. Dette da minnelige avtaler gir mer forutsigbarhet og den smidigste 

prosessen.  

 

Medvirkning/samarbeid 

Hvis det igangsettes planarbeid for et utvidet område bør det i tillegg til plan- og 

bygninglovens minstekrav til medvirkning (varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn) 

avholdes et informasjonsmøte for naboer, gjenboere og eventuell velforening i oppstartsfasen 

før frist for å komme med innspill til oppstart av planarbeid.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen kan ikke anbefale oppstart av planarbeid kun for Krokenveien 33 (jf. pbl. § 12 - 8). 

Området kan egne seg for en helhetlig utvikling med lavblokker, men eneboligtomtene må 

reguleres samlet. 

 

For å sikre at en eventuell transformasjon fra enebolig til blokk får en helhetlig planlegging og 

utvikling, må de reguleres samlet. Det må ses overordnet på intern organisering med hensyn til 

atkomst(er), plassering av bygg, interne gangveier, uteopphold og lek, gjesteparkering og 

renovasjon.  



 

Rådmannen anbefaler at det gis føring for høyde og utnyttelse i henhold til foranstående. Tre 

etasjer i bakkant mot åsen i øst, og fire etasjer mot Krokenveien vil gi en god tilpasning både til 

eksisterende bebyggelse og landskap. Felles uteoppholdsarealer bør ligge på bakken. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning.  

2. Referat fra oppstartsmøte 

3. Forslagsstillers planinitiativ og bestilling av oppstartsmøte inkludert bilder og 

illustrasjoner.  

 

 

 

 Ringerike kommune, 28.10.2020 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

ass. rådmann: Terje Dahlen 

leder: Katrine Kammerud 

saksbehandler: Linda Nethus 

 

 



Dette dokumentet mangler



Ringerike kommune - oppstartsmøtereferat

1

Oppstartsmøte for reguleringsplan
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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 mandag i hver måned.

Forslag til plannavn Krokenveien 33

Plantype Områderegulering
Detaljregulering
Mindre endring av reguleringsplan
Gjeldende plan:

Eiendom (gnr./bnr.) 87/145

Planavgrensning Kart

Saksnummer 20/3511 Plan - ID [Klikk her for å
skrive inn tekst.]

Saksbehandler Linda Nethus
Planinitiativ mottatt 28.07.2020
Møtested Fossveien 9 Møtedato 16.09.2020
Møtedeltakere
Forslagsstiller
Fagkyndig
Grunneier
Kommune/planmyndighet

Andre

Trond Jørgensen
Gunnar Hallsteinsen
Rett Eiendom AS v. Trond Jørgensen
Katrine Kammerud, avdelingsleder Reguleringsavdelingen
Linda Nethus, arealplanlegger Reguleringsavdelingen og
saksbehandler for saken
Ingrid Strømme, arealplanlegger Reguleringsavdelingen

1. Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet
Formålet med planen er å etablere boliger i
blokk for salg.

Merknader:
[Klikk her for å skrive inn tekst.]

2. Planstatus for reguleringsområdet
Plan:

Regional plan
Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2019 - 2030

Kommunedelplan
Reguleringsplan 65 - 01 Haldenjordet

Pågående planarbeid i området 3007 364 Gamle Ullerål skole, boligområde,
offentlig detaljregulering

Forhold til overordna plan (kommuneplan / kom munedelplan / områderegulering)
Planforslaget vil samsvare med arealformål i overordna plan
Planforslaget vil ikke samsvare med arealformål i overordna plan

Merknader:
Eksisterende boligområde i kommuneplanens arealdel.
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Kommunens informasjon om arealplaner , pågående planprosesser , og hvordan du kan
finne gjeldende arealplaner finnes på følgende plass på vår hjemmeside;
https://www.ringerike.kommune. no/innhold/miljo - og - areal/arealplan/

Konsekvensutredning (KU)
Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om KU.
Planen utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 6 eller 8.
Planen utløser krav om planprogram. Forslag til planprogram sendes på høring

sammen med varsel om oppstart.

Merknader: Angi konkret § i KU - forskriften der krav utløses.

3 . Planavgrensning
Foreslått planavgrensning er vurdert og

gjennomgått .
Dersom det skal igangsettes planarbeid bør
følgende eiendommer og arealer
innlemmes i stedet for kun gnr/bnr 87/145:
gnr/bnr: 87/412, 87/404, 87/347 og 87/ 304
og Krokenveien fra gnr 87 bnr. 65 til og
langs gnr 87 bnr 145. Alternativt er
administrasjonens holdning at planinitiativet
bør stoppes, jf. pbl. § 12 - 8).

Forslagsstiller er uenig i planavgrensningen
og ønsker å igangsette planarbeid for kun
gnr/bnr 87/145 og Krokenveien fra gnr 87
bnr. 65 til og langs gnr 87 bnr 145.

I henhold til pbl. § 12 - 8 kan forslagsstilleren
kreve spørsmålet forelagt kommunestyret
dersom det i oppstartsmøtet er uenighet om
vesentlige punkter i det videre planarbeidet
eller om planinitiativet skal stoppes.

Forslagsstiller ønsker at politikerne skal ta
endelig stilling til op pstart.

