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PROGRAM: 
 
Befaringer: 
 
Kl. 13.30 Fremmøte Hov Alle 21 A – Oppføring av boligbygg med 4 leiligheter  
  (HMA-sak 100/13) 
Ca. kl. 14.15  Kvernberggt. 37 – Tilbygg 
  (HMA-sak 101/13) 
Ca. kl. 15.00 Trafikkforhold Eikli  (nytt kryss)   
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Kl. 16.30 Ordinært møte starter  

 Orientering: Planer for Petersøya v/Conceptor  A/S  
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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 19.08.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
98/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 

Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
99/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev fra Miljø- og arealforvaltning, datert 12.08.3013 vedr. Mindre endring av 
 0605_312-5 Detaljregulering for Almemoen – Melding om delegert vedtak  
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GNR.87/361 - HOV ALLÈ 21A - OPPFØRING AV BOLIGBYGG MED 4 
LEILIGHETER.  
 

Arkivsaksnr.: 13/256  Arkiv: BYG 87/361  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
100/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknader fra hjemmelshaver av eiendom 
gnr. 87, bnr. 352, til rådmannens saksframlegg og til å ha vært på befaring. 
 
1.  Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknaden fra 
 hjemmelshaver i Hov Alle 19, tilsier at boligprosjektet skal avslås.  
 
2.  Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon 
fra 
 reguleringsmessige forhold er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- 
og  bygningslovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket 
behandles  som dispensasjonssak, og det anses ikke nødvendig med regulering. 
 
3.  Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsmessige forhold og gjeldende 
 parkeringsnorm for Ringerike kommune med hjemmel i plan- og bygningslovens § 
 19-2. 
 
4.  Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 
 
5.  Forhold knyttet til bodutbygg mindre enn 4 meter fra nabogrensen må avklares. 
 
6.  Myndighet til å viderebehandle tiltaket delegeres til administrasjonen. 
 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
 
SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 
Ringerike Boligstiftelse c/o Eiendomsservice Ringerike, Askveien 10, 3510 HØNEFOSS 
Shpejtim Berisha, Borger gt. 10, 3511 HØNEFOSS 
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Sammendrag 
 

På eiendom gnr. 87, bnr. 361 er det 15.02.2013 søkt rammetillatelse samt dispensasjon for 
oppføring av bolig med 4 boenheter. Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn merknad fra 
eier av Hov Alle 19, gnr. 87, bnr. 352. 
Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
 

Innledning / bakgrunn 
  
Eiendommen har beliggenhet i nordre del av Hønefoss, med adresse Hov Alle 21 A. 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan nr. 49-02 Hov Tomtefelt. 

 
Beskrivelse av saken 
  
Ringerike boligstiftelse ønsker på vegne av Ringerike kommune å oppføre et boligbygg med 
4 boenheter, over to plan, på overnevnte eiendom. Det vil i tillegg bli bygget tilhørende 
utvendig boder til hver av leilighetene. 
Bygningen vil få et bebygd areal på ca. 263 m² og et bruksareal på ca. 364,40 m². 
Det er i søknaden vist til at parkering kan løses ved oppføring av carporter. Carportene 
tenkes ikke bygd i denne omgang.  
 
Eiendommen omfattes som nevnt av reguleringsplan nr. 49-02 Hov Tomtefelt. 
Reguleringsplanen er datert 01.08.1984 og anses for å være upresis på noen områder. 
I saken er det søkt dispensasjoner fra reguleringsmessige forhold. 
 

Dispensasjoner: 
 
 I reguleringsplanens § 3, er det angitt at bygningens grunnflate inklusiv garasje ikke skal 
overstige 20% av tomtens nettoareal. Det søkes dispensasjon for en utnyttelsesgrad på 
42,5%. 
 
I reguleringsplanens § 5 er det angitt at bygningene skal ha saltak. Takvinkelen skal være 
mellom 22 og 30 grader for en etasjes hus og 35 og 40 grader for 1 ½ etasjes hus. Det søkes 
dispensasjon for pulttak med fall på 5 grader. Ansvarlig søker begrunner dispensasjonen 
med at for at bygget ikke skal bli høyere enn nødvendig, prosjekteres det med pulttak. 
Dette gir en høyeste gesimshøyde over planert terreng på ca. 7,0 meter, noe som er lavere 
enn plan- og bygningslovens § 29-4 som angir gesimshøyde på 8,0 meter. 
 
Jf. reguleringsplanens § 2 kan det i området oppføres bolighus i inntil 1 ½ etasjer med 
tilhørende garasjer. Det søkes dispensasjon for oppføring av bolighus i 2 etasjer. 
 
Videre er det søkt dispensasjon for antall boenheter på eiendommen. 
Reguleringsplanens § 2 angir som nevnt at det kan oppføres bolighus i området. Etter 
rådmannens viten, er ikke bolighus et godt definert begrep i byggereglene.  
Jf. kommuneplanens § 1.1.2: « I områder avsatt til boliger skal nye byggetiltak tilfredsstille 
kravene i pkt. 1-4 nedenfor, inntil det foreligger reguleringsplan for området. Disse kravene 
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gjelder også som en presisering for boligeiendommer som er regulert i eldre 
reguleringsplaner med mangelfulle/upresise reguleringsbestemmelser. Dette gjelder bl.a. for 
reguleringsplan nr. 7, 8, 9, 9-02, 9-03, 9-04, 10, 11, 15, 17, 18, 18-01, 18-02,19, 36, 38, 41, 
44, 102, 111, 130.»  
Gjeldende reguleringsplan er ikke blant de opplistede, men kan tolkes å være noe 
mangelfull og det anses derfor riktig å søke dispensasjon for antall boenheter, i saken fordi 
kommuneplanens § 1.1.2 angir maksimalt enebolig med 56 m² bileilighet. 
 
