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TILLEGGSNOTAT 
POLITISK SAK MIDLERTIDIG FORBUD MOT TILTAK PÅ EIENDOM VED 
RINGERIKE VANNVERK PÅ KILEMOEN 

Rådmannen viser til formannskapets behandling av sak 95/14 den 13.mai 2014. Saken ble 
utsatt fordi formannskapet hadde behov for mer informasjon før de fattet vedtak.

Redegjørelse for formannskapet

I forbindelse med at saken legges frem på nytt i møte 17.juni 2014, vil kommunens advokat 
(Guttorm Jakobsen, Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS) gi en redegjørelse av juridiske 
vurderinger sett opp mot kommunens interesser i saken. Formannskapet kan stille avklarende 
spørsmål. Avklaringene som gis under redegjørelsen vil kunne røpe ulike 
forhandlingsposisjoner kommunen vil ha i saken. Rådmannen anbefaler derfor at denne 
redegjørelsen er unntatt offentlighet (kommuneloven § 31 nr 5 jfr. off. lova § 23) slik at møtet 
åpnes igjen når redegjørelsen er avsluttet og formannskapet kan realitetsbehandle selve saken.

Dialog med grunneier Støen

Rådmannen har avtalt møte med Støen og hans advokat (Frode A Innjord, Advokatfirmaet 
Hjort DA) den 12.juni 2014. 

Rådmannen vil ettersende notat til formannskapet 17.juni 2014 etter dette møtet, og 
rådmannen håper dette notatet vil bidra til å skape trygghet for formannskapets vedtak.

Uttalelse datert 15.mai 2014 fra Frode A Innjord, Advokatfirmaet Hjort DA

Vedlagt følger uttalelse datert 15.mai 2014 fra Frode A Innjord, Advokatfirmaet Hjort DA. 
Vedlagt denne igjen følger uttalelse fra Støen datert mai 2014 (vedlegg 2 til dette notatet).

Rådmannen har ikke kommentert dette i dette notatet men vil komme tilbake i forbindelse 
med møtet 17.juni 2014. Men notatene gjøres tilgjengelig for formannskapet etter avtale med 
Støen.



Dekning av advokatutgifter

Hans Anton Støen har bedt om dekning av advokatkostnader og rådmannen har ved flere 
anledninger avslått forespørselen. Støen har også rettet henvendelsen til ordfører i epost datert 
14.mai 2014 (vedlagt). 

Rådmannen har som oppfølging av Støens henvendelse til ordføreren bedt om bistand fra 
kommunens advokat Guttorm Jakobsen (Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS) og 
rådmannen fikk i epost av 15.mai 2014 følgende svar (e-posten advokaten henviser til som er 
sendt Støen 19.mars 2014 følger vedlagt):

«I min e-post til Hans Støen den 19. mars 2014, med kopi til Jostein Nybråten, har han fått 
svar på hvorvidt han har rettslig krav på dekning av sakskostnader.   Det ble der påpekt at 
krav på dekning av advokatutgifter fra en grunneier reguleres av § 15 i oreigningsloven av 
23. oktober nr.3 fra 1959, og at et slikt krav først gjelder fra det tidspunkt eksproprianten, 
dvs. kommunen, har igangsatt arbeidet med ekspropriasjonssak, dvs. fra det tidspunkt 
forhåndsvarsel om ekspropriasjon til grunneier har blitt sendt.  Det er ikke tilfellet så langt i 
denne saken.   Jeg sender kopi av e-posten om et øyeblikk i egen forsendelse.

Hverken varsel om oppstart av et reguleringsplanarbeid, eller varsel om eller vedtak om 
midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1 gir i utgangspunktet noen 
rett til å kreve utgiftene til egen advokat dekket for den eller de som blir berørt av vedtaket. 

Forvaltningsloven § 36 har imidlertid en bestemmelse om sakskostnader.  Bestemmelsen gir 
anvisning på at «når et vedtak blir endret til gunst for en part, skal han tilkjennes dekning for 
vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket, med mindre endringen 
skyldes partens eget forhold eller forhold utenfor partens og forvaltningens kontroll, eller 
andre særlige forhold taler imot det.   Det innebærer at dersom formannskapet fatter vedtak 
om midlertidig forbud mot tiltak etter pbl. § 13-1, og dette vedtaket senere blir omgjort av 
Fylkesmannen som klageinstans, vil Støen kunne kreve nødvendige advokatutgifter dekket.   
Det innebærer at dersom Støen f.eks. skulle ha rett i sin påstand om at kommunen ikke skulle 
ha hjemmel til å fatte vedtak om midlertidig forbud mot tiltak, og dette derfor senere blir 
omgjort av Fylkesmannen, vil han få dekket sine «nødvendige kostnader» i denne forbindelse 
til adv. Innjord.

Dette ble også gjentatt under møtet med Støen den 24. april 2014.

Støen syntes etter dette møtet å være fullt ut klar over at han ikke hadde juridisk rett til å få 
dekket sine sakskostnader, men anmodet allikevel kommunen på nytt å vurdere om man 
allikevel kunne være villig til å dekke kostnadene hans.  Det ble også understreket at det 
forhold at en sak er komplisert, og at det er behov for juridisk bistand i den aktuelle saken, 
ikke dermed gir han som grunneier noe krav på å få dekket sine nødvendige juridiske 
kostnader.  Kommunen sa at de allikevel var villige til å vurdere dette på nytt. 

Deretter sendte Ringerike kommune den 6. mai 2014 brev til Hans Anton Støen, der det ble 
vist til at kommunen hadde vurdert Støens forespørsel på nytt, og at det ble beklaget at 
kommunen ikke fant å kunne dekke hans kostnader til juridisk bistand, da dette ville kunne 
skape presedens for liknende saker.



Støen har i etterfølgende e-post til ordfører 14. mai 2014 vist til at den eneste lignende sak 
han kjente til, var klausuleringen av infiltrasjonsområdet for Dødisgropa i 80- årene, og at 
det derfor neppe var grunn til å forvente at det ligger noen stor fare for presedens i denne 
saken.

Poenget er imidlertid at dersom Ringerike kommune etablerer en praksis der man aksepterer 
dekning av kostnader til juridisk bistand, som går ut over det grunneierne har krav på etter 
gjeldende lovverk, vil det være svært vanskelig å sette en grense for i hvilke tilfelle kommunen 
skal gi slik bistand, og i hvilke tilfeller kommunen ikke skal gi slik bistand, uten at det er fare 
for at det vil kunne fremkomme påstander om usakelig forskjellsbehandling fra den eller de 
som i ettertid skulle få avslag på sin søknad.   Det vil regelmessig være slik at grunneiere som 
blir berørt av forslag til reguleringsplaner og evt. midl. forbud mot tiltak vil ha et ønske om å 
engasjere advokat, og min erfaring er at dette også gjøres i stor utstrekning under denne type 
prosesser, uten at de kommuner det gjelder at den grunn dekker disse kostnadene.    Riktignok 
forekommer det ofte anmodninger i slike saker om å få dekket kostnadene, men i de tilfellene 
jeg kjenner til, har dette alltid blitt avslått, med mindre kommunen allerede har sendt 
ekspropriasjonsvarsel.

Jeg vil derfor sterkt fraråde at Ringerike kommune etablererer en praksis der de aksepterer å 
dekke sakskostnader til grunneiers advokat, som går ut over det som lovverket gir anledning 
til, da det vil kunne skape til dels betydelige avgrensnings- problemer ved håndteringen av 
tilsvarende anmodninger i fremtidige reguleringssaker og i saker om midl. forbud mot tiltak.»

Kommunens advokat fraråder i sin tilbakemelding over at Ringerike kommune etablererer en 
praksis der de aksepterer å dekke sakskostnader til grunneiers advokat, som går ut over det 
som lovverket gir anledning til. Rådmannen vil derfor anbefale at kommunen ikke dekker 
Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand / advokatkostnader.

Se for øvrig vedlegg 3, 4 og 5.

Revidert forslag til vedtak

I forhold til rådmannens opprinnelige forslag til vedtak, er det punkt 3 i forslag til vedtak som 
er nytt.

1. Det nedlegges midlertidig forbud mot tiltak, i henhold til pbl § 13, på gbnr 52/1 
innafor sone 1 i de foreslåtte klausuleringssonene (se område med rutete (rød) skravur 
på vedlagt kart: «Oversikt over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til 
klausuleringssoner av 6.3.14 ved Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike 
vannverk på Kilemoen. Forbudet mot tiltak gjelder fram til områder er regulert i 
vedtatt reguleringsplan.

2. Det kan åpnes for søknad om midlertidig tillatelse til tiltak etter plan- og 
bygningsloven (pbl) § 20-1 k) på gbnr.52/1 innafor sone 2a i de foreslåtte 
klausuleringssonene (se område med stripete (blå) skravur på vedlagt kart: «Oversikt 
over Støens eiendom gnr/bnr. 52/1 i forhold til klausuleringssoner av 6.3.14 ved 
Ringerike vannverk» datert 25.4.2014) ved Ringerike vannverk på Kilemoen. En 
eventuell midlertidig tillatelse vil gjelde inntil området er regulert i vedtatt 
reguleringsplan. En eventuell midlertidig tillatelse forutsetter at det utarbeides 
reguleringsplan for området, og at det utredes konsekvenser i tilstrekkelig grad i 



forbindelse med søknad om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k). Dersom det søkes 
om midlertidig tillatelse etter pbl § 20-1 k) må det også søkes om dispensasjon etter 
pbl § 19-1 til 19-3. Det må søkes dispensasjon fra krav om reguleringsplan i pbl § 12-
1 2.ledd og fra kommuneplanen.

3. Ringerike kommune dekker ikke Hans Anton Støens kostnader til juridisk bistand.

Vedlegg

1. Uttalelse (vedlegget det henvises til er vedlegg 2 til dette notatet) datert 15.mai 2014 
fra Frode A Innjord, Advokatfirmaet Hjort DA

2. Uttalelse fra Støen datert mai 2014. 
3. Brev fra Ringerike kommune vedr avslag om dekning av advokatutgifter datert 6.mai 

2014
4. Epost fra Støen til ordfører datert 14.mai 2014. Spørsmål om dekning av 

advokatutgifter. 
5. Epost fra kommunens advokat (adv Guttorm Jakobsen) til Støen av 19.mars 2014 vedr 

svar på krav om dekning av advokatkostnader 


