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21/13  
GNR.37/7 - OSLOVEIEN 17 - RIVING OG BYGGING AV NYTT SKOLEBYGG  
 
Vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker Reinertsen AS på vegne av 
Buskerud Fylkeskommune og til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsplanen og fra Teknisk forskrift som trådte i kraft 01.07.2010 ( TEK10 ),er 
 klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og bygningslovens 
 formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles som 
 dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med reguleringsendring.  
 
2.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
 utnyttelsesgrad og byggehøyde/ gesimshøyde. 
 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra TEK10 vedrørende universell utforming i 
 prinsippet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Universell utforming 
 vurderes endelig av rådmannen etter at Rådet for funksjonshemmede har sett på saken. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5.  Det vil ikke bli gitt brukstillatelse før følgende punkter er utført: 
  

a.  Ny vei mellom Osloveien og Eikliveien med ny adkomst til Hønefoss vgs. med 
 nytt lyskryss. 

 b.  Utbedret busslommer på hver side av Osloveien. 
 c.  Utbedret fotgjengerkryssinger ved Rema 1000 og «gamle Shell» i Osloveien. 
  Den nøyaktige plassering og utforming må skje i samarbeid med Statens  
  Vegvesen og Hønefoss Videregående skole. 
 
6. Hovedkomiteen (HMA) anmoder Buskerud Fylkeskommune om at  
 nødvendige tekniske innretninger, for å kunne gjennomføre kildesortering i bygget, 
 innarbeides.    
 
7.  Myndighet til viderebehandling av tiltaket inkl. betingelser vedrørende tiltak som må 
 ordnes innen igangsettingstillatelse/ brukstillatelse gis, delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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Utskrift sendes: 
 
Reinertsen AS v/ Bernt Strand Gåsland, P.B 18, 0216 OSLO 
Buskerud Fylkeskommune v/ John T. Skree, Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN 
 
Behandling: 
 
Tilleggsforslag punkt  5 C: 
 
Den nøyaktige plassering og utforming må skje i samarbeid med Statens Vegvesen og 
Hønefoss Videregående skole. 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
Nytt punkt 6 (punkt 6 blir punkt 7): 
 
Hovedkomiteen (HMA) anmoder Buskerud Fylkeskommune om at nødvendige tekniske 
innretninger, for å kunne gjennomføre kildesortering i bygget, innarbeides.    
 
Avstemming:    
 
Det ble først stemt over Øhrens forslag, dette ble enstemmig vedtatt. 
Deretter ble saken tatt opp i sin helhet, med tillegg i punkt 5 C, dette ble enstemmig vedtatt.       
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker Reinertsen AS på vegne av 
Buskerud Fylkeskommune og til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
 reguleringsplanen og fra Teknisk forskrift som trådte i kraft 01.07.2010 ( TEK10 ),er 
 klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og bygningslovens 
 formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket behandles som 
 dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med reguleringsendring.  
 
2.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen vedrørende 
 utnyttelsesgrad og byggehøyde/ gesimshøyde. 
 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra TEK10 vedrørende universell utforming i 
 prinsippet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Universell utforming 
 vurderes endelig av rådmannen etter at Rådet for funksjonshemmede har sett på saken. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5.  Det vil ikke bli gitt brukstillatelse før følgende punkter er utført: 
  

a.  Ny vei mellom Osloveien og Eikliveien med ny adkomst til Hønefoss vgs. med 
 nytt lyskryss. 
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 b.  Utbedret busslommer på hver side av Osloveien. 
 c.  Utbedret fotgjengerkryssinger ved Rema 1000 og «gamle Shell» i Osloveien. 
 
6.  Myndighet til viderebehandling av tiltaket inkl. betingelser vedrørende tiltak som må 
 ordnes innen igangsettingstillatelse/ brukstillatelse gis, delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 
Utskrift sendes: 
 
Reinertsen AS v/ Bernt Strand Gåsland, P.B 18, 0216 OSLO 
Buskerud Fylkeskommune v/ John T. Skree, Fylkeshuset, 3020 DRAMMEN 
 