4 . Aktuelle overordna føringer
Aktuelle p laner, bestemmelser, retningslinjer, forskrifter o.a. som kan ha betydning for
utforming av planforslaget.
Kommunalt Merknader

Kommuneplanens samfunnsdel 2 015 - 2030
Bestemmelser og retningslinjer i
kommuneplanens arealdel
Energi og klimaplan vedtatt 02.10.2010
Folkehelsemeldingen 2012 - 2030
Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040
Kommunedelplan for gående og syklende
Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2021
Hovedplan avløp og vannmiljø 2017 - 2027
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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)
Parkeringsforskrift for Ringerike kommune
Forskrift om renovasjon for innsamling mv.
av husholdningsavfall for Ringerike
kommune
Bryggeveileder Ringerike kommune
Grønn plakat
Strategi for universell utforming 2015 - 2025
Krav til lekeplasser
Jordfaglig vurdering

Regionalt Merknader
Fylkesmannens forventninger til kommunal
arealplanlegging 2019 - 2020
Regional plan areal og transport i Buskerud
2018 - 2035
Regional plan for kulturminnevern i Buskerud
2017 - 2027

Regional plan for vannforvaltning i
vannregion Vest - Viken 2016 - 2021

Regional plan for Ringeriksregionen
(igangsatt)

Nasjonalt (listen er ikke uttømmende) Merknader
Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging 2019 - 2023
SPR Samordna bolig - , areal - og
transportplanlegging
SPR Klima - og energiplanlegging
RPR Barn og unges interesser i planlegging
RPR Vernede vassdrag

Riksantikvarens bystrategi

5 . Krav til varsel om oppstart av planarbeid
Forslagsstiller skal varsle og kunngjøre

oppstart av planarbeidet jf. pbl. § 12 - 8 tredje
ledd.

Varselet skal inneholde:
1. Brev til berørte grunneiere, naboer,

offentlige etater og andre berørte
interesser.

2. Oversiktskart som viser
planområdets beliggenhet.

3. Kart med avmerka planavgrensning.

Merknader:
Forslagsstiller kan ikke kunngjøre oppstart
før kommunen har tatt stilli ng til spørsmålet,
jf. pbl. § 12 - 8.

Kommunen oversender varslingsliste
sammen med vedtak i sak om politisk
oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf.
pbl. § 12 - 8 .

Forslagsstiller utarbeider forslag til
annonse, varslingsbrev og kart med forslag
ti l planavgrensning (SOSI - format) . Dette
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sendes til kommunen for godkj enning før
oppstart kan varsles.

Annonsen og brevet skal inneholde:
kort beskrivelse av hensikten med
planarbeidet, viktige problemstillinger/
konsekvenser, hvor planinitiativet og
referatet fra oppstartsmøtet er tilgjengelig,
og adresse og frist for spørsmål og innspill
til planarbeidet. Planens endelige
avgrensning vil bli avklart som en del av
planarbeidet.

Forslagsstiller kunngjør varsel om
oppstart i Ringerikes blad, gjerne også på
egen internettside.

Kommunen annonserer på kommunens
hjemmeside, og varsler aktuelle interne
aktører i kommunen.

Forslagsstiller er kjent med rutiner for
kunngjøring og varslingsbrev samt
vars lingsliste/adresseliste.

6 . Informasjon og medvirkning
Informasjonsmøte Merknader:

Forslagsstiller vil arrangere et møte om
planen med de berørte partene ved
høringen av planforslaget.

Kommentar:
Nabomøte bør avholdes i god tid før frist for
å komme med innspill til oppstart av
planarbeid .

Informasjon og medvirkning på internett
(PlanDialog)

7 . Informasjon om internt oppstartsmøte
Møtested Fossveien 9 Møtedato 17.08.2020
Til stede i internt
oppstartsmøte

Harriet Slaaen, Åshild Lie og Tom - Erik Bakkely Aasheim
Jostein Nybråten og Erik Josephson
Morten Fagerås og Øyvind Tosseviken på skype
Ane Marie Rydland og Knut Ivar Kollstrøm
Lisa Grenlund Langebro
Tine Solbakken
Katrine Kammerud, Linda Engstrøm, Grethe Tollefsen,
Halvard Fiskevold og Linda Nethus

Innspill fra kommunen i og etter internt oppstartsmøte
Av deling Kommentar
Regulering
v. Katrine Kammerud,
Linda Engstrøm, Grethe
Tollefsen, Halvard
Fiskevold og Linda Nethus

Helhetlig planlegging og utvikling
Småhuseiendommene vest for Krokenveien med adresse nr.
33, 31, 29, 27 og 25, er bygd ut i tråd med gjeldende
regulering. Det samme gjaldt Krokenveien 23, som nylig er
regulert til blokk og under utbygging.

Dersom disse småhuseiendommene skal reguleres enkeltvis
til blokk med tilsvarende utny ttelse som planinitiativet , vil det
ikke bli sikret en helhetlig planlegging og utvikling.
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Eiendommene er da avhengige av hver sin atkomst, og det vil
ikke bli sett på helhetlig på intern organisering med hensyn til
interne gangveier, uteopphold og lek , gj esteparkering og
renovasjon.

Administrasjonens holdning er at planområdet enten utvides
slik at disse småhustomtene reguleres samlet, alternativt at
planinitiativet bør stoppes.

I Ringerike kommune er det de folkevalgte som tar endelig
stilling til om et planinitiativ skal stoppes; gjennom en politisk
oppstartsak (prinsippsak).

Forslagsstiller har to valg:
1. Fremme en detaljregulering for alle de ovennevnte

småhuseiendommene. Det må samarbeides om
atkomst, renovasjon, u teoppholdsarealer og lek.

2. Be om en politisk oppstartsak for å få endelig avklart
om planforslaget stoppes dersom ikke planområdet
utvides i tråd med pkt. 1.

Forslagsstiller ønsker å starte opp detaljregulering kun for
Krokenveien 33 og fortau, og ønsker derfor at politikerne skal
ta endelig stilling til oppstart . Forslagsstiller vil sende
kommunen begrunnelse for sitt syn.

Utnyttelsesgrad og høyde
Uavhengig av om planområdet utvides eller Krokenveien 33
reguleres alene, vil administrasjonen anbefale de folkevalgte
å gi føringer om utnyttelsesgrad og høyde.

Dersom de gjenstående småhuseiendommene i Krokenveien
reguleres med tilsvarende utnyttelse og høyde som foreslås
med planinitiativet og som er regulert i Krokenveien 23, vil
dette området få en utnyttelsesgrad som tilsvarer e n
utnyttelse for mer sentrale deler av Hønefoss. Dette er etter
administrasjonens vurdering for høyt.

