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GNR. 50/154 - LUDVIG GRØNVOLDSVEI 33 - SØKNAD OM DISPENSASJON FOR 
NY LEILIGHET I 2-MANNSBOLIG  
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra Jon Tveit Skuterud og til rådmannens 
saksframlegg. 
 
1. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen 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 regulering. 
 
2. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av antall 
boenheter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
3. Myndighet til å viderebehandle tiltaket og sette betingelser, delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
 
Jon Tveit Skuterud, Bønsnesveien 345, 3530 RØYSE 
 
 
Sammendrag 

 
På eiendom gnr. 50, bnr. 154 er det 21.01.2013 søkt dispensasjon for etablering av en 
leilighet i nederste plan på en eksisterende to-mannsbolig.  
Dispensasjonsspørsmålet legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
Tiltakshaver vil, dersom dipensasjonsspørsmålet får en positiv avgjørelse, engasjere et 
ansvarlig foretak som vil stå for innsendelse av komplett byggesøknaden og 
gjennomføringen av bruksendringen. 
 



 
Innledning / bakgrunn 
  
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum med adresse Ludvig 
Grønvolds vei 33. Området omfattes av reguleringsplan nr. 101 Follumbyen. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Hjemmelshaver Jon Tveit Skuterud har på eiendommen et ønske om å etablere en ny 
boenhet i nederste plan på eksisterende to-mannsbolig. 
Skuterud har i et følgeskriv redegjort for det han mener vil være en passende leilighet for 
enslige personer eller små familier i det midtre leieprissegmentet.  
 
Eksisterende boligen ble i følge Skuterud oppført i 1956 av Follum fabrikker, før den ble 
solgt til ansatte ved fabrikken på 1980-tallet. 
Eiendommen ligger i følge Skuterud «alene» i er hjørne inn mot et park-/ gangveiområde. 
Boligen fremstår i dag liggende «på en kolle» med fall på to av boligens sider.  
Det vil være nødvendig med drenering rundt boligen, og i den forbindelse vil tidspunktet, i 
følge Skuterud, være perfekt med tanke på nedsenking av terrenget på boligens nord og 
østlig side, for innsetting av vinduer og inngangsdør til en ny leilighet.  
 
Det er søkt dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan for antall boenheter, med bl.a. 
følgende begrunnelser: 
 
- Follumbyen består i dag av både tradisjonelle eneboliger og flermannsboliger. Omsøkte 
endring vil derfor ikke skille seg ut. 
 
- Etablering av boenhet i kjelleretasjen vil ikke øke boligens bebygde areal.   
 
- Tiltaket vil ikke påvirke naboer med tanke på innsyn eller utsiktsproblematikk.  
 
- Kjellerleiligheten vil benytte eksisterende innkjøring til eiendommen og vil således ikke 
skape endringer.  
 
Videre vil Skuterud oppføre 3 stk. utvendig boder på 15 m² hver for å ivareta teknisk 
forskrifts krav til bodplass. 
 
 
Forholdet til overordnede planer 
  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 101 Follumbyen, stadfestet av Fylkesmannen i 
Buskerud 18.11.1975. 
Jfr. Kommuneplanens § 1.1.2 skal boligeiendommer som er regulert i eldre 
reguleringsplaner med mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser tilfredsstille krav, satt i 
kommuneplanens § 1.1.2. Bestemmelsene fra 18.11.75 er ikke tydelige på antall boenheter. 
Det angis bl.a. maksimalt tillatt 2 etasjer og at grunnarealet ikke skal overstige 20 % av 
tomtens nettoareal. 



 
Juridiske forhold  
  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
Rådmannen kan ikke se at det tidligere er gjort behandlinger eller vedtak på eiendommen 
som kan-/ eller vil være av interesse for omsøkte tiltak. På byggemappa for eiendom 50/154 
er en garasjesak fra 1977, men ingen byggesak fra 50-tallet for boligbyggingen.  
 
Økonomiske forhold 
  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
Behov for informasjon og høringer 
  
Innhenting av uttalelser i saken syntes ikke relevant, da dispensasjonsspørsmålet anses å 
være av lokal karakter. 
 
Alternative løsninger 
  
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltningen finner at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak fattes: 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra Jon Tveit Skuterud og til rådmannens 
saksframlegg. 
 
1. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsplanen ikke er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan ikke behandles 
som dispensasjonssak, og det anses nødvendig med regulering. 
 
