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GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 07.10.2013  
 

Arkivsaksnr.: 13/38  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
118/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER     
 

Arkivsaksnr.: 13/39  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
119/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Trafikkrådes møteprotokoll, møte 08.10.2013 
B Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, mottatt 09.10.2013 vedr. Vinterroveien 10, klage 
 på tillatelse til oppføring av garasje 
C Notat, datert 11.10.2013 fra rådmannen vedr. Reg.plan 371, Telegrafallen 2 – 
 Orientering om gjenopptagelse av arbeid med plan  
D Kommunetesten 2013 
E Brev fra Buskerud Fylkeskommune, mottatt 17.10.2013 vedr. Hønengt. 5B, 
 utbyggingsplaner 
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FRADELING AV BOLIGTOMT - GNR. 109/1 - ÅSBYGDA - DELING AV 
EIENDOM  
 

Arkivsaksnr.: 13/2244  Arkiv: BYG 109/1  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
120/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det gis ikke dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse § 2.1. Hensynene bak 
kommuneplanens deleforbud vil bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis dispensasjon, 
samt at ulempene ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn fordelene.  

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og søknaden om 
fradeling av boligtomt avslås. 

3. Saken oversendes rådmannen som et innspill til den pågående 
kommuneplanrevisjonen. Søknaden om fradeling av boligtomt kom inn før fristen 
for innspill til kommuneplanen.  Derfor er det aktuelt å behandle dette som et 
innspill til kommuneplanen slik at den kan vurderes på lik linje med andre 
boliginnspill.  

 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og 
kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 
 
Utskrift sendes: 
Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 Hønefoss (kjøper) 
Ole Helliksrud, Hadelandsveien 600, 3520 Jevnaker (hjemmelshaver) 
 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av en boligtomt på ca. 4 dekar i Åsbygda. Den aktuelle parsellen er 
høybonitet skog og grenser opp til dyrka mark. Etter en helhetsvurdering finner rådmannen 
at hensynene bak deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig 
tilsidesatt. Videre anses ulempene å være større enn fordelene. Det foreligger ingen 
spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 
hensyn Jordloven skal ivareta, og det er lite som taler for å gi samtykke til deling. 
Rådmannen vil anbefale at søknaden om fradeling og søknaden om dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsene avslås. 
 

Beskrivelse av saken 
Det søkes fradelt en parsell på ca. 4 dekar fra eiendommen Stigsrud nedre, gnr. 109, bnr. 1 i 
Åsbygda. Eiendommen Stigsrud nedre består ifølge Gårdskart av totalt på 884 dekar, hvorav 
132 dekar fulldyrka jord, 5 dekar innmarksbeite og 715 dekar produktiv skog. 
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Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn og skal nyttes til boligtomt. Kjøper 
av parsellen har bolig annet sted i kommunen, men ønsker å flytte grunnet støvplager fra 
Vestsiden pukkverk og av familiære grunner.  Han opplyser i tillegg å ha en gårdssag som 
skal settes opp på parsellen. 
I brev av 17.06.2013 er det også nevnt at parsellen ligger 200 meter fra avkjørsel fra 
Hadelandsveien. Denne avkjørselen har 4 eneboliger i dag. Kollektivtransporten er god i 
området forbi tomten.  

 
Forholdet til overordnede planer 
Kommuneplan for Ringerike: Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av 
kommuneplanbestemmelsen § 2.1 Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF-område). Der 
det står: “I landbruk-, natur- og frilufts område er det tillatt å gjennomføre bygge og 
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 
driftsbygning, masseuttak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF–
områdene, jfr § 5. 
 
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse 
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. 
 
Jordpolitisk arealvurdering: I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er 
området klassifisert som B-område Dette er et område med normalt sterke 
landbruksinteresser. Fradeling av produktive arealer i slike områder kan derfor kun 
unntaksvis anbefales.   

 
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. 
 
Rådmannen ønsker å presisere hva som er vurderingskriterier i forbindelse med 
dispensasjon. Følgende begrunnelser er i utgangspunktet ikke relevante for dispensasjon: 

- Ledd i arveoppgjør 
- Økonomiske forhold 
- Bosted (i kommunen eller ikke) 
- Planen er uhensiktsmessig 
- Trenger bedre plass 
- Eiendommen trenger vedlikehold 

 
Begrunnelser som kan være relevante: 

- Individuelle forhold knyttet til søker eller nærstående 
- Det er ikke negativt for noen 

 
Eksempler på relevante begrunnelser: 
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- Tiltaket er i tråd med ny, ikke vedtatt plan 
- Området ellers er ferdig utbygd 
- Området har endret karakter 
- Gjenoppbygging etter brann 
- Bygging på gamle tufter 
- Annen bebyggelse fjernes /ny bebyggelse flyttes i forhold til tidligere 

 
Alle vedtak som fattes i kommunen har betydning for andre saker, såkalt presedens. Og det 
er et likhetsprinsipp som skal ligge til grunn for kommunens saksbehandling, slik at urimelig 
forskjellsbehandling ikke forekommer. 

 
I Jordlovens § 12, 3. ledd fremgår det at: «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal givast, 
skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 
landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om 
delinga fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn 
dersom dei fell inn under formålet i jordlova.» 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Det ble søkt om fradeling av en boligtomt på samme sted i 1981.  Denne søknaden ble 
avslått av Buskerud fylkeslandbruksstyre, med hovedbegrunnelse at tomta grenset til 
fulldyrka jord, og således kunne skape fremtidige driftsøkonomiske problemer for 
hovedbølet. 

 
Behov for informasjon og høringer 
Da rådmannen er negativ er det ikke innhentet uttalelser. Skulle Hovedkomiteen for miljø- 
og arealforvaltningen være positive, må relevante uttalelser innhentes. 

 
Alternative løsninger 
Dersom Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltningen mener at søknaden alikevel bør 
innvilges, kan følgende vedtak være aktuelt: 
 
1.  Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak 
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til at det gis 
dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 
2. Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Buskerud. 
3.Behandling av søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og 
søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rådmannen forutsatt at fylkesmannen ikke 
går i mot søknaden.  
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og 
kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 
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Rådmannens vurdering 
Eiendommen ligger i et landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) hvor det etter 
kommuneplanens bestemmelser § 2.1 ikke er tillatt med fradeling til boligformål. Det er 
søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 2.1. Rådmannen anser at mail 
datert 30.08.2013 fra Kihle kan tolkes som en søknad om dispensasjon med begrunnelser. 
Dette fordi Ringerike kommune v/landbrukskontoret 17.07.2013 uttalte, i en foreløpig 
gjennomgang av saken, at: «parsellen ligger innenfor LNF-område i kommuneplanen, hvor 
fradeling til boligformål ikke er tillatt.» Rådmannen kan ikke sies å ha kjennskaper til at det 
finnes regler for hvordan dispensasjonssøknader skal meddeles, altså om man kan forfatte 
dette i brevs form eller blankettform. Både i henvendelse datert 17.06.2013 og i mail datert 
30.08.2013 finnes ulike begrunnelser for dispensasjon. 
Det kan kun gis dispensasjon fra LNF-formålet dersom hensynet bak bestemmelsen ikke blir 
vesentlig tilsidesatt. Alderdom og behov for hjelp og assistanse er oppgitt som begrunnelse 
for dispensasjon. 
 
 
Rådmannen vurderer at det ikke har vært vanlig å godkjenne fradeling og dispensasjon for 
nye boligtomter etter at kommuneplanen fikk sin nåværende struktur i 2007. Primært bør 
all boligbygging skje som et ledd i helhetlig arealplanlegging gjennom kommuneplanen. 
Dette da etablering av boliger også bør ses i sammenheng med teknisk infrastruktur som 
veg, vann og avløp, samt offentlige og private servicefunksjoner som barnehage, skole og 
helsetjenester mm. 
 
Det vil normalt være en rekke fordeler ved spredt bosetting og boligbygging utenfor 
boligområder, men det kan også være uheldig og hvor etablering av nye boligtomter kan by 
på utfordringer i fremtiden. For de som bosetter seg på slike boligeiendommer vil dette 
kunne gi fordeler som nærhet til familie- og oppvekstmiljø, gode nærmiljøer og god tilgang 
til natur- og friluftsområder. Imidlertid kan boligbygging LNF-områder medføre uheldige 
inngrep i landbruksområder, samt at det kan by på samfunnsøkonomiske utfordringer 
knyttet til bl.a. offentlig transport og tilgjengelighet til ulike servicefunksjoner. 
 
Kommunen skal foreta en konkret og reell vurdering. Det er verdt å merke seg at ingen har 
krav på dispensasjon, og det vil være opp til kommunens skjønn om det kan gis 
dispensasjon. Det bør blant annet legges vekt på hvor lojale kommunen ønsker å være mot 
gjeldende plan, å se tiltaket i en større sammenheng (i forhold til andre lignende saker), å se 
tiltaket i et langsiktig perspektiv og ikke minst mulige konsekvenser av å innvilge søknaden. 
 
Søker oppgir at han ønsker å flytte fra sin nåværende eiendom, og komme nærmere sin 
sønn og hans familie. Dette for å kunne hjelpe de, samt at Kihle kan få hjelp og bistand hvis 
han trenger det. Dette er årsaker som på ingen måte er unike og gjør at saken har mange 
fellestrekk med andre saker kommunen har behandlet. I andre tilsvarende saker har 
kommunen ikke gitt tillatelse til deling. Rådmannen er opptatt av likebehandling i saker som 
ellers er like av karakter. 
 
Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndighetene at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ulempene å 
være større enn fordelene. 
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Omsøkte parsell ligger i et «hjørne» og grenser nært opp til jordbruksareal. Adkomsten til 
arealet vil skje langsmed jordekanten, på eksisterende bilveg/traktorveg. Det legges til 
grunn at en fradeling vil medføre etablering av en fritt omsettelig boligtomt. Arealet er 
produktiv skogsmarks. En etablering av boligtomt her vil kunne medføre drifts- og 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Vurderingene rundt hva som vil medføre 
drifts- og miljømessige ulemper for landbruket vil normalt sprike, alt etter hvilken part som 
foretar en slik vurdering. Og på mange måter vil det kunne være subjektive forhold som er 
avgjørende for hvorvidt den enkelte opplever støy, støv, lukt med mer fra landbruket å 
være til sjenanse. Landbruksaktiviteten i et område vil være varierende alt etter 
produksjon, driftsintensitet, og ikke minst gjeldende landbrukspolitikk. Endring i arealbruk 
og driftsform vil ha betydning for omkringliggende boligbebyggelse, og kommunen erfarer 
at toleransen for landbruksrelaterte aktiviteter ikke bestandig samsvarer med boligeiers 
preferanser. Dette kan medføre konflikter mellom arealbruksformål, og kommunen 
opplever økning i henvendelser og problematikk knyttet til dette. Med dette menes at 
aksepten for at ens bolig, spredtbygd sådan, ligger i et ”næringsområde” hvor det fra tid til 
annen utøves næringsaktivitet, ikke alltid er like stor. En endring av dagens arealbruk til 
boligformål vil medføre endringer i kulturlandskapet. 
 
For at det skal kunne gis samtykke til deling etter Jordlovens § 12 må det foreligge 
spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå igjennom ovenfor de 
hensyn Jordloven skal ivareta. Kort oppsummert: 

- Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn.  Fradeling av produktive 
arealer til boligformål anses ikke å være i samsvar med hensynet til vern av 
arealressursene.  

- Parsellen blir liggende som en øy inne i, og grenser mot hovedbølets fulldyrka 
jordbruksareal.  Dette er uheldig, og kan på sikt føre til drifts- og miljømessige 
ulemper.  

- Parsellen ligger i et sentralt og attraktivt boområde, hvor det ikke er nødvendig med 
fradeling av produktive arealer for å ivareta bosettingshensynet.  

- I tillegg er det omsøkte arealet avsatt som LNF-område i kommuneplanen, hvor 
fradeling til boligformål ikke er tillatt. 

 
I denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt ingen klare forhold som taler for at 
det skal gis tillatelse til deling.  
Søknadene gjelder altså etablering av ei boligtomt. 4 dekar er uvanlig mye for ei boligtomt. 
Det er opplyst at ei gårdssag planlegges satt opp på eiendommen, noe som synes å kunne gi 
en sammenblanding av boligbruk og næring. 
 
 

Konklusjon/anbefaling  
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette siden politikerne i 
lignende saker har vært negative samt at omsøkte fradeling ikke er i tråd med formålet 
etter Jordloven eller hensynene i kommuneplanen for Ringerike. Det anbefales derfor at 
søknaden avslås. 
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Vedlegg 
1. Kart. 
2. Henvendelse fra Helge Kihle vedrørende deling av eiendom datert 17.06.2013. 
3. E-post korrespondanse. 
4. Foreløpig vurdering av Landbrukskontoret datert 17.07.2013. 
5. Søknadsblankett for fradeling av eiendom, datert 07.10.2013* 

 

 
Lenker 
 
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, 11.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
saksbehandler: Henning Gulbrandsen 
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POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00 
3502 HØNEFOSS 3510 HØNEFOSS 
e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 

    LANDBRUKSKONTORET        
FOR 

RINGERIKE OG HOLE 

 
 
 
Ringerike kommune, 
Byggesak v/Henning Gulbrandsen 
  
 

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
13/2244-2 18171/13 BYG 109/1  17.07.2013 
 
GNR. 109/1 - DELING AV EIENDOM 
 
Viser til søknad om deling av eiendom datert 17.06.2013. 

Det søkes fradelt en parsell på 4-5 dekar fra eiendommen Stigsrud nedre, gnr. 109, bnr. 1 i 
Åsbygda, tilhørende Ole Helliksrud.  Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn, 
og skal nyttes til boligtomt.  Kjøper av parsellen har bolig annet sted i kommunen, men ønsker 
å flytte grunnet støvplager fra Vestsiden pukkverk og av familiære grunner.  Han opplyser i 
tillegg å ha en gårdssag som skal settes opp på parsellen. 

Stigsrud nedre er ifølge gårdskart fra Skog og landskap totalt på 884 dekar, hvorav 132 dekar 
fulldyrka jord, 5 dekar innmarksbeite og 715 dekar produktiv skog. 

Søknad om deling skal behandles både etter både plan- og bygningsloven og jordloven.  I det 
følgende vil vi gi en foreløpig tilbakemelding på hvordan saken stiller seg etter jordloven.  Vi 
gjør oppmerksom på at det tas gebyr for eventuell senere behandling etter jordloven.  

Eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk kan ikke deles uten 
departementets (kommunens) godkjenning.                                                                                  
I vurderinga skal det legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert 
bruksstruktur i landbruket, og deling i samsvar med jordlovens § 12 skal kun godkjennes 
dersom det ikke går ut over de interessene bestemmelsen skal verne om.                                    
I vurderinga inngår også hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til en 
driftsmessig god løsning og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området.                                                                                                                  
Dersom deling er nødvendig for å ivareta bosettinga i området, kan godkjenning gis, selv om 
det ellers ikke ligger til rette for dette.     

I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som B-område 
Dette er et område med normalt sterke landbruksinteresser. Fradeling av produktive arealer i 
slike områder kan derfor kun unntaksvis anbefales. For at det skal gis samtykke til deling etter 
jordlovens § 12 må det foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de 
kan slå igjennom ovenfor de hensyn loven skal ivareta.  

Etter en foreløpig vurdering finner landbrukskontoret at det i denne konkrete saken trolig ikke 
kan gis samtykke til deling etter jordlovens §12.  Dette fordi: 

- den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn.  Fradeling av produktive arealer 
til boligformål anses ikke å være i samsvar med hensynet til vern av arealressursene.  
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- parsellen blir liggende som en øy inne i, og grenser mot hovedbølets fulldyrka 
jordbruksareal.  Dette er uheldig, og kan på sikt føre til drifts- og miljømessige 
ulemper  

- parsellen ligger i et sentralt og attraktivt boområde, hvor det ikke er nødvendig med 
fradeling av produktive arealer for å ivareta bosettingshensynet 

- parsellen ligger innenfor LNF-område i kommuneplanen, hvor fradeling til boligformål 
ikke er tillatt.   

 
Det ble for øvrig søkt fradelt en boligtomt på samme sted i 1981.  Denne søknaden ble avslått 
av Buskerud fylkeslandbruksstyre, med hovedbegrunnelse at tomta grenset til fulldyrka jord, 
og således kunne skape fremtidige driftsøkonomiske problemer for hovedbølet.  

 

 

 

 

 

 Med hilsen 
 
 
 Heidi Skagnæs 

Enhetsleder landbruk 
 
 
Saksbehandler:  Åge Geir Hanssen 
Saksbehandlers telefon: 32 11 75 70 
E-post: aage.geir.hanssen@ringerike.kommune.no 
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GNR.274/27 - JUTERUD - FRADELING AV KÅRBOLIG  
 

Arkivsaksnr.: 11/3851  Arkiv: LBR 274/27  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
21/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.2012 
30/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.03.2013 
121/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til søknaden om fradeling, til søknad om dispensasjon, til klage på 
tidligere vedtak, til hovedkomiteens avslag etter jordloven i sak 21/12, til hovedkomiteens 
vedtak i sak 30/13 om samtidig behandling etter både jordloven og plan- og bygningsloven, 
samt til rådmannens saksframlegg. 
 
1.  Hovedkomiteen kan ikke se at de forhold som påpekes av søkeren gir grunnlag for å 

endre tidligere vedtak etter jordloven i sak 21/12.   
Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12 velger Ringerike kommune å 
opprettholde sitt vedtak om avslag på søknad om fradeling av kårboligen på Juterud, 
gnr. 274, bnr. 27. 
Avslaget begrunnes med påregnelig fare for drifts- og miljømessige ulemper for 
hovedbruket ved fremtidig drift.  

  
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse etter jordloven 

  
   
2.   Hovedkomiteen kan ikke se at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene og finner at dispensasjon i dette tilfellet er i strid med plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse jf. Plan- og bygningslovens § 19 – 2. 

 
3.   Under henvisning til deleforbudet i kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. avslås 

søknaden om fradeling etter Plan- og bygningslovens §20-1 m og § 26-1. 
 
Se vedlagt orientering om klageadgang 
 
 
 
Utskrift sendes: 

- Brit og Tore Brubråten 
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Sammendrag 
I forbindelse med generasjonsskifte søkes kårboligen på Juterud fradelt.  Behovet for 
kårbolig oppgis ikke lenger å være til stede, da eiendommens produktive arealer er små, og 
jorda bortleid.   
Eiendommens ressursgrunnlag og driftsomfang tilsier at det ikke er et driftsmessig behov 
for kårboligen.   
 
Drifts- og miljømessige ulemper for hovedbølet i forhold til beliggenhet/adkomst og tilgang 
til egen skog vurderes imidlertid å være betydelige.  Under henvisning til jordloven og 
kommunens nylig vedtatte retningslinjer for kårboliger i landbruket, anser rådmannen 
totalt sett drifts- og miljømessige ulemper for hovedbølet ved den omsøkte fradelingen å 
være av et slikt omfang, at søknaden ikke kan tilrås. 

 
Innledning/bakgrunn: 
Brit og Tore Brubråten ønsker å fradele kårboligen på Juterud.  Søknaden trenger 
godkjenning både etter jordloven og plan- og bygningsloven før fradeling er endelig.   

Søknad om fradeling av kårboligen ble første gang behandlet etter jordloven av 
hovedkomiteen i møte 6.2.2012, som sak 21/12.  Søknaden ble avslått.  Et mindretall på 3 
stemte for at søknaden skulle godkjennes.  

Avgjørelsen ble ikke påklaget av søkerne innen den lovbestemte fristen på 3 uker.  I oktober 
2012 tok imidlertid søkerne kontakt på ny.  De hevdet det var unøyaktigheter i 
saksfremlegget og de vurderinger som ligger til grunn for avslaget, og ønsket å klage på 
avgjørelsen selv om klagefristen var utgått for lengst.  De hadde ment å klage, men av ulike 
årsaker ble det ikke noe av.  Forvaltningsloven åpner for at en klage kan fremsettes inntil 1 
år etter at endelig vedtak er fattet, dersom «det av særlige grunner er rimelig at klagen blir 
prøvd».  I samråd med kommuneadvokaten fant rådmannen å kunne ta klagen til 
behandling selv om fristen var oversittet, da det ikke er andre parter som blir vesentlig 
skadelidende ved en mulig endring av vedtaket.  

Klagebehandlingen etter jordloven ble fremmet for hovedkomiteen som sak 30/13 i møte 
04.03.2013, fortsatt med negativ innstilling fra rådmannen.   

Hovedkomiteen fattet imidlertid vedtak om at søknaden blir vurdert både etter jordloven 
og etter plan- og bygningsloven samlet, før den legges frem på nytt. 

 

Beskrivelse av saken 
Tore Brubråten oppførte i 1977 en kårbolig på foreldrenes eiendom Juterud, hvor han 
bosatte seg med familien.  I 1992 fikk han selv hjemmel til eiendommen. Brubråten har 
bodd i kårboligen siden 1977, da foreldrene ikke ønsket å flytte ut av hovedbygningen. 
Søkers mor døde i 2010, og datteren, som om kort tid skal overta eiendommen, har flyttet 
inn i hovedbygningen. 

I forbindelse med det forestående generasjonsskiftet søkes kårboligen, med tomt på ca. 1,5 
dekar, fradelt. Søknaden begrunnes med at Tore og Berit Brubråten ønsker «å eie jorden 
huset står på». 

Juterud ligger noen km nord for Hallingby, og er ifølge gårdskart fra Skog og landskap på 60 
dekar, hvorav 27 dekar fulldyrka jord, 27 dekar produktiv skog og 6 dekar annet areal. 
Jordbruksarealet har vært bortleid til nabo siden 1996, og driften er basert på 
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kornproduksjon. Dette leieforholdet ønsker søker å videreføre. Bebyggelsen er, med unntak 
av kårboligen, av eldre dato, og består av hovedbygning, låve og et uthus. 

Kårboligen ligger 75 m ovenfor, og med adkomst gjennom tunet på hovedbølet. Søker 
opplyser at veirett for kårboligen vil bli som i dag, med fri ferdsel gjennom tunet. Fremtidig 
eier av Juterud skal imidlertid sikres mulighet til å legge veien utenom tunet. 

  

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen, hvor det i følge §2.1 ikke er tillatt med 
oppføring av ny boligbebyggelse, eller fradeling til slikt formål uten dispensasjon. I § 2.1 er 
det angitt at  §1.0.2 skal følges. I § 1.0.2 om utbyggingsrekkefølge står det krav om bl.a. veg, 
vann, avløp, brannvann og trafikk- sikker adkomst. 

I retningslinjene til §2.1 er det presisert at «Fradeling av kårbolig tillates ikke». 

Eiendommen ligger videre innenfor et B-område, dvs. et område med sterke 
landbruksinteresser i den jordpolitiske arealvurderinga (JAV) for Ringerike.  I dette ligger at 
hensynet til landbruket på eiendommen og i området, skal veie tungt. 

 

Juridiske forhold  
Jordlovens § 12 har bestemmelser om deling av landbrukseiendom: 

«Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast 
utan samtykke frå departementet».  
«Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for 
det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi.           
Ved avgjerda skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til 
godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og 
omsynet til kulturlandskapet. 
 

Landbruks- og matdepartementets Rundskriv M-4/2003 «Omdisponering og deling» samt 
brev til kommunene «Praktisering av delingsbestemmelsen i jordlovens § 12», datert 
25.06.2010, gir nærmere retningslinjer om hvordan delingsbestemmelsen i jordloven skal 
praktiseres når det gjelder fradeling av kårboliger. 

«Utgangspunktet er at kårbolig ikke kan fradeles dersom denne er nødvendig av 
hensyn til driften av eiendommen.  Det er i denne sammenheng viktig å minne om 
den utvikling som har skjedd i landbruket, og der behovet for kårbolig kan synes 
betraktelig mindre enn tidligere.  Drifts- og miljømessige ulemper for 
resteiendommen og landbruket i området vil også stå sentralt ved vurderingen.  
Kårbolig som ligger i tunområdet bør normalt ikke fradeles.  Dersom kårboligen 
grenser til dyrka jord må det vurderes konkret om en slik fradeling vil medføre drifts- 
og miljømessige ulemper for landbruket, og om disse er av en slik karakter at deling 
må nektes. 
 

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.” 
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Det kan vanligvis ikke gis dispensasjon på bakgrunn av private eller økonomiske grunner. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Buskerud fylkeslandbruksstyre behandlet 24.09.1975 søknad om oppføring av kårbolig 
på eiendommen Juterud med følgende enstemmige vedtak: 

«Buskerud fylkeslandbruksstyre har ikke merknader til at det blir oppført kårbolig på 
eiendommen. 
Kårboligen med tomt kan imidlertid ikke fradeles eiendommen.»    
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning avslo søknad etter jordloven om fradeling av 
kårboligen i sak 21/12.  Et mindretall på 3 stemte for at søknaden skulle godkjennes.   
 
Vedtaket i sak 21/12 ble påklaget av søker 28.11.2012.  I forbindelse med behandling av 
klagesaken etter jordloven, sak 30/13, fattet hovedkomiteen enstemmig vedtak om at 
saken skal behandles samlet etter jordloven og plan- og bygningsloven før nytt vedtak 
fattes. 
 

Alternative løsninger 

Rådmannen har utformet et alternativt forslag til vedtak i tilfelle hovedkomiteen finner å 
kunne omgjøre sitt tidligere vedtak slik at kårboligen godkjennes fradelt. Rådmannen bes 
innhente uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går i mot søknaden, 
gjøres vedtaket nedenfor gjeldene. I motsatt fall bes saken lagt fram til ny behandling.   
 
Alternativt forslag til vedtak: 

1. Under henvisning til Jordlovens §§ 1 og 12, godkjenner Ringerike kommune søknad 
om fradeling av kårbolig med tomt fra Juterud, gnr. 274, bnr. 27 i Ringerike, som 
omsøkt. 

2. I denne konkrete saken vurderer HMA at det bør gjøres unntak fra «Prinsipper og 
retningslinjer for kårboliger i landbruket», da det ikke vurderes å være et driftsmessig 
behov for kårbolig. 

3. Fradelingen vil kunne føre til drifts- og miljømessige ulemper for hovedbølet, men 
HMA mener bosettingshensynet bør gå foran eventuelle ulemper for 
landbruksvirksomheten i området.   

4. Det er et vilkår at hovedbølet gis tinglyst rett til å kreve adkomsten til kårboligen lagt 
utenom tunet på anvist plass.   

5. Avtalen skal også ha bestemmelser om kostnadsfordeling, veistandard og vedlikehold.   
6. Ved beslag av dyrket mark i forbindelse med omlegging av veien, skal dette 

godkjennes omdisponert etter jordloven før tiltak iverksettes. 
7. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak deleforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 ikke blir vesentlig tilsidesatt.  Videre anses 
fordelene ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan 
dispenseres. 

8. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 19-2 godkjennes søknad om dispensasjon 
fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1. 

9. Søknaden om fradeling av kårbolig fra landbrukseiendommen gnr 274 bnr 27, 
godkjennes i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 m. 

10. Arealet skal være som vist på vedlagte kart, ca 1500m². 
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11. Behov for å sikre eventuelle rettigheter til vei, vann og/eller avløp forutsettes å 
kunne tas inn i skjøtet. 

12. Saken oversendes til rådmannen (v/ byggesaksavdelingen og oppmålingskontoret) 
for videre behandling så snart det er klart at endelig vedtak foreligger, dvs. etter at 
det er klart at ikke klage endrer hovedkomiteens vedtak (normalt 3 ukers klagefrist). 

13. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert ilegging av saksbehandlingsgebyr, 
delegeres til rådmannen. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 

Prinsipielle avklaringer 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet i møte 21.03.2011, sak 41/11, 
«Prinsipper og retningslinjer for kårboliger i landbruket og økt harmonisering mellom 
bruksstruktur og eiendomsstruktur i landbruket» med følgende vedtak: 
 
1.  Ringerike kommune legger følgende retningslinjer til grunn for behandling av 
     søknader om bygging og fradeling av kårboliger på landbrukseiendommer. 
     a. Eiendommer mindre enn 25 dekar fulldyrka jord vil normalt ikke ha 
         konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 
     b. Eiendommer med 25 – 50 dekar fulldyrka jord skal det dokumenteres et 
         særlig behov for kårbolig. 
     c. Eiendommer større enn 50 dekar fulldyrka jord vil i de aller fleste tilfeller 
         kunne ha et konkret og driftsmessig behov for kårbolig. 
     d. Det gis anledning til kun å oppføre en kårbolig. 
2.  Ringerike kommune skal være restriktive til å gi tillatelse til fradeling av kårbolig 
     der kårbolig ligger i tilknytning til gårdstun, det er vesentlig risiko for drifts- eller 
     miljømessige ulemper eller hensynet til driften tilsier at det foreligger et konkret og 
     driftsmessig behov for kårbolig. 
3.  I de tilfeller hvor det søkes om fradeling av kårbolig skal søknaden vurderes ut ifra 
     eiendommens totale ressursgrunnlag, boligens plassering, arrondering, og 
     eiendommens beliggenhet. Kommunen bør vurdere hvorvidt det skal stilles krav til 
     avvikling av landbrukseiendommen, dvs. at bygninger og tun deles fra 
     landbruksarealer, og at det stilles krav om at landbruksarealene selges som 
     tilleggsareal til nærliggende landbrukseiendommer.  
   

Rådmannens vurdering 
 
Vurdering etter jordloven 
Ingen har krav på å få fradelt kårboligen, selv om det ikke lenger er et driftsmessig behov 
for kårbolig på eiendommen.  Kun der forholdene ligger til rette for at dette kan gjøres uten 
ulemper for fremtidig drift av eiendommen kan det vurderes.  Forhold som normalt 
fremmer mulighetene for fradeling er at boligen ligger i god avstand fra tunet, at den ligger 
i utkanten av eiendommen med grei adkomst fra offentlig vei og at den ikke grenser direkte 
mot dyrket mark.  I dette tilfellet har kårboligen på de fleste måter en lite heldig 
beliggenhet med tanke på fradeling.  Rådmannen vurderer det således slik at fradeling av 
kårboligen på Juterud ikke vil være i samsvar med jordlovens bestemmelser, og strider også 
mot kommunens egne retningslinjer. 
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Jordlovens § 12 har et generelt forbud mot deling av landbrukseiendom.  Formålet med 
delingsforbudet er å sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige 
eiere.  Ifølge jordlovens § 1 bør ressursene «disponeres på en slik måte som gir en tjenelig 
variert bruksstruktur ut ifra samfunnsutviklinga i området og med hovedvekt på hensynet til 
bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger». 

Det kan imidlertid gis tillatelse til deling dersom det foreligger samfunnsinteresser av stor 
vekt, eller deling er forsvarlig ut ifra den avkastning eiendommen kan gi.  I tillegg skal det 
tas hensyn til 1) fare for drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket, 2) godkjente 
planer for arealbruken, og 3) kulturlandskapet.  

Om det foreligger samfunnsinteresser av stor vekt 
Med samfunnsinteresser av stor vekt menes tiltak som har stor verdi for allmennheten eller 
en større gruppe personer.  Dette innebærer at rent personlige eller private interesser, for 
eksempel tilknyttet økonomi, faller utenfor.  I denne saken kan rådmannen ikke se at det 
foreligger slike interesser.   

Om deling er forsvarlig ut ifra den avkastning eiendommen kan gi  
Eiendommen til søker er totalt på 60 dekar, hvorav 27 dekar fulldyrka jord.  Jorda er 
bortleid, og søker mangler nødvendig utstyr for å drive arealet selv.  Dette er således en 
eiendom med svært begrensede ressurser, som etter rådmannens vurdering vanskelig kan 
hevdes å ha et driftsmessig behov for kårbolig.  (Jfr. pkt. 1.b. i HMA´s vedtak i sak 41/11) 

Fradeling av den omsøkte parsellen vurderes derfor som forsvarlig ut ifra den avkastning 
eiendommen kan gi.   

Fare for drifts- eller miljømessige ulemper 
En kårbolig er å anse som et driftsmiddel og en ressurs som skal følge 
landbrukseiendommen.  Dette er også bakgrunnen for at det ble gitt tillatelse til oppføring 
av kårboligen i 1977, og at Fylkeslandbruksstyret i sitt vedtak sier at kårboligen med tomt 
ikke kan fradeles eiendommen.  En søknad om fradeling av tomt for en fritt omsettelig 
boligeiendom, i stedet for kårbolig, ville med stor sikkerhet ha ført til et avslag bl.a. på 
grunn av beliggenhet.   

Dersom kårboligen fradeles nå, mister landbrukseiendommen kontroll over bruken, og en 
frittliggende boligeiendom i nærheten av driftssenteret kan fort bli en drifts- og miljømessig 
ulempe.   

Det er ikke vanlig at foreldregenerasjonen på en landbrukseiendom blir selveiere når 
eiendommen overdras til neste generasjon, og de selv velger å bli boende på gården.  
Boretten sikres gjennom avtaler i forbindelse med generasjonsskiftet, og ikke ved fradeling 
av kårboligen. 

Kårboligen ligger 75 m ovenfor/forbi tunet, høyere enn og med godt innsyn.  Dette kan 
være greit i dagens situasjon med nære familiemedlemmer, men kanskje ikke like greit den 
dagen kårboligen eller landbrukseiendommen får ny eier uten familietilhørighet.   

Med kort avstand til tunet vil boligens plassering være uheldig ved eventuell fremtidig 
endring av driftsform, som for eksempel omlegging til husdyrhold eller Inn på tunet 
virksomhet. 

Søkerne er ikke enige i dette.  Kårboligen ligger 75 m fra tunet, og dette er mer enn nok for 
å unngå slike ulemper.  Det hevdes også at rådmannen ikke på noen måte er sikker på at 
fradelingen vil medføre en «vesentlig risiko» for drifts- og eller miljømessige ulemper.  
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Synspunktene i saksfremstillingen vedrørende dette forholdet hevdes å være subjektive, og 
det anmodes om en ny vurdering. 

Kommentar: Her fremkommer ingen nye opplysninger, kun uenighet/synspunkter i forhold 
til rådmannens vurdering. 

Adkomