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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen behandlet i møte den 04.02.2013 sak 107/12.  
Vedlagt oversendes kopi av saksprotokoll og saksframlegg med vedlegg som viser at følgende 
vedtak ble fattet: 
 
1.Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen viser til saksframlegg og saksprotokoll i sak 
107/12, til klage fra Ståle Gulbrandsen, til befaringer og til Rådmannens saksframlegg. 
 
2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen kan ikke se at det har kommet nye 
momenter i saken som kan sies å være vesentlige og som tilsier at vedtak som ble fattet i sak 
107/12 bør endres.  
 
3. Klagen tas ikke til følge. 
 
4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
 
 
07.02.2013 mottok bygningsmyndigheten en mail fra Ståle Gulbrandsen der det fremkommer 
at Gulbrandsen trekker sin søknad om bruksendring for salg av bruktbiler på eiendom gnr. 50, 
bnr. 109, fnr. 7. Videre er det beskrevet at «forretningen» vil avvikles innen utgangen av mai 
2013. 
Bygningsmyndigheten ser nå ingen grunn til å oversende saken til Fylkesmannen i Buskerud, 
da saken ser ut til å løse seg uten videre behandlinger. 
 
Det skal så snart «forretningen» er avviklet, eller senest innen mai 2013, gis skriftlig 
tilbakemelding til bygningsmyndigheten. 
 
 
Dersom en søknad trekkes under behandling skal det jfr. Ringerike kommunes 
betalingsregulativ tas et passende gebyr, men ikke over 50 % av normalt gebyr. Gebyret vil 
avregnes etter regulativ gjeldende for 2012, da det kun er klagebehandlingen som er gjort i 
2013.  
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Giro (til tiltakshaver, Ståle Gulbrandsen) ettersendes for innbetaling av gebyr for 
saksbehandling inkl. dispensasjon: kr 3 300,-.  
(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter.  
 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Med hilsen 
 
 

Arne Hellum 
Avdelingsleder byggesak 

 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
Telefon: 32117459 
E-post: henning.gulbrandsen@ringerike.kommune.no 
 
Utskrift sendes: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltningen, her. 
Gro Mona Pettersen, Øvre Begnamoen 21, 3517 HØNEFOSS 
Advokatene Sveen AS, Postboks 36, 2901 FAGERNES 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Norske Skog Follum, PB 1038, 3503 HØNEFOSS 
 
Dette til orientering. 
 
 
  
  