Vi vil anbefale at eventuell blokkbebyggelse gis 3 etasjer,
eventuelt i tillegg eksponert underetasje mot Krokenveien
som følge av terrengforholdene.
E n høy avvisende mur av en garasjekjeller mot Krokenveien
er uheldig, så det oppfordres eventuelt til en løsning med
leiligheter i underetasjen mot Krokenveien og garasjekjeller
innenfor. Forslagsstiller vil be arkitekten sin vurdere
muligheten for en slik løsning.
Underetasje/ 1.etg. bør ligge på nivå med Krokenveien,
eventuelt noe høyere.

Forslagsstiller er uenig i at høyde begrenses til 3 etasjer og 4
mot Krokenveien. Mener det er rett og rimelig at han får 6
etasjer slik det ble regulert i Krokenveien 2 3 hvor det bygges
nå.
I henhold til plan - og bygningslovens § 12 - 8 kan
forslagsstilleren kreve spørsmålet forelagt kommunestyret
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dersom det i oppstartsmøtet er uenighet om vesentlige
punkter i det videre planarbeidet . Forslagsstiller ønsker at de
folkeval gte i politisk oppstartsak tar stilling til etasjetall.
Forslagsstiller vil sende kommunen begrunnelse for sitt syn.

Detaljering Krokenveien 33
Plankartet skal ha tilstrekkelig detaljeringsgrad og vise
følgende juridiske linjer:

formålsområder m. feltnavn (byggeområder, interne
veier og gangveier , gjesteparkering, renovasjon,
lekeareal, offentlig samferdselsareal inkludert fortau
Krokenveien, etc.)
regulere hva som er felles og offentlig
nye eiendomsgrenser og hvilke som skal oppheves.
byggegrenser
m aksimal gesims og eller mønehøyde
frisiktsoner og – linjer
etc

Byggegrense til senterlinje av Krokenveien reguleres til 15
meter .

Illustrasjonsplanen
Illustrasjonsplan skal vise maksimal utnyttelse (% BYA) ,
byggegrenser, bebyggelsens fotavtrykk, atkom st(er), interne
kjøreveier og gangve ier, gjesteparkerings - plasser,
renovasjon, felles lekeareal og minste uteoppholdsareal
(MUA). I tillegg kotehøyder for ferdig terreng (utearealene).

Eksisterende og naturgitte forhold
Planområdet/ eiendommene har en bratt vestvendt skråning i
øst. Terreng og stedstypisk vegetasjon bør bevares /
reetableres .
Eventuell blokkbebyggelse vil forutsette at også eksisterende
bebyggelse/tiltak i øst inn mot friområdet fjernes, forutsatt
geotekn isk utredning kan anbefale det.

God tilpasning av bebyggelse til eksisterende terreng, og til
omkringliggende bebyggelses skala, er viktig. Hensynet til
fjernvirkning vil vektlegges. Silhuetten bevares.
Utforming av uteoppholdsareal skal ikke føre til u heldig
utforming ved planering/oppfylling av terreng eller
terrenginngrep og forstøtningsmurer.

Uteoppholdsareal og lekeareal
Det skal reguleres MUA per boenhet (jf. KP §§ 5.4, 5.9 og
6.1.5), og illustrasjonsplanen skal vise at arealkravet
tilfredsstille s.

Felles uteoppholdsareal bør tilrettelegges slik at det inviterer
til opphold og samvær for alle aldersgrupper, i tillegg til å
ivareta overvannshåndtering og naturmangfold.
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Lekeareal skal være skjermet for trafikk og miljøulemper, ha
en hensiktsmessig form og opparbeidelse. Se ellers KP §§
5.9, og 6.1.7 og kommunens Krav til lekeplasser.

Når det gjelder uteoppholdsareal og lekeareal vil
administrasjonen anbefale en løsning med disse plassert mot
vest hvor det er mer tilgang på sol. Dette forutsatt at det
ulemper fra trafikk, støy og forurensning ikke tilsier en annen
plassering . Uteoppholdsarealet bør legges på bakkeplan.

Lekeareal reguleres til felles Uteoppholdsareal – lekeplass
(SOSI 1610), og rekkefølgebestemmelse skal sikre at den er
opparbeidet f ør boliger kan tas i bruk.

Parkering/ intern organisering
Parkering vil i sin helhet måtte legges i underjordisk
garasjekjeller, eventuelt med noen gjesteparkerings - plasser
nærmere Krokenveien dersom det kan sikres tilfredsstillende
uteoppholdsarealer.
Garasjekjeller bør i størst mulig grad legges under
bebyggelsen slik at det blir mest mulig areal til grønne
uteoppholdsarealer og overvannshåndtering.
Plassering av bebyggelse og garasjekjeller må også vurderes
i geoteknisk utredning.
Lavere parkeringsde kning enn parkeringsforskriften for bil kan
eller vil vurderes. Forslagsstiller viser til at det i planinitiativet
er foreslått 1 plass per boenhet.

Fellesarealer
Interne felles veier og lekeareal bør fradeles og eies av
boenhetene i fellesskap eller deres velforening. Det vil stilles
krav til rekkefølgebestemmelse om at vilkår for tillatelse til
tiltak vil være at fellesarealet erverves, sikres og opparbeides
i sam svar med planen (jf. pbl. § 20 - 2).

Utforming
Ved oppføring av ny bebyggelse skal det etterstrebes å
bevare særpreg og/eller tilføre nye visuelle kvaliteter til
området. I reguleringsplaner og byggesaker skal det inngå en
redegjørelse for, og vurdering av tiltakets estetiske sider,
både i forhold til seg selv, omgivelsene og fjernvirkning. Jf.
KP § 5.8.

Atkomst, veistandard
Felles atkomster fra Krokenveien skal samles og antall
b egrenses.
Boligområdet skal ha tilfredsstillende tilgjengelighet for
utrykningskjøretøy. Interne veier og parkering skal
organiseres slik at trafikkfarlige situasjoner begrenses.
Det skal reguleres areal for renovasjon ( med snumulighet )
utenfor offentlig vei.

Trafikksikkerhet
Det vil stilles krav til regulering av fortau på østsiden av
Krokenveien fra Krokenveien 23 til og langs Krokenveien 33.
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Fortauet vil berøre eiendommene på østsiden og kanskje
vestsiden av veien.
Fo rtau må være etablert før det kan gis igangsettingstillatelse
for terrenginngrep og bebyggelse. Se merknad under fra
Teknisk forvaltning Vei, park og idrett. Det blir krav til
utbyggingsavtale med kommunen som følge av overtakelse
av teknisk infrastruktur (fortau).

Kommunen har ingen planer om å bygge fortau, så erverv av
grunn og bygging av fortau mm må gjennomføres av
forslagsstiller. Dersom vedtak i politisk oppstart blir at
planarbeid kan igangsettes kun for Krokenveien 33,
oppfordres forslagsstiller til å i planprosessen inngå avtaler
om kjøp av grunn til fortau – da minnelige avtaler gir mer
forut sigbarhet og den smidigste prosessen.

Forslagsstiller er enig i at det bør bygges fortau, han er positiv
til å betale for erverv av grunn, regulere og opparbeide
fortauet. Han er uenig i at grunnerverv overlates til
forslagsstiller, og mener at kommunen bør gjennomføre
ervervet av grunn, slik at det ikke blir uforholdsmessig høy
pris for arealene.
Han ønsker også at fortauet skal være ferdigstilt før
brukstillatelse - ikke før igangsettingstillatelse for
terrenginngrep og bebyggelse.

Trafikk/støy
Det må redegjøres for hvor mye mertrafikk planforslaget gir,
og konsekvenser innenfor og utenfor planområdet, både med
tanke på trafikale forhold og støy.
Ta kontakt med kommunen ved Morten Fagerås for ferske
ÅDT - tall, eventuelt trafikktelling (kan bestil les av kommunen).

Grunnforhold
Det stilles krav til geoteknisk utredning, jf. NVEs veileder
7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
Det må redegjøres for områdestabilitet og lokal stabilitet.
Eventuelle behov for avbøtende tiltak må sikres i plankart og
bestemmelser.
Det vises til kompetansekravene som fremkommer i kapittel
7.3 av NVEs retningslinjer 2/2011 Flaum og skredfare i
arealplanar:
Geoteknisk rapporter:

- Alle geotekniske rapporter som leveres til
kommunen skal ha gjennomgått en interkontroll
med tilstrekkelig kompetanse, og i de tilfellene det
er krav om det en uavhengig sidemannskontroll.

- Foretaket må ha formell kompetanse innen
fagområdet geoteknikk. Med formell kompetanse i
geoteknikk menes ingeniørutdanning med
fordypning (tilsvarende MSc) i geoteknikk.

Framdrift
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Kommunen ønsker dialog om et konkret planutkast før det
sendes inn for fo rmell 1.gangsbehandling, dette av hensyn til
forutsigbarhet både for dere og oss. Etter at planforslag
sendes inn for formell 1. gangsbehandling, avsluttes dialogen
mellom forslagsstiller og kommunen. En effektiv planprosess
forutsetter en oppfølging fra b egge parte r – kommunen og
forslagsstiller.

Byggesak
v. Ane Marie Rydland og
Knut Ivar Kollstrøm

Skeptisk til frimerkeplanlegging, planområdet bør eventuelt
utvides med flere eneboligtomter for å sikre en helhetlig
utvikling. Gjeldende regulering er gammel.
Viktig å sikre fortau.
I et eks. boligområde så er det viktig å planlegge
anleggsperioden av hensyn til naboene (trafikk, støy og luft).

Oppmåling
v. Elin Green

Ingen innspill.

Landbruk
v. Lisa Grenlund Langebro

Ingen innspill.

Friluftsliv
v. Tom - Erik Bakkely
Aasheim

Viktig at grøntområdet i øst bevares, og tilgjengelighet hit. Det
går en sti i området.

Forurensning
v. Ole Anders Moskaug

Planområdet ligger mellom registrert forurenset område
«Tyrimyra avfallsplass». Angitt forurenset område i gult
strekker seg mye lenger enn selve deponiet. Dette skyldes
gamle eiendomsgrenser og måten dette er registrert på av
Fylkesmannen for mange år sid en (skal endres).
Det foreligger ikke mistanke om forurensning fra Tyrimyra
avfallsplass innenfor planområdet.
Forslagsstiller må likevel redegjøres for historikken til
eiendommen, og gjøre en vurdering av om det foreligger
mistanke om forurensning i gru nnen.

Miljøvern
v. Lisa Grenlund Langebro

Ingen innspill.

Teknisk forvaltning
- Vann - og avløp v.

Øyvind Tosseviken
- Vei, park og idrett

v. Morten Fagerås

Vei, park og idrett:
Det må reguleres fortau på østsiden av veien , fra nordre
grense av gnr 87 bnr 145 til gnr 87 bnr 85 med kryssing som
vist på kartutsnittet:
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.
Krysningspunktet må tilpasses avkjøring til Krokenveien 23
og veikrysset Krokenveien/ Konvalveien. Veikrysset må
strammes opp, jf. gjeldende regulering.

Krokenveien må reguleres med samme veiprofil og – bredder
som i plan nr. 430 Krokenveien 23 og 40a, til offentlig
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur .
Krokenveien er overtatt for drift og vedlikehold, men det er
ikke ryddet i hjemmelsforholdene ti l veien. Det er ikke
oppmålte grenser på vestsiden av veien og grensen på
østsiden av veien går på flere eiendommer midt i veiarealet.
En oppmålingsforretning i forbindelse med regulering er
derfor en nødvendighet.

Dersom forslagsstiller får igangsette planarbeid for kun
Krokenveien 33 kan det bli nødvendig å vurdere noe
paralellforskyving av veien mot vest hvis det er enklere å få til
mht. grunnerverv, da vi er usikre på om eiendommene i øst
kan avse nødvendig bredd e.

Kommunen har ingen planer om å erverve grunn og bygge
fortau i Krokenveien.

Det vil bli rekkefølgebestemmelse som sikrer etablering av
fortau.

Kommunen eier friområdet i øst. Det er viktig å sikre
tilgjengelighet til offentlig friområde for allmenn heten.

Utbygging
v. Jostein Nybråten og
Erik Josephsson

Bra kapasitet på vannledningen.
Viktig å sjekke stabiliteten / grunnforhold (bratt skråning).
Fortau må videreføres sørfra med fotgjengerkryssing.

Boligtjenesten
v. Tine Solbakken

Mangler leiligheter til større barnefamilier. Anbefaler at
tiltakshaver ser på materialvalg for å få lavere priser for noen
av leilighetene.
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Lekeareal og uteplasser viktig.
Det ligger et offentlig friområde i nærheten; Storjordet.

Miljøretta helsevern
v. Unni Suther

Positivt at områder fortettes framfor å spre utbygging over
større arealer. Nærhet til sentrum, skoler og barnehage,
institusjoner og grøntområder.
Geotekniske forhold må utredes.
Grønnstruktur og lokal overvannshåndtering må utredes og
vises i kart.
Krav til universell utforming må ivaretas.
Vi forventer at forventet støy og luftforurensning ved full
utbygging beregnes og blir vist i kartlagt.

Barnerepresentant
v. Geir Sverre Sv ingheim

Ingen innspill.

Brann og redning
v. Bodil Margrethe
Østland Lafton

Det er viktig at vannforsyning til slokkevann blir ivaretatt også
i reguleringen.
Adkomst for brannvesenets biler, mannskap og materiell er
også viktig å ivareta, da spesielt for stigebil dersom det er
behov for dette med marktrykk ved oppstillingsplasser. Der
det er parkeringskjellere er det også viktig med ventilasjon.
Se Brann - og redningstjenestens Retningslinjer for rednings -
og slokkemannskap.

Folkehelsekoordinator
v. Lina Marie Brathaug
Frantzen

Gode lekeareal for barn må ivaretas. Fokus på trær og
plantning som gir utearealet/lekeplassen både sol og skygge
er viktig, samt benker eller lignende på uteområdet. Rikelig
med belysning er også viktig m ed tanke på trygghet og
bruksmuligheter ettermiddag og kveld hele året. Trygg og
sikker skolevei må ivaretas.

Strategi - og utvikling
- Byplan v Inger

Kammerud
- Klima - og miljø v.

Bente Elsrud
Anfinnsen

- Næring v. Harriet
Slaaen og Åshild
Lie

Byplan:
- Planområdet bør eventuelt utvides, det er lite

hensiktsmessig med frimerkeplaner.
- Ønsket utnyttelsesgrad tilsvarer en utnyttelse for

Hønefoss Sentrum. 6 etasjer er for høyt i dette
området . D et kan være riktig her å se på en lavere
høyde, jf. omkringliggende eksisterende
blokkbebyggelse.

- Høy mur inn mot Krokenveien, virker avvisende.
- Ringerike kommune ønsker å tilrettelegge for

barnefamlier – også sentrumsnært – gode lekearealer
for barn er viktig, og høye murer virker lite
barnevennlig.

Næring:
- Ingen innspill.

8 . Aktuelle te ma for utredning i planarbeidet

8 .1 Utvikling av by og lokalsamfunn Kommentar
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Rett lokalisering
ABC - modellen skal bru kes for
handel/næring/industri
Konsekvenser for sentrum

Estetikk
Utforming, gatebilde, volum, høyder,
mm.

Krav til utforming og redegjørelse, jf.
k ommuneplanen § 5.8.

Møteplasser og byrom

Konsekvenser for naboer Snitt (jf. nr. 9 Krav til planforslaget) og sol -
og skyggeanalyse.

8 .2 Landskap, natur og kulturmiljø Kommentar
Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) Tilpasning og redegjørelse, jf.

ko mmuneplanen § 5.8.
Naturmangfold. H erunder vurdering
etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12

Landbruk, jord og skog

Strandsone, vann og vassdrag

Grønnstruktur Eksisterende, bevare,
fjerne, tilpasse, etablere ny

Eventuelle bygg/tiltak skal ikke berøre
regulert friområde i vest. Tilrette legging for
tilgjengelighet hit må vurderes.

Kulturminner og kulturmiljø

Masseforvaltning
Behov for å beregne massebalanse/
plan for massehåndtering?

Planens konsekvenser for massebalanse
skal beskrives. Hvis tiltaket medfører at
overskuddsmasse må fraktes ut av
planområdet, skal dette oppgis i m3

sammen med en plan for gjennomføring.
Det må vurderes om overskuddsmasser er
kvalitetsmasser som bør gjenbrukes.
For mindre planer er et omtrentlig anslag
tilst rekkelig. Dreier det seg om mer enn 500
m3 må det lages en detaljert
masseberegning.

8 .3 Miljø og samfunnssikkerhet Kommentar
Risiko - og sårbarhetsanalyse
Skal alltid utarbeides
Miljøulemper
Forurensing, støv, støy og lukt

Se kommuneplanen § 5.2. 1.
Retningslinje T - 1520 Luftkvalitet i
arealplanleggingen må også legges til
grunn.

Forurensning i grunnen
Eiendommens historikk og ev. behov
for undersøkelse
Radon
Skred Det stilles krav til geoteknisk utredning, jf.

NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot
kvikkleireskred. Se merknaden i pkt. 7 fra
Regulering.

Flom

8 .4 Barn og unge Kommentar
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Barn og unges interesser Krav til fortau.
Skolevei Krav til fortau.
Lekeareal Se kommuneplanen § § 5.9 og 6.1.7.

8 .5 Sosial infrastruktur Kommentar
Skole Skolekrets Ullerål
Barnehage

8 .6 Teknisk infrastruktur Kommentar
Energiløsning Planinitiativet ligger innenfor

konsesjonsområde for fjernvarme.
Bredbånd/fiber
Vann og avløp Se kommuneplanen § 5.7.
Overvannshåndtering Se kommuneplanen § 5.6 og kommunens

retningslinjer for overvannshåndtering.
Utredningskravet skal oppfylles og
løsningene skal være tilfredsstillende .
Det ligger en kommunal overvannsledning i
Krokenveien.

Renovasjon Se kommuneplanen § 5.5.
Forslagsstiller anbefales å ta tidlig kontakt
med HRA for å diskutere renovasjons -
løsning.

Brannvann, tilgjengelighet for brann -
og redningstjenesten

8 .7 Samferdsel Kommentar
Veg og trafikk Se merknaden i pkt. 7 fra Vei, park og idrett

og Regulering
Adkomst (avkjørsel/kryss)
Kollektivforbindelse Se kommuneplanen § 5.15.
Trafikksikkerhet og tilgjengelighet Se kommuneplanen § 5.10.
Parkering, herunder sykkelparkering Se kommuneplanen § 5.3 og Fo rskrift om

parkering, Ringerike kommune, Buskerud.
En lavere parkeringsdekning for bil kan eller
vil vurderes.

8 .8 Aktivitet for alle Kommentar
Universell utforming Se kommuneplanen § 5.9.
Friluftsliv
Sammenhengende gang - og
sykkelnett

Se kommuneplanen § 5.10.

8 .9 Bokvalitet Kommentar
Antall og type boliger Variasjon vektlegges.
Uteoppholdsareal Se kommuneplanen § 5.4 , 5.8 og § 6.1.5.
Sol/skyggeanalyse Skal vise situasjon før og etter utbygging for

planinitiativet og omkringliggende
bebyggelse, ved sommersolhverv og
jevndøgn morgen, dag, ettermiddag og
kveld.

Annet

8 .10 Annet Kommentar
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9 . Krav til planforslaget – innhold og materiale
Merknader

1 Plankart (målsatt pdf og SOSI - fil)

2 Reguleringsbestemmelser (pdf og
word)

Kommunens mal for bestemmelser skal
brukes.

3 Planbeskrivelse, inkl. ROS - analyse Jf. pkt 7 Aktuelle tema for utredning.
Kommunens mal for planbeskrivelse skal
brukes.

4 Illustrasjonsplan i målestokk 1:500
eller 1:1000

Skal vise maksimal utnyttelse, o g utforming
av ubebygde arealer mm. se merknaden i
pkt. 7 fra Regulering.

5 Kopi av varslingsdokumenter:
- Kunngjøringsannonse og dato i

avisa
- Varslingsbrev
- Varslingsliste
- Innkomne merknader

6 Oppsummering av og kommentarer til
innkomne merknader

Målestokkriktige terrengsnitt med ny
bebyggelse og eksisterende
bebyggelse tegne t inn, inkludert
nabobebyggelse .
Fasadeoppriss av ny bebyggelse
med farger og materialer.
Fjernvirkning, nærvirkning

Kommunens veiledning om
reguleringsprosess

10 . Kart
Grunnkart Merknader

Grunnkart bestilles via Infoland.
Det er behov for tilleggsoppmålinger Det kreves oppmåling der det ikke er

koordinatsatte grenser.
Plankart Merknader

Digital framstilling i SOSI skal
godkjennes av kommunen før
planforslaget kan regnes som komplett

Nasjonale produktspesifikasjoner finnes her:
www.regjeringen.no/kartforskriften

Kommunen oversender sosi - fil for
gjeldende og t ilgrensende planer.

11 . Gjennomføring
Merknader

Aktuelle rekkefølgebestemmelser Se kommuneplanen § 4
Teknisk infrastruktur, herunder vei,
vann - og avløpsanlegg, brannvann,

Fortau og vei
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energiforsyning, renovasjon og
overvannshåndtering
Trafikksikker adkomst for gående,
syklende og kjørende

Fortau og vei

Skolekapasitet og trafikksikker skolevei Fortau og vei
Uteoppholdsareal, lekeareal,
idrettsområder og kulturelle funksjoner

Lekeareal skal være ferdig opparbeidet før
det kan gis brukstillatelse for bebyggelse
innenfor planområdet.

Samfunnssikkerhet, herunder flomfare,
skredfare, radon og grunnforurensning

Mulig skredfare

Utbyggingsavtale S e kommuneplanen § 3
Forslagsstiller ønsker å inngå
utbyggingsavtale
Det skal forhandles utbyggingsavtale
med kommunen parallelt med
planprosessen

Fortau og vei

Andre forhold

1 2 . K ommunens foreløpige vurderinger
Anbefaler oppstart av planarbeid
Anbefaler politisk oppstart av planarbeid (prinsippavklaring) jf. pbl. § 12 - 8
Det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter pbl. § 12 - 8 andre ledd.

Merknader:
Administrasjonens holdning er at planområdet enten utvides slik at disse småhustomtene
reguleres samlet, alternativt at planinitiativet bør stoppes.

Oppfylles kravet til fagkyndighet jf. pbl. § 12 - 3 fjerde ledd?
Ja Nei

Er det aktuelt å drøfte planforslaget i regionalt planforum?
Ja Nei

1 3 . Framdrift
Det er informert om saksgangen etter plan - og bygningsloven. Saksbehandlingstid fra
komplett planforslag er mottatt til 1. gangsbehandling er 12 uker.
Kommunen ønsker dialog om et konkret planutkast før det sendes inn for formell 1.
gangsbehandling. Etter at komplett planforslag er mottatt, avsluttes dialogen mellom
forslagsstiller og kommunen.
Forslagsstillers planlagte dato for varsling av oppstart: [Klikk her for å skrive inn tekst.]
Forslagsstillers planlagte dato for oversendelse av komplett planforslag: [Klikk her for
å skrive inn tekst.]
Se overordna framdriftsplan i pkt. 15.

1 4 . Gebyr
Behandling av planforslaget vil bli ilagt
gebyr etter kommunens
betalingsreglement for saksbehandling
etter plan - og bygningsloven.

Betalingsreglementet finnes på kommunens
hjemmeside, og forslagsstiller er gjort kjent
med dette :
www.ringerike.kommune.no/prisliste
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Fakturaadresse
Navn
Adresse
Postnr. og – sted
Organisasjonsnummer

RETT Eiendom AS
Dronningens gate 30
3510
Hønefoss

1 5 . 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.

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 faglig e
vurderinger. Naboprotester, protester fra beboerorganisasjoner, krav fra offentlige
myndigheter m.m. vil kunne medføre krav om endring av planforslaget og endring av
fremdriften for planarbeidet.

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 : Hønefoss 1 2.10 .2020

Linda Nethus

Referent

Trond Jørgensen _________________________________ ___

Forslagstiller

1 6 . 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
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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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Til: Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret vlavdelingsleder
postmottak@rin geri ke. kom m u ne. no

Krokenveien 33

IKlikk her for å skrive inn tekst.]

n Områderegulering
X Detaljregulering / ordinær endring
tr Mindre endring

Detaljregulering for Krokenveien 33

Gjennomgang av krav i planen

RETT Eiendom AS, Dronningensgate 30, 3510 Hønefoss

Gunnar Hallsteinsen og Trond Jørgensen

15.06.2020

Forslagsstiller Trond Jørgensen 900271 25 trond@reo.no
Skalalltid
møte
Fagkyndig Gunnar Hallsteinsen 905901 89 Gunnar.hallsteinsen@gmail.com
Skalalltid
møte
Grunneier(e)* RETT Eiendom AS 9A0271 25 trond@reo.no

Andre [Klikk her for å skrive inn [Klikk her for [Klikk her for å skrive inn tekst.]
tekst.l å skrive inn

tekst.l
* Dersom grunneier ikke møter, ønsker kommunen en intensjonsavtale mellom grunneier og
forslagsstiller.

Dokid:
201 07703
(20/351 1 -1 )
Anmodning om oppstartsmøte ^^
dotalireguledng for Krokenvelen rr
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X Planinitiativ

K Kart med forslag til
planavgrensning

n Forslag tilframdriftsplan for
planprosessen

Se krav neste side

Ved reguleringsendring skal avgrensning vises
oppå gjeldende plan

Se forslag til mal siste side

L
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! Annet IKlikk her for å skrive inn tekst.]

Private fors/agssfT/ere skal sende et planintiativ til kommunen senesf samtidig med
forespørselom oppstaftsmøte. Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for
planarbeidet, og redegjøre for punktene a-lnedenfor. Defte iht. forskrift om behandling av

private forslag tildetaljregulering etter plan- og bygningsloven.

a. Formålet med planen

b. Planområdet og om planarbeidet vilfå virkninger utenfor planområdet

c. Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak

d. Utbyggingsvolum og byggehøyder

e. Funksjonell og miljømessig kvalitet

f. Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser

g. Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og
retningslinjer, og pågående planarbeid

h. Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

i. Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko
og sårbarhet

j. Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om
planoppstart

k. Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere,
festere, naboer og andre berørte

l. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt

m Mulige konsekvenser av planinitiativet, positive og negative

n. Aktuelle utredningstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU
efter forskriften).

o. Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninger og kartlegginger iområdet?

2
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postmottak

Fra:

Sendt:
Tit:
Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

T rond Jørgensen <trond@reo.no >

tirsdag 28. juli 202019:10
postmottak
Katrine Kammerud;'gunnar hallsteinsen'; re@rune-edvardsen.no
Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte for detaljregulering i

Krokenveien 33 Gnr/Bnr 87/1 45
IMG_5359.JPG; IMG_5362.JPG; IMG_5365.JPG; Krokenveien 33_planinitiativ
(003) 7-20.pdf; NY Planinitiativ og forespørsel om oppstartsmøte 07-20.pdf;
planavgrensning 16 062020.pdf; Fasade nord.pdf; Fasade sør.pdf; Fasade

vest.pdf; Fasade øst.pdf; Kjellerplan.pdf; Perspektiver.pdf; Plan 1. etasje.pdf;

Plan 2 til 5 etasje.pdf; Situasjonsplan.pdf

Følg opp
Flagget

Ringerike Kommune Planavdelingen

Jeg viser til samtale og e-post og forespør herved om oppstartsmøte for detaljregulering av Krokenveien 33 Gnr/Bnr
87/L4s.

Med vennlig hilsen

Trond Jørgensen

RETT Eiendom AS

Mobil900 27 t25

Vedlagt følger
Pla n initiativ og forespørse I om oppsta rtsmøte
Hustegninger
Situasjonskart
Kart som viser planområdet, sammen med gjeldende reguleringsplan
Foto av området

1
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KROKENVEIEN 33, PLANINITIATIV

20.06 2A2O Gu nnar Hallsteinsen

A )Formålet med planen

Formålet med planen er å etablere boliger i blokk for salg

b) Planområdet oe om planarbeidet vil få virknineer utenfor planområdet

Planområdet omfatter eiendommen Krokenveien 33 Gnr/Bnr 87 /L45
Planarbeidet vil få noen mindre virkninger kun for nærområdet i gata.

c) Planlagt bebveeelse, anlees oe andre tiltak

Planområdet får en boligblokk med kjeller som inneholder garasjer/boder samt fem etasjer med

boliger. Totalt 20 leiligheter.

I tillegg noen mindre frittstående bygg med sykkelparkering, carport og avfallsanlegg.

Det blir toroms, treroms og fireroms leiligheter.

Det blir 6n avkjørsel fra offentlig vei, Krokenveien.

Det skal avsettes minst 25 m2 uteoppholdsareal for hver boenhet.

lnntil 80 % av arealet kan løses på private terrasser/balkonger.

Det er 500 m2 MUA på bakkenivå.

Det er L0leiligheter med 10,3 m2 MUA, totalt 103 m2 MUA

Det er l0leiligheter med 1.4 m2 MUA, totalt L40 m2 MUA

Totalt har vi 843 m2 MUA til disposisjon.

d) Utbveeinesvolum oe bveeehøvder

Tomten er på 17L7 m2

Foreslått BYA = 35%

Boligbygget får et areal på 435 m2

I tillegg kommer carport for 4 biler på 50 m2

Parkering 5 biler ute 90 m2

SykkelparkeringlT m2

Sum = 157 m2

Areal 435 m2

Parkering 162 m2

Sum = 597 m2

Dokid:
201 07705
(20t351 1 -1 )
Redegjørelse



Kjelleren inneholder bare tilleggsdel og har himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Gjennomsnittshøyden blir 1-, meter. Den regnes følgelig ikke

med til etasjetallet.

Grad av utnytting på foreslåtte bygg er 34,4% BYA. På reguleringsplanen vildet bliforeslått 35%BYA.

Gesimshøyde blir 19 meter regnet fra planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen

For frittstående uteboder settes mønehøyden til 4 meter

e) Funksionell oe miliømessie kvalitet

Det vil bli lagt opp til vanlig, moderne boligstandard og tillgjengelighet som følger tek 17, god

material- og fargebruk.

f) Tiltakets virknine på, oe tilpasnine til, landskap oe omeivelser

Utbyggingen vil være godt tilpasset tomten sin beskaffenhet. Det blir minimal skyggevirkning for
nabobebyggelsen. Bygningene vil utformes i slektskap med tilsvarende bygg i Krokenveien 23 som er
under oppf6ring.

g) Forholdet til kommuneplanen, eventuelle sieldende regulerinesplaner oe retninsslinier, oe
påeående planarbeid

Gjeldende kommuneplan: Krokenveien 33 er avsatt til <Eksisterende boligområde>.

Gjeldende reguleringsplan er 55-0L Haldenjordet: Krokenveien 33 er avsatt til <Småhusbebyggelse>

Pågående planarbeid: lkke noe planarbeid som berører Krokenveien 33.

Nylig vedtatt: Plan for Krokenveien 23 (060_430, er nylig vedtatt (27.06.2OI9) og er sammenlignbar.

Fjernvarme: Tomta er innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme.

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet

lngen interesser bli berørt istorgrad. Naboene blir noe berØrt iforhold til trafikk, sol og utsikt, men

ikke i større grad enn en kan forvente ved fortetting av et boligområde.

De som eier og driver infrastruktur blir noe berørt.

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas. blant annet giennom å forebvsse risiko oe sårbarhet

Trafikksikkerhet: Vi vil vurdere situasjonen for trafikksikkerhet.

Skredfare: Vi vil innhente geoteknisk vurdering av risiko og tiltak.

Støy: Vivil kartlegge stØysituasjonen og planlegge avbøtende tiltak om det er nødvendig.

i) Hvilke berørte offentlige oreaner og andre interesserte som skal varsles om planoppstart

OFFENTLIGE ORGANER

1-Ringerike kommune,

2-Ringerike kommue

3-Viken fylkeskomm une,

lokal planmyndighet

diverse etater (liste fra kommunen?)

myndighet for planlegging og for kulturminner



4-Fylkesmannen i Oslo og Viken

5-NVE

myndighet for miljøvern og for samfunnssikkerhet

myndighet for skred og flom

PRIVATE PARTER

6-Naboer

7-El-nett-eier

8-Bredbåndselskap

90-Avfa llsselskap

L0-BussoperatØr

11-Fjernva rmeselska p

12-Velforening

k) Prosesser for samarbeid oe medvirkning fra berørte fasmvndisheter. grunneiere, festere, naboer

og andre berørte

Det blir gjennomført oppstartsmøte for planen

Vi vil ha en gjennomgang av planforslaget med den lokale planmyndigheten før det sendes på høring.

Vi vil arrangere et møte om planen med de berørte partene ved høringen av planforslaget.

l) Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutrednineer, og hvordan kravene i

tilfelle vil kunne bli ivaretatt

Det er ikke krav til konsekvensutredning etter forskriftens S 5,7 og 8. Tiltaket er ikke nevnt i vedlegg I

og ll.

m) Mulise konsekvenser av planinitiativet, positive og neeative

Positive konsekvenser: Et ekstra tilbud i boligmarkedet.

Negative konsekvenser: Vi kan ikke se noen spesielle.

n) Aktuelle utredninsstema (omtales selv om planinitiativet ikke utløser krav om KU etter
forskriften).

Aktuelle tema kan være: Trafikksikkerhet, skredfare og støy. Utredning av biologisk mangfold ser vi

på som unØdvendig da tomta har vært bebygd i lang tid. Tilsvarende for kulturminner.

o) Eksisterende kunnskap: hva finnes av utredninser oe kartlessinger i området?

Det finnes temakart på kommunens hjemmeside, bl.a. om samfunnssikkerhet. Aktsomhetskart og

faresonekart finnes også hos NVE.

Vedlegg:

Hustegninger

Situasjonsplan

Kart som viser planområdet, sammen med gjeldende reguleringsplan

Foto av området
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Krokkenveien 33
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