2. Hovedkomiteen avslår dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av antall 
boenheter med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Prinsipielle avklaringer 
  
Rådmannen mener at saken ikke er noen spesiell prinsippsak, eller at saken kan skape 
uheldig presedens. Slike saker må gis en individuell behandling og vil gjerne ha ulikheter av 
betydning for eksempel på grunn av ulike tomtestørrelser, ulikt terreng, ulik beliggenhet, 
ulike omgivelser etc. 
 
Rådmannens vurdering 



  
Boligtilbudet i Ringerike skal være variert. Det skal legges vekt på bymessig fortetting og 
utvikling i Hønefoss. 
Nye utbyggingsområder skal primært lokaliseres til eksisterende tettstedsområder, for å 
styrke de kvalitetene tettstedene/byene har i dag. 
Overnevnte er et av hovedmålene for arealutvikling i Ringerike kommune i følge 
kommuneplanens beskrivelse av arealdelen. 
Omsøkte tiltak vil kunne betraktes som en fortetting av et allerede eksisterende 
tettstedsområde i tilknytting til Hønefoss.  
 
Det er søkt dispensasjon for antall boenheter større enn det den reguleringsmessige 
situasjonen vurderes å angi. Rådmannen har vurdert reguleringsmessige forhold for 
eiendommen nærmere. 
Eksisterende bolig er avmerket på reguleringsplankartet som eksisterende bebyggelse som 
inngår i planen. I reguleringsbestemmelsene er det ikke gitt noen spesifikke retningslinjer for 
slik bebyggelse. I reguleringsplanens § 2 er det angitt at: «i området kan oppføres bolighus i 
inntil 2 etasjer med tilhørende garasjer». 
Begrepet bolighus er, etter rådmannens kjennskap, ikke definert i byggereglene.  
Gulfargen som vises for tomtene i reguleringsplanen, er i temafeltet på plankartet, beskrevet 
som eneboliger.  
Tolkning av eldre byggeregler anses å være relativt avansert byggesaksbehandling, spesielt 
når nyere veiledninger o.l. ikke benytter samme definisjoner som muligens ble benyttet 
tidligere.  
Denne tre-mannsboligen er noe annet enn enebolig som beskrevet i plankartets temafelt. 
Dersom man skjeler til kommuneplanbestemmelsens § 1.1.2 vil det være enebolig med inntil 
en bileilighet på inntil 65 m² bruksareal som er øvre grense. 
 
Selv om økningen i antall boenheter, i dette spesielle tilfellet, ikke blir vesentlig stort, er det 
positivt at fortettinger av slike karakterer gjøres, da det ikke legger beslag på nye urørte 
naturområder. Det er ingen nabomerknader til omsøkte tiltak. Leilighetene er små, ca. 73 m² 
hver i følge eiendomsskattetakseringen. Ved å senke terrenget, forutsetter rådmannen at den 
nye leiligheten vil kunne bli forskriftsmessig med tanke på utsyn, dagslys etc. Bygningen ser 
fortsatt ut til å bli liggende så dypt i terrenget at nederste plan ikke blir å regne med i 
etasjeantallet. 
 
Rådmannen mener prosjektet derfor har mange positive aspekter. Tiltaket vil være i tråd med 
Ringerike kommunes hovedmål for arealutvikling vedrørende fortetting av eksisterende 
boligområder, og etter en samlet vurdering at fordelene er vesentlig større enn ulempene jfr. 
plan- og bygningslovens § 19-2. Rådmannen legger saken fram til behandling i 
Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen slik at de folkevalgte kan ta del i 
bygningsmyndighetens vurdering ved sitt politiske skjønn. 
Rådmannen anbefaler at søknad om dispensasjon innvilges og at myndighet til å 
viderebehandle saken og sette betingelser delegeres til administrasjonen. 
 
 
 
 
 



Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 

- Innsendt situasjonskart 1:3000 
- Situasjonskart 1:1000 
- Plan, snitt og fasadetegninger. 
- Innsendte bilder av boligen. 
- Dispensasjonssøknad av 03.01.2013 fra hjemmelshaver Skuterud. 
- Følgeskriv av 21.01.2013 fra hjemmelshaver Skuterud. 

 
 
 
 
Ikke trykte vedlegg: 

- Diverse byggeblanketter. 
- Mailkorrespondanse mellom kommunen og Skuterud vedrørende mangler ved første 

innsendte søknad. 
 
 
 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 12.02.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
 
 


