
   
 

   
 

GNR.38/141,149 - KARTVERKSVEIEN 6 - OPPARBEIDELSE AV 
PARKERINGSPLASS MED BEPLANTING  
 
Arkivsaksnr.: 12/4079  Arkiv: BYG 38/141,149  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
68/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.05.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra ansvarlig søker 
Mørck Eiendom AS, til vedtak i delegasjonssak nr 44/13, til klage fra AKA AS, og til 
rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i klagen, tilsier at 
vedtaket i delegasjonssak nr. 44/13 skal endres, og klagen tas ikke til følge. 
 

2. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
 
Utskrift sendes: 
Mørck Eiendom AS, Gjesvold gård, 3530 RØYSE. 
AKA AS v/Terje Dahlen, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
 
Sammendrag 
På eiendommen gnr 38/141,149 er det søkt om etablering parkeringsplass med 
beplantning. Begge eiendommene eies av Mørck Eiendom AS, og arealet som søkes 
opparbeidet er oppgitt til å være ca 5 300m². Etter vedtak i saken ble fattet den 08.02.13, 
har det kommet klage på vedtak fra AKA AS v/Terje Dahlen. 
 
Beskrivelse av saken 
Søknad om tillatelse for etablering av parkeringsplass, ble mottatt den 19.09.12, og den 
03.10.12 ble merknad fra AKA AS registrert. Merknadene gikk ut på at AKA AS mener at 
Mørck Eiendom AS bør bidra økonomisk, med relevant andel i forbindelse med infrastruktur 
tiltak som vil følge den pågående områderegulering for Hvervenmoen.. 
 
Den 14.12.2012 sendte Rådmannen ut et svarbrev til Mørck Eiendom AS og AKA AS v/ 
Dagfinn Bonde Aslaksrud med svarfrist 15.01.13, og ba om kommentar fra Mørck Eiendom 
AS vedrørende merknadene fra AKA AS. Rådmannen ba også AKA AS om å vurdere å trekke 
sine merknader.  
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I brevet ble det også opplyst at Rådmannen så langt var positiv til omsøkt tiltak, og at 
omsøkt parkeringsplass og adkomst oppfattes ikke å være i strid med gjeldene plan for 
område, eller pågående områderegulering. Etter at svarfristen hadde gått ut ville saken bli 
behandlet etter gjeldende plan. 
 
Etter samtale med Terje Dalen i AKA AS ble ny svarfrist for AKA AS satt til 31/1-2013. I 
samtalen opplyste Rådmannen blant annet om tiltaket ikke ville vært søknadspliktig dersom 
p-plassen kun skulle benyttes av virksomheten på eiendommen. Deler av omsøkt 
parkeringsplass ble midlertidig opplyst å skulle leies bort til Statens Kartverket og Tronrud 
BIL. 
 
Den 08.02.2013 hadde samtlige frister gått ut, og Rådmannen hadde ikke mottatt noen svar 
fra noen av partene, og saken ble behandlet i delegasjonssak nr. 44/13 som angitt i brev til 
Mørck Eiendom AS og AKA AS datert 14.12.2012. 
 
Klagen 
Den 07.03.2013 mottok Rådmannen klage på vedtak med delegasjonssak nr 44/13 fra AKA 
AS v/Terje Dahlen. Klagen går blant annet ut på at AKA støtter tiltaket, forutsatt at (Mørck 
Eiendom AS) eier av gnr 38/141, 149 sier seg villig til å bidra økonomisk, med relevant andel 
av infrastrukturtiltakene. AKA AS anmoder Ringerike Kommune om å stille tilsvarende krav 
til eiere som utvikler egne eiendommer på Hvervenmoen, og til de som som søker 
bruksendring eller utvider. 
 
Bakgrunnen for anmodningen baserer seg i følge AKA AS på det pågående arbeidet med en 
områderegulering for Hvervenmoen. Som følge av dette vil det komme 
rekkefølgebestemmelser knyttet til utvidelse av veibredde mm. før eventuelt 
brukstillatelse/igangsettingstillatelse. AKA AS har i følge Terje Dahlen ikke mottatt svar på 
sine henvendelser til Mørck Eiendom AS, og mener det ikke er akseptabelt at ikke alle bidrar 
til gjennomføring av nødvendige tiltak knyttet til infrastrukturen.  
 
AKA AS mener også håndteringen av dette er av viktig prinsipiell karakter, og at en avklart 
holdning fra Ringerike kommune vedrørende slike prosesser, med påfølgende 
utbyggingsavtaler, er en viktig forutsetning for utvikling av næringsparker ol. 
 
Klagen ble 07.03.13.sent Mørck eiendom AS for kommentar, men klagen er ikke 
kommentert av Mørck eiendom AS. 
 
Forholdet til overordnede planer 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket er i strid med gjeldende reguleringsbestemmelsene. 
 