Reguleringsplanens § 4 angir at det skal bygges garasjer inklusiv bod som tilbygg til bolig. 
Det kan tillates frittliggende garasjer. Garasjer kan oppføres med er areal på opptil 40 m². 
Det er angitt i saken at oppføring av garasjer ikke er ønskelig i tilknytning til prosjektet nå, 
men det er vist parkeringsplass i carport for 4 biler. Disse plassene vil bli utført som 
parkeringsplasser. To av plassene er dimensjonert som HC-plasser.  
Dette er 4 plasser mindre enn angitt i parkeringsnormen for Ringerike kommune. Det søkes 
dispensasjon for antall parkeringsplasser med begrunnelse i at beboere i denne type boliger 
sjelden disponerer mer enn en bil, og at det derfor vil være forsvarlig å redusere antall 
parkeringsplasser.  
 
I forbindelse med nabovarsling av boligprosjektet kom det merknad fra hjemmelshaver av 
Hov Alle 19, gnr. 87, bnr. 352. 
Her følger merknaden og ansvarlig søkers kommentarer til merknaden: 
 
Hjemmelshaver av Hov Alle 19 har merknader vedrørende prosjektets høyde.  
«Det vil være en høy mur/ vegg på siden av huset som kommer til å sperre sola for oss, vi vil 
da ikke se sola på dagtid. Ikke bare rundt huset, men også ut i hagen. Da etter min mening 
opp mot 80% av tomten vil bli sperret for utsikten eller sola permanent eller periodisk. Det er 
meget bekymringsfullt og trist for oss. Det vil gjøre det meget vanskelig for oss å bo der, og 
huset/ eiendommen vil i tillegg tape veldig mye verdi.» 
 
Ansvarlig søker har kommentert merknaden bl.a. på følgende måte: Omsøkte tiltak vil ta 
vesentlig mindre sol fra Hov Alle 19 enn eieren frykter. Vedlagt finnes et soldiagram som 
viser at tiltaket imidlertid begynner å kaste skygge på utearealene i Hov Alle 23 etter kl. 
18.00. Denne naboen har imidlertid ikke kommentert tiltaket i forbindelse med nabovarsel. 
 
Hjemmelshaver av Hov Alle 19 har også merknader vedrørende branntekniske forhold. 
« Det vil være meget brannfarlig, faktum er at forrige huset som var der brant ned. Mitt hus 
ble ikke berørt, men det var normal avstand og derfor ble vi ikke berørt da. Vi er i den 
oppfatning at skulle det oppstå brann igjen vil begge partene bli berørt og konsekvensene vil 
da være katastrofale. Uavhengig hvor mye brannvegger en skulle velge å bygge. Faktum at 
det er snakk om 1 meter avstand gjør det umulig å beskytte seg mot en eventuell brann.» 
 
Ansvarlig søker har ikke undersøkt om det finnes tinglyste erklæringer vedrørende 
begrensninger på omsøkte tomt som følge av byggets plassering nær tomtegrensen. Slike 
begrensninger refererer seg normalt til branntekniske forhold. Som det fremgår av 
brannrapporten gjøres nødvendige branntekniske tiltak for å ivareta forskriftenes krav til 
brannsikkerhet. Branntekniske forhold er ivaretatt uten avvik fra TEK10. 
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Hjemmelshaver av Hov Alle 19 har merknader til innsyn/ privatliv. 
« Den høye muren/ veggen og ikke minst hele huset vil være veldig nær mitt hus med helt 
ned til kun 1 meter avstand. Det vil gjøre det vanskelig for oss å få privatliv. Da vi vil bli 
innestengt/ innesperret.» 
 
Ansvarlig søker angir at naboen selv har bygget en innebygd veranda nær tomtegrensen. 
 
Hjemmelshaver av Hov Alle 19 har merknader til snø/ vann fra bygget. 
« Det er planlagt type skrå tak på denne bygningen, med tanke på at det står så nær over 
mitt hus/ garasje/ veranda, er jeg bekymret for at snø/ vann vil havne over på mitt hus/ 
veranda/ garasje.» 
 
Ansvarlig søker skriver at vann- og snø blir ivaretatt ved takrenner og taknedløp på egen 
tomt. 
 
Bygningsmyndigheten i Ringerike kommune gjennomførte 25.06.2013 en befaring på 
eiendommen. Hjemmelshaver av Hov Alle 19 kunne ikke stille på befaringen, men 
bygningsmyndigheten valgte allikevel å gjennomføre befaringen da dette var i orden for 
hjemmelshaver av Hov Alle 19. På befaringen deltok representanter fra Ringerike 
boligstiftelse. 
 

Forholdet til overordnede planer 
  
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 49-02 Hov Tomtefelt. Gjeldende 
reguleringsplan er vedtatt 01.08.1984 og anses for å kunne være noe upresis og mangelfull, 
på noen områder. 

 
Juridiske forhold  
  
Rådmannen kan ikke se at søknaden reiser ekstraordinære juridiske spørsmål. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Rådmannen kan ikke se at noen tidligere behandling på eiendommen vil kunne ha 
innvirkning på omsøkte tiltak. Det sto tidligere en to-mannsbolig på eiendommen. Denne 
ble godkjent revet 31.05.2013 etter brann. 

 
Økonomiske forhold 
  
Rådmannen kan ikke se at vedtak i saken kan få økonomisk betydning for kommunen. 