Juridiske forhold  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Søknaden ble behandlet i godkjent vedtak den  08.02.2013 saksnr 12/4079-6 
delegasjonssak nr 44/13. Klage ble mottatt og formidlet til Mørck Eiendom AS i brev datert 
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07.03.2013. I brevet ble det også informert at alt arbeid som måtte bli utført før det er klart 
at endelig vedtak foreligger, skjer på egen risiko. 
 
Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 
 
 
Behov for informasjon og høringer 
Rådmannen finner det ikke nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller andre 
instanser siden søknaden anses å være et spørsmål av lokal karakter uten dispensasjon. 
 
 
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning, finner at søknaden bør vurderes 
nærmere, kan følgende vedtak fattes: 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad fra 
ansvarlig søker Mørck Eiendom AS, til vedtak i delegasjonssak nr 44/13, til 
klage fra AKA AS ved Terje Dahlen, og til rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i klagen, tilsier 
at vedtaket i delegasjonssak nr. 44/13 skal endres. Klagen tas til følge, 
ved at det med hjemmel i plan- og bygningsloven §13  nedlegges 
midlertidig forbud mot tiltak på gnr 38/141,149, og at det i pågående 
områderegulering tas sikte på å få avklart de forhold som tas opp i 
klagen. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 

 
 
Rådmannens vurdering 
Behovet for parkeringsplasser er aktuelt i et område som Hvervenmoen og andre 
næringsparker. Mørck eiendom AS har i sin søknad opplyst at det kan bli aktuelt å leie ut 
deler av det omsøkte parkeringsarealet til blant annet Statens Kartverk og Tronrud Bil AS. 
Det er dette punktet som gjør etableringen av parkeringsplassen søknadspliktig. Hadde 
parkeringsplassen kun skulle brukes til den virksomheten som finnes på eiendommen, 
kunne Mørck eiendom etablert parkeringsplassen uten om å søke tillatelse.  
 
AKA AS har i sin klage opplyst at de støtter tiltaket, forutsatt at Mørck Eiendom AS sier seg 
villig til å bidra økonomisk med relevant andel i til infrastrukturtiltak, veibredde mm som vil 
komme som følge av rekkefølgebestemmelser i ny reguleringsplan. 
 
Håndteringen av denne saken er i følge AKA AS, av viktig prinsipiell karakter, og ønsker en 
avklart holdning fra Ringerike kommune vedrørende slike prosesser. 
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Eiendommen ligger i et område som er regulert til industri/kontor, i reguleringsplan 181-01 
Hvervenmoen vekstområde vedtatt den 26.06.86, revisjon vedtatt den 24.06.99. 
Rådmannen vurderer at omsøkt parkeringsplass og adkomst oppfattes ikke er i strid med 
gjeldene plan eller områderegulering.  
 
AKA AS sier selv at dette er en prinsipiell sak for hvordan Ringerike kommune håndterer 
slike prosesser. Klagen dreier seg om hvem som skal være med å betale for 
rekkefølgebestemmelser, etter at pågående omregulering er vedtatt.  
 
Rådmannen mener dette er hensyn man ikke kan ta i en søknad om etablering av 
parkeringsplass, som er i tråd med gjeldende plan. Rekkefølgebestemmelsene i ny plan vil 
antageligvis ikke gjelde for gnr 38/141,149. I tillegg så ville ikke parkeringsplassen vært 
søknadspliktig, dersom en del ikke skulle leies ut.  
 
Generelt kan det i henhold til plan- og bygningsloven § 13 vurderes nedlagt byggeforbud 
frem til planspørsmålet er avgjort, dersom tiltak vanskeliggjør pågående planarbeid. 
Rådmannen vurderer at omsøkt tiltak ikke vanskeliggjør pågående planarbeid, og at § 13 er 
et for sterkt virkemiddel å bruke i en sak som dette. Bortsett fra å utsette saken for befaring 
er eneste relevante grep om vedtaket i delegasjonssak nr 44/13 ønskes endret. 
 
Rådmannen anbefaler på bakgrunn av ovennevnte og ikke å ta klagen til følge, men å 
opprettholde godkjent vedtak i delegasjonssak nr 44/13 om opparbeidelse av 
parkeringsplass. 
 
Vedlegg 
Trykte vedlegg: 

- 2 stk oversiktskart parkeringsplan 
- 3 stk illustrasjonstegninger 
- 1 stk oversiktskart over områderegulering 
- Følgeskriv/brev til søknad fra Mørck eiendom AS datert 19.09.12 
- Svarbrev fra AKA AS v/Dagfinn Bonde Aslaksrud datert 02.10.12 
- Foreløpig svar Ringerike Kommune datert 14.12.12 
- Godkjent vedtak datert 08.02.12. saksnr 12/4079-6 delegasjonssak nr 44/13 
- Klage på vedtak fra AKA AS v Terje Dahlen. 
- Svarbrev vedrørende mottatt klage til Mørck Eiendom AS dater 07.03.13 

 
 
 Ringerike kommune, 19.04.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandler: Roar Nilsen 