 
Behov for informasjon og høringer 
  
Rådmannen kan ikke se at det vil være nødvendig å innhente uttalelser, da 
dispensasjonsspørsmålet anses å være av lokal karakter. 
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Alternative løsninger 
 
Hovedkomiteen viser til innsendte søknad fra ansvarlig søker SG Arkitektur AS på vegne av 
Ringerike boligstiftelse og Ringerike kommune, merknader fra hjemmelshaver av eiendom 
gnr. 87, bnr. 352, til rådmannens saksframlegg og til å ha vært på befaring. 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen mener at søknaden bør avslås, kan 
følgende vedtak være aktuelt: 
 
1. Hovedkomiteen finner at omfanget av dispensasjoner og de argumenter som er angitt i 
nabomerknaden fra hjemmelshaver i Hov Alle 19, tilsier at boligprosjektet skal avslås.  
 
2. Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi dispensasjon fra 
reguleringsmessige forhold ikke er klart større enn ulempene, og at hensynene bak plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelser blir vesentlig tilsidesatt. Tiltaket kan ikke behandles 
som dispensasjonssak, og det anses nødvendig med regulering for å få avklart om slikt tiltak 
skal godkjennes. 
 
3. Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra reguleringsmessige forhold, med hjemmel 
i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 
4. Søknad om rammetillatelse avslås.  
 
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, 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/byen 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. 
 
Ringerike boligstiftelse ble opprettet av Ringerike kommune i 1970. Stiftelsen har til formål 
å erverve eller forestå oppføring av trygdeboliger, samt boliger og institusjoner til brukere 
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for pleie- og omsorg, helse- og sosialtjenester. Ringerike boligstiftelse leier ut leiligheter i 
slike bygg i Ringerike kommune. 
Rådmannen mener omsøkte prosjektet har mange positive aspekter og at tiltaket vil være i 
tråd med Ringerike boligstiftelses formål. Tiltak vurderes også å være i tråd med 
kommunens mål om opprettholdelse av gode basistjenester for kommunens innbyggere. 
 
Det er i saken søkt dispensasjon fra reguleringsmessige forhold for antall boenheter, 
utnyttelsesgrad på eiendommen, parkering, antall etasjer, takvinkel og takform. 
Rådmannen merker seg at det ikke er søkt dispensasjon for plassering nærmere nabogrense 
enn 4 meter. Selve boligbygget er ut i fra innsendte tegninger plassert 4 meter fra 
nabogrensen, mens inntegnede boder vil på det nærmeste være plassert ca. 1,5 meter fra 
nabogrensen. Dersom Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen godkjenner 
søknaden, må den kompletteres ved at bodene bygges frittliggende ved at det søkes om 
dispensasjon for bodutbyggets plassering el.l.  
Bebyggelsen blir til erstatning for tidligere bebyggelse, som brant ned. Tidligere bygg var 
dog en to-mannsbolig, noe som er en helt annen type bebyggelse enn omsøkte bygning. 
Tidligere bebyggelse var vesentlig lavere og gjorde trolig mindre «ut av seg». Rådmannen vil 
allikevel anse prosjektet som positivt i den forstand at man ikke tar nye ubrukte områder 
fra moder jords beholdning. 
Det anses også som positivt at slik bebyggelse beholdes i nær tilknytning til kommunens 
servicesentere, i dette tilfellet Hov Gård bofellesskap. Det blir en moderne bygning bl.a. 
universelt utformet i 1. etasje og med forskriftsmessig varmeisolering etc. 
 
Når det gjelder bygningens samlet bruksareal, er ikke denne større enn for enkelte 
eneboliger i kommunen. Området vurderes også å være tett utbygd med bebyggelse tett 
opp til nabogrensene. Omsøkte bebyggelse anses ikke å ville medføre noe vesentlig avvik, 
eksempelvis med sin høyde. At etasjetallet blir 2 i stede for 1 ½ anses å være et moderat 
avvik, noe som den lave takformen delvis kompenserer for.  
Vedrørende solforhold for naboskapet er det vist, ved hjelp av et soldiagram, at omsøkte 
bygning i liten grad kaster skygge på naboeiendom Hov Alle 19. Det er kun ved vintersolverv 
kl. 09.30 at Hov Alle 19 vil sies å kunne bli delvis skadelidende. Rådmannen kan ikke se at 
Hov Alle 19 vil bli vesentlig skadelidende i form av permanent eller sporadisk skygge kasting 
fra omsøkte bygning. 
 
Ulempene for naboer og allmennheten vurderes som små. Prosjektet regnes delvis som 
erstatningsbebyggelse etter brann. 
Fordelene, vurderes etter en samlet vurdering, å være vesentlig større enn ulempene jfr. 
plan- og bygningslovens § 19-2.  
I Ringerike kommune skal helsehensyn være et viktig element i styrings- og 
beslutningsprosesser. Forebyggende arbeid vektlegges og skal gjennomsyre hele 
organisasjonen på alle områder. 
 
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 delegeres til administrasjonen. 
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Saksdokumenter 
 
Trykte vedlegg: 
- Innsendte kartgrunnlag 1:500. 
- Innsendte tegninger. 
- Innsendte soldiagram. 
- Følgeskriv datert 21.12.2012 fra ansvarlig søker. 
- Merknader fra hjemmelshaver i Borger gt. 10. 
- Ansvarlig søkers kommentarer til merknadene. 
  
 
 
 
 
Ikke trykte vedlegg: 
- Innsendte byggeblanketter. 
- Reguleringsplan med plankart. 
 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 16.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Leder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
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GNR.318/370 - KVERNBERGGATA 37 - TILBYGG  
 

Arkivsaksnr.: 12/3107  Arkiv: BYG 318/370  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
101/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Hovedkomiteen viser til innsendt søknad fra tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, til 
søknad om dispensasjon, til merknad fra Kari og Knut Stavnes m/flere, til befaring og til 
Rådmannens saksfremlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke at de argumenter som er angitt i nabomerknadene tilsier 
at søknaden skal avslås. 
 

2. 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. 

 
3. Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra reguleringsplanen for overskridelse av 

utnyttingsgrad med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. 
 

4. Bygningstype i matrikkelen vil bli endret etter informasjon som er fremlagt i saken. 
 

5. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til administrasjonen. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Utskrift sendes: 
Inger-Lise Mosengen Bjørnsen, Kvernberggata 37, 3510 HØNEFOSS 
Kari og Knut Stavnes, Kvernberggata 39, 3510 HØNEFOSS 
Karin Lindmo og Tore Leinebø,Kvernberggata 41 , 3510 HØNEFOSS 
Gunn og Tom Rishoff, Thornes gate 4, 3510 HØNEFOSS 
 

 
Sammendrag 
På eiendommen gnr 31, bnr 370 er det 22.01.2013 søkt om tillatelse til tiltak uten 
ansvarsrett, samt dispensasjon for utnyttelsesgrad for oppføring av tilbygg mindre 50 m². 
Ved nabovarsling av tiltaket kom det inn merknad fra nabo Kari og Knut Stavnes, Karin 
Lindmo, Tore Leinebø, Gunn og Tom Rishoff. Det har vært foretatt befaring med partene, 
uten at merknadene er trukket tilbake. Saken legges frem til Hovedkomiteen for avgjørelse. 
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Innledning / bakgrunn 
Eiendommen har beliggenhet i utkanten av Hønefoss sentrum med adresse Kvernberggata 
37. Området omfattes av reguleringsplan nr. 120-1 “Løkka og Schjongstangen” 
Søknaden erstatter søknad om tillatelse med ansvarlig foretak, vedrørende samme tilbygg, 
registrert 11.07.2013. 

 
Beskrivelse av saken 
 
Tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen ønsker å utvide eksisterende overbygde terrasse 
med en overbygget veranda i 2 etg. I følge innsendte tegninger blir verandaen en 
forlengelse av eksisterende bolig mot syd/vest. Verandaen anses å være et tilbygg som ikke 
er til boligformål. Eksisterende overbygde terrasse har i følge Bjørnsen et BYA(bebygd areal) 
15,7 m², og omsøkt tilbygg vil få et samlet areal BYA på 32,8 m², det vil si en økning på ca 17 
m².  
Nytt tilbygget blir i følge innsendte tegninger 4 x 8,2 meter. 
 
Det er søkt dispensasjon for utnyttingsgrad på eiendommen. 

 
I forbindelse med nabovarsling har det kommet inn merknader fra Kari og Knut Stavnes, 
Karin Lindmo og Tore Leinebø, Gunn og Tom Rishoff . Merknadene er kommentert i brev fra 
Bjørnsen datert 31.01.2013. 

 
Merknadene fra Kari og Knut Stavnes som støttes av Karin Lindmo, Tore Leinebø, Gunn og 
Tom Rishoff.  Går blant annet ut på at omsøkt tilbygg er i full høyde og overskrider 
utnyttelsesgraden på 30 %, og at det i følge parkeringsforskriftene fremgår at det for 
leiligheter med bruksareal over 80 m² er det krav om 2 parkeringsplasser. Kvernberggata 37 
får i følge merknadene leilighet i 1. og 2. etasje, i tillegg er det beboelse rom på loftet og i 
kjeller. Slik Stavenes forstår det, har hver boenhet naturlig bruksareal over 80 m ² og det 
skal dermed tillegges areal for 3 manglende parkeringsplasser ved beregning av 
utnyttelsesgraden.  
 
Stavenes kan ikke godta at det gis dispensasjon fra den nylige vedtatte reguleringsplanen på 
bakgrunn av blant annet at eiendommen bærer preg av å være enebolig. Eiendommen 
ligger i et nabolag som består av eneboliger, som anses å være i trå med reguleringsplanen. 
Gis det nå dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsen, vil ikke området estetisk sett 
fremstå i samsvar med reguleringsplanens intensjon. Videre vil omsøkt tilbygg etter Stavnes 
sitt syn bli alt for stort og dominerende i forhold til eiendommens størrelse. Tilbygget blir i 
full høyde og vesentlig lengere enn Stavnes sitt hus og eksisterende bebyggelse i nabolaget. 
Stavnes frykter han vil møte en bygning med svært stort volum og med høyt tak, plassert på 
en liten eiendom, og vil da miste mye utsyn og kveldssol.  
 
I søknaden er det i følge Stavnes vist anleggelse av ny adkomst/parkering i den sørlige del av 
eiendommen, hvor Bjørnsen har informert Stavnes at denne kommer i tillegg til 
eksisterende inn/utkjørsel. En ny inn/utkjøring på denne delen av eiendommen, vil i følge 
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Stavnes virke forstyrrende og vil endre det eksisterende boligområde, i tillegg til vil Stavnes 
miste parkeringsmuligheten i gaten.  
 
Stavnes er blitt opplyst om at Kvernberggata ble godkjent som to-mannsbolig rundt krigens 
dager, men boligen har ikke vært benyttet som tomannsbolig på svært mange år. Slik han 
ser det, må reguleringsplan bestemmelsene om utnyttelsesgrad og utforming veie tyngre 
enn ønske om veranda tilbygg for hver etasje. 
 
Tiltaket vil i følge Stavnes være i strid med reguleringsplanens § 1.0 punkt 10, som er en 
generell bestemmelse for hele Løkka, og ikke kun for klassifiserte bevaringsverdige 
bygninger:  
Reguleringsplanens § 1.0 punkt 10: Utforming av bebyggelse: 

Nye tiltak skal på en harmonisk måte opprettholde nærområdets bygningsmessige og 
byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til 
eksisterende bebyggelse i nærområdet og i det nye tiltaket. Ved etablering av ny bebyggelse 
eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en størrelse/volum 
tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger, eller andre tiltak, skal 
gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk samspille med eksisterende 
bygninger og terreng i nærområdet. I områder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet 
til tilpasning til eksisterende bebyggelse tillegges særlig vekt. 
 
Omsøkt tiltak vil i følge Stavnes bryte den ensartede linjen husene i område har, og vil ikke 
samspille med eksisterende bygninger i nærområde.  
 
Inger-Lise Mosengen Bjørnsen har i sitt svarbrev til merknadene skrevet blant annet at 
tilbygget gjelder åpen veranda, som hun mener ikke vil skygge for utsikt/kveldsol.  Bjørnsen 
begrunner dette med at Stavnes selv har oppført en stor dobbel garasje, og det er nettopp 
denne som stenger for eventuell utsikt de hevder å miste. Når det gjelder kveldsol mener 
Bjørnsen at solen har gått ned i horisonten før den eventuelt ville nådd terrassen til 
Stavnes. 
 
I merknadene fra Stavnes nevnes det at det er beboelse rom på loftet og i kjeller. I følge 
Bjørnsen, er det vanlige kjeller rom som ikke er forskriftsmessig egnet som oppholdsrom, og 
loftet består av uisolert boareal.  
 
Stavnes hevder i sine merknader at boligen utvendig ikke bærer preg av å være 
tomannsbolig. I følge Bjørnsen er boligen en tomannsbolig, med samme planløsning i begge 
etasjer. Omsøkt tiltak gjelder ikke utvidelse av boareal, men ombygging av eksisterende 
terrasse. 
 
Stavnes mener omsøkt tiltak vil bryte den ensartede linjen husene i område har, og vil ikke 
samspille med eksisterende bygninger i nærområde. Bjørnsen på sin side mener at ingen av 
husene har lik stil, og nevner flere eksempler på ulik takkonstruksjon i nabobolaget. Tvers 
over gaten for Stavnes sin eiendom er det ifølge Bjørnsen bygget en enebolig i hagen til 
eksisterende bolig, som fremstår som svært fortettet. 
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Eiendommen har i dag 3 parkerings plasser, hvorav en av disse er i garasje. Stavnes påpeker 
at de mister parkeringsmulighet i gaten. Bjørnsen påpeker at det er parkering forbudt skilt 
utenfor begge eiendommene. 
 
Bjørnsen viser til at Stavnes har skrevet at område består av stort sett eldre eneboliger i 
samme stil. Nabolaget har i følge Bjørnsen boliger i alle aldre og stiler, med «skrivergården» 
ca 50 meter unna, med et nytt boligbygg med 10 leiligheter. Det er i følge Bjørnsen, ikke 
noe ensartet bebyggelse i nærområde, eller «løkka» sett under ett. «Løkka» består av 
eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger, seksmannsboliger med verandaer i alle typer 
utforming og størrelser. 

 
Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 120-1 “Løkka og Schjongstangen” vedtatt  
av kommunestyret 01.09.11, sak 117/11, hvor eiendommen Kvernberggata 37 ligger 
innenfor er område som er regulert til - Bebyggelse og anlegg -Boligbebyggelse - 
frittliggende småhusbebyggelse BBF-1-38 (Ene- og tomannsboliger) - 

 
Utnyttingsgrad/Dispensasjon: 
Tiltakshaver Inger-Lise Mosengen Bjørnsen har søkt om dispensasjon fra reguleringsplan nr. 
120-1 «Løkka og Schjongstangen» §1.0.3 for utnyttingsgrad over 30 %. Bjørnsen har regnet 
ut en utnyttelses grad på 43 % hvorav 54 m² er parkeringsareal. Bjørnsen begrunner i sin 
søknad til dispensasjon bandt annet at, endrede krav til antall parkeringsplasser pr boenhet 
i forhold til tidligere. For og redusere overskridelsen av utnyttingsgrad, kan det være mulig 
og legge til ca 20 m² fra gnr 318 bnr 368. Eier av gnr 318 bnr 368 har i følge Bjørnsen 
samtykket å rette opp grensene mellom eiendommen til en rett linje. 
 
 
I henhold til T-1459 “Grad av utnytting” § 3-4 er bebygd areal (BYA) summen av areal for 
bygninger, bygningsdeler og konstruksjoner over bakken. Åpent bebygd areal og nødvendig 
areal for biloppstillingsplass skal også medregnes. For en biloppstillingsplass skal det i følge 
§ 3-12 beregnes 18 m² pr biloppstillingsplass. I følge forskrift om parkering i Ringerike § 3 
skal det for boenheter med bruksareal over 80 m², være 2 biloppstillingsplasser pr boenhet.  

 
Juridiske forhold  
Plan- og bygningsloven kap. 19 omhandler behandling av dispensasjonssaker. Ref. plan- og 
bygningsloven § 19 “Dispensasjon krever grunngitt søknad. Kommunen kan gi varig eller 
midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større 
enn ulempene etter en samlet vurdering.” 
Det kan vanligvis ikke gis dispensasjon på bakgrunn av private eller økonomiske grunner. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
I brev datert 25.07.2012 med kopi til Stavnes skrev leder for Byggesaksavdelingen: 
I dokumentet 2.7.12 har Stavnes blant annet stilt spørsmål om antall boenheter.  Jeg har 
gjennomgått byggemappa for 318/370. I skjema datert 23.9.1940 for byggesak for boligen 
står det blant annet at det skulle være 2 wc, og at det skulle være ett til hver leilighet.  Jeg 
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kan ikke se at det siden er søkt om eller behandlet endring fra 2 leiligheter til 1.  Det skulle 
derved ikke være nødvendig med noen ytterligere tillatelse om boligbygningen videre ønskes 
benyttet som 2-mannsbolig.  
20.10.1941 ble det for øvrig godkjent innredet beboelsesromrom på loftet.  

 
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 innsendt søknad fra tiltakshaver Inger-Lise Mosengen 
Bjørnsen, til søknad om dispensasjon, til merknad fra Kari og Knut Stavnes 
m/flere, til befaring og til Rådmannens saksfremlegg. 
 

1) Hovedkomiteen finner at de argumenter som er angitt i 
nabomerknadene tilsier at søknaden skal avslås. 
 

2) Etter en samlet vurdering finner hovedkomiteen at fordelene ved å gi 
dispensasjon fra reguleringsplanen ikke er klart større enn ulempene,  

 
3) Hovedkomiteen innvilger ikke dispensasjon fra reguleringsplanen for 

overskridelse av utnyttingsgrad med hjemmel i plan- og 
bygningslovens § 19-2, og søknaden avslås. 
 

4) Bygningstype i matrikkelen vil bli endret etter informasjon som er 
fremlagt i saken. 

 
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, ulike omgivelser 
etc.  
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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. 
 
Rådmannen minner om at utnyttelsesgraden allerede er oversteget for eksisterende 
bebyggelse, og eksisterende takoverbygg skal rives. Etter omsøkt tiltak er gjennomfør har  
det bebygde arealet økt med 17 m², noe som anses å være en liten økning totalt sett. 
Hvis tiltakshaver kun hadde revet eksisterende takoverbygg til terrassen, hadde fortsatt 
utnyttelsesgraden vært for høy i forhold til gjeldende reguleringsplan. En av grunnene til at 
utnyttelsesgraden overstiges er at parkeringsarealet medregnes, og består derfor ikke av 
bygninger.  
 
Rådmannen kan ikke se at omsøkte tiltak vil gi vesentlig økt begrensning, for naboer med 
tanke på sol/ skyggeforhold enn dagens situasjon. Møneretning, mønehøyde etc har 
betydning for utsikt, lys, solforhold og lignende, noe som også vegetasjon har. 
 
I henhold til reguleringsplanens § 1.0 punkt 10:  Utforming av bebyggelse: 

Ved etablering av ny bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger 
ha en størrelse/volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger, 
eller andre tiltak, skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk 
samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet. I områder med i hovedsak 
ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning til eksisterende bebyggelse tillegges særlig vekt. 
 
Estetisk sett har omsøkt tilbygg en mer bygningsmessig riktig utforming en eksisterende 
takoverbygg. Takoverbygget bærer preg av å være «kladdet» på i forhold til omsøkt tilbygg, 
som blir en mer naturlig forlengning av eksisterende bolig.  
 
Det at det stort sett er eneboliger i område, men dette er en 2 mannsbolig, utgjør en 
forskjell. Ved horisontalt delte tomannsboliger som i dette tilfelle, er det rimelig at den 
øverste boenheten kan ordne seg romslig veranda, for å kompensere for manglende direkte 
utgang til terrenget. 
 
Plassering er et viktig element knyttet til estetikk og utforming. Tradisjonelt er det 
byggegrenser som angir miste avstand til veier, i noen tilfeller også til eiendomsgrenser. I 
dette tilfelle er det kun byggegrense mot veien i nord/øst, og ikke mot grensen i sør/vest 
der tilbygget søkes bygget. Nabobebyggelsen langs Kvernbergata består boligbygninger 
med ulik takform, og varierende møneretning. Mellom disse boligene, og boligene mot 
sør/vest, er det et område der hagene allerede har uthus og garasjer. 
 
På bakgrunn av overnevnte kan ikke Rådmannen se at tiltaket er i strid med intensjonen i 
reguleringsbestemmelsen. 
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Rådmannen anser fordelene med å godkjenne søknaden med dispensasjon, for å være 
større enn ulempene, og at det derved er grunnlag for og godkjenne søknad om 
dispensasjon fra reguleringsplan nr. 120-1 “Løkka og Schjongstangen” og at intensjonen i 
reguleringsplanen ikke blir vesentlig tilsidesatt.  
 
I merknadene til søknaden er det nevnt anleggelse av ny adkomst/parkering i den sørlige 
del av eiendommen. Det er ikke søkt tillatelse til ny/endret adkomst, og inngår derfor ikke i 
saksbehandlingen. Det at boligen har ikke vært benyttet som tomannsbolig på svært mange 
år, anses ikke å være relevant, da bygningen er stadfestet å være en to-mansbolig. Omsøkt 
tiltak gjelder dessuten ikke etablering av ny bruksenhet(boenhet) men tilbygg med 
overbygget veranda i 2 etasjer, en til hver bruksenhet i boligen. 
 
Rådmannen anbefaler at søknad om tilbygg og dispensasjon innvilges, og at myndighet til å 
viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. 

 
 
Vedlegg 
Trykte vedlegg: 

- Innsendt situasjonskart 1:500 
- Situasjonskart m/naboer 
- Reguleringsplankart 
- Plan, snitt- og fasadetegninger. 
- Nabomerknader med bilder og skisser av tilbygg 07.12.2012. 
- Svarbrev til merknader fra naboer 31.01.2013. 
- Dispensasjonssøknad og følgeskriv fra tiltakshaver 22.01.2013. 

- Brev fra Ringerike kommune 25.07.2012. 
 
Ikke trykte vedlegg: 

- Diverse søknadsblanketter, nabovarslingsblanketter, reguleringsbestemmelser og 
etc. 

 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 

 
 
 
 Ringerike kommune, 14.08.2013 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Roar Nilsen 
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DELEGASJONSSAKER    
 

Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
102/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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HARALD HARDRÅDESGATE  -  UTBYGGINGSAVTALE  
 

Arkivsaksnr.: 12/1285  Arkiv: Q14 &01  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
103/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til utbyggingsavtale mellom Benterud Utbygging AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med etablering av et boligområde på Benterud, skal Harald Hardrådes gate 
forlenges til Benterud. Det skal i tillegg etableres fortau langs vegen fra Eikliveien. Det er i 
den forbindelse ført forhandlinger mellom utbygger Benterud Utbygging AS og Ringerike 
kommune om en utbyggingsavtale vedrørende tiltaket. 

Beskrivelse av saken 

I bestemmelsene til reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud» er det stilt krav om 
at det skal etableres en ny adkomstveg til Benterud via Harald Hardrådes gate før det gis 
brukstillatelse for nye boliger på Benterud. Benterud Utbygging AS, som har hånd om det 
regulerte boligområdet, ønsker derfor at denne adkomsten etableres for å få realisert 
boligområdet. 

Den første delen av den nye adkomstvegen, som omfatter ny veg mellom Osloveien og 
Eikliveien med tilhørende kanalisert lyskryss i Osloveien, er under utførelse nå. Det er 
tidligere inngått en utbyggingsavtale med Buskerud fylkeskommune for denne delen av 
prosjektet. Dette er et samarbeid mellom fylkeskommunen og Benterud Utbygging. 

For å fullføre ny adkomstveg til Benterud, må i tillegg Harald Hardrådes gate forlenges ned 
til Benterud. Det foreligger nå et forslag til utbyggingsavtale mellom Benterud Utbygging og 
kommunen for dette tiltaket. Avtalen innbefatter også etablering av fortau langs Harald 
Hardrådes gate fra Eikliveien til Benterud. Kommunen skal overta veg og fortau til fremtidig 
drift og vedlikehold etter ferdigstillelse. 

Før det gis igangsettingstillatelse for bygninger, må det inngås en egen utbyggingsavtale 
med utbygger vedrørende ny og eksisterende infrastruktur innenfor boligområdet. Dette i 
henhold til bestemmelser i reguleringsplanen. En eventuell ny utbyggingsavtale vil trolig bli 
inngått med en annen avtalepart, da området vil bli lagt ut for salg. 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan nr. 311 «Boligområde på Benterud», som er grunnlaget for 
avtalen, ble vedtatt i Kommunestyret 04.05.2006, sak 50/06. 

Utbyggingsavtale med Buskerud fylkeskommune vedrørende nytt vegkryss i Osloveien ble 
vedtatt i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012, sak 83/12. 
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Økonomiske forhold 

Utbyggingsavtalen forutsetter at tiltaket utføres uten kostnader for kommunen, og at alle 
utbyggingskostnader bæres av Benterud Utbygging. Tiltaket skal dermed utføres uten 
kostnader for kommunen.  

Ved kommunal overtagelse av anlegget kan det på utbyggers oppfordring inngås en avtale 
om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger og kommunen. Dette for å sikre 
refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende regler for justeringsrett på 
overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve administrasjonsgebyr for 
administrasjonen av dette. 

Behov for informasjon og høringer 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 
29.06.2013. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen ser positivt på at dette prosjektet gjennomføres, da dette legger til rette for 
etablering av boligområdet på Benterud. Samtidig vil Rådmannen påpeke at dette tiltaket er 
nødvendig for å fullføre det pågående vegprosjektet. 

Videre vil tilrettelegging for et boligområde på Benterud være et bidrag til målet om 
tilrettelegging for vekst i Hønefoss sentrum. 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

Vedlegg 

1. Forslag til utbyggingsavtale med Benterud Utbygging AS. 

2. Situasjonsplan Harald Hardrådes gate. 

 

Lenker 

Reguleringsplan nr. 311: 
http://kart.ringerike.kommune.no/ringerikeregplan/Reguleringsplankart/311.pdf 

Reguleringsbestemmelser: 

http://kart.ringerike.kommune.no/ringerikeregplan/Reguleringsplanbestemmelser-
pdf/311.pdf 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 

 Ringerike kommune, 19.08.2013 
 Knut E. Helland 
 Rådmann 
Virksomhetsleder: Asle Aker 

Saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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HØNENGATA 18-20 - UTBYGGINGSAVTALE  
 

Arkivsaksnr.: 13/2265  Arkiv: L81   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
104/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 

Forslag til utbyggingsavtale mellom Hegi AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

Innledning / bakgrunn 

I forbindelse med planlagt utvidelse av et forretningsbygg på eiendommene Hønengata 18 
og 20 er det ført forhandlinger mellom Hegi AS og Ringerike kommune om utbyggingsavtale 
vedrørende etablering av infrastruktur på eiendommene. 

Beskrivelse av saken 

Hegi AS, eier av Hønengata 18 og 20, planlegger utvidelse av forretningsbygget i Hønengata 
18. Utvidelsene vil gå inn på Hønengata 20. I tillegg vil naboeiendommene (bl.a. Hønengata 
22-24) bli berørt ved at det skal etableres parkeringsplasser, lekeplass og gang-/sykkelveg. 
Dette er i henhold til reguleringsplan nr. 0605_358 «Hønengata 18-20». 

Over eiendommen Hønengata 22 og 24 ligger det kommunal vann- og avløpsledninger. 
Avløpsledningen er en fellesledning, det vil si at kloakk og overvann føres i samme ledning. 
Denne ledningen kommer fra Storjordet, og er planlagt separert i en ny spillvannsledning og 
en ny overvannsledning i henhold til hovedplan avløp. Det ble lagt til rette for tilknytning av 
de nye ledningene i forbindelse med oppgradering av ledningene i Hønengata. 

Det vil være hensiktsmessig å etablere de nye avløpsledningene på disse eiendommene 
samtidig som det skal etableres parkeringsplasser, lekeplass og gang-/sykkelveg. I tillegg bør 
også den kommunale vannledningen skiftes, da denne er av eldre dato. Dersom dette ikke 
gjøres samtidig, vil dette føre til økte kostnader for kommunen ved fremtidig utskiftning, da 
kommunen må bekoste eventuell reetablering av parkeringsplasser og lekeplass. 

I det fremforhandlede forslaget til utbyggingsavtale er det foreslått at utbygger besørger 
utskifting av de kommunale ledningene, i tillegg til parkeringsplasser, lekeplass og gang-
/sykkelveg. 

Flere av eiendommene innenfor planområdet er eid av kommunen. Utbygger er i dialog 
med kommunens Eiendomsforvaltning om kjøp av disse. Et eventuelt salg av eiendommene 
vil bli lagt fram i en egen sak. 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Gjeldende reguleringsplan nr. 0605_358 «Hønengata 18-20», som er grunnlaget for avtalen, 
ble vedtatt i Kommunestyret 29.11.2012, sak 134/12. 
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Økonomiske forhold 

Utbyggingsavtalen forutsetter at utbygger bekoster etablering av parkeringsplasser, 
lekeplass og gang-/sykkelveg, mens kommunen bekoster nye vann- og avløpsledninger. 
Kommunens andel dekkes innenfor gjeldende bevilgninger i hovedplan avløp. 

I henhold til bestemmelser i utbyggingsavtalen skal tiltakene kostnadsberegnes, og 
kommunen skal godkjenne kostnadene for tiltakene, som kommunen skal bekoste, før 
oppstart. 

Behov for informasjon og høringer 

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 
09.08.2013. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

Rådmannens vurdering 

Utbyggingsavtalen ivaretar at området utvikles i henhold til den vedtatte reguleringsplanen. 
Rådmannen ser positivt på at tiltakene, som reguleringsplanen legger opp til, gjennomføres. 

Rådmannen mener det er nødvendig at de kommunale ledningene innenfor 
reguleringsplanen skiftes ut samtidig med at området utvikles, da alternativet ved å utføre 
dette senere vil føre til økte kostnader for kommunen. 

Det planlegges også for flere boliger i tilknytning til utvidelsen av forretningsbygget, noe 
som er i tråd med ønsket om tilrettelegging for vekst i sentrum av Hønefoss. Avtalen legger 
til rette for en lekeplass innenfor området og en gangvegforbindelse mellom Hønengata og 
Parkgata, noe som vil bidra positivt for utearealene i kvartalet. 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at forslag til utbyggingsavtale vedtas. 

Vedlegg 

1. Forslag til utbyggingsavtale med Hegi AS. 

2. Reguleringsplan nr. 0605_358 «Hønengata 18-20». 

Lenker 

Reguleringsbestemmelser: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsPlanDialogDokumenter/bestemmelser/358-
Best.pdf 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift. 

 Ringerike kommune, 19.08.2013 
 
 Knut E. Helland 
 Rådmann 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
Saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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LOESKOLLEN - UTBYGGINGSAVTALE  
 

Arkivsaksnr.: 13/2876  Arkiv: L81   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
105/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 02.09.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til utbyggingsavtale med Loeskollen Utvikling as godkjennes 
 

Sammendrag 
Loeskollen Utvikling as bygger ut leilighetskompleks i Haug. Rekkefølgebestemmelsene i 
reguleringsplanen gir føringer for utbygging av teknisk infrastruktur som krever en 
utbyggingsavtale med Teknisk drift i Ringerike kommune. Infrastruktur som omhandles av 
utbyggingsavtalen er gangveier og omlegging av en kommunal vannledning. 

 
Beskrivelse av saken 
 I bestemmelsene til reguleringsplan nr.349 «Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt» 
er det stilt krav om opparbeidelse av gangveg SGS-1 og SGS-2 som ligger innenfor 
planområdet. Det er stilt krav gjennom rekkefølgebestemmelsene § 5.6 «Fortau fra krysset 
Hvalsveien / Harehaugveien og opp til eksisterende fortau langs Harehaugveien skal 
ferdigstilles før brukstillatelse gis. Dette ligger utenfor planområdet. 
Annen teknisk infrastruktur som utbyggingsavtalen berører er omlegging av eksisterende 
vannledning som krysser området og som kommer i konflikt med bygninger. Denne 
ledningen må flyttes. 
 
Rekkefølgebestemmelsen § 5.2 sier «Det kan ikke gis brukstillatelse for bygninger før anlegg 
som skal overtas av kommunen i samsvar med utbyggingsavtale og godkjent og overtatt av 
kommunen. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Gjeldende reguleringsplan nr. 349 «Detaljregulering for Loeskollen Boligprosjekt» er 
grunnlaget for prosjektet, ble vedtatt av kommunestyret sak 92/12 den 28.06.2013. 

 

Økonomiske forhold 
Utbyggingsavtalen forutsetter at alle utbyggingskostnader bæres av Loeskollen Utvikling as. 
Tiltaket skal dermed utføres uten kostnader for kommunen 

 
Behov for informasjon og høringer  

Utbyggingsavtalen har ligget ute til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 
15.08.2013. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget 
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Rådmannens vurdering  

Rådmannen ser positivt på at boligprosjektet gjennomføres da man generelt ønsker ny 
boligbygging på områder som kommunen har vurdert at tilfredsstiller kravene til fortetting. 
Denne eiendommen ligger i et slikt område med nærhet til «Haug sentrum». 
Rådmannen anbefaler at utbyggingsavtalen med Loeskollen Utvikling as godkjennes. 
 
 

Vedlegg 
Forslag til utbyggingsavtale mellom Ringerike kommune og Loeskollen Utvikling as 

 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 15.08.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
 
Saksbehandler: Jostein Nybråten 
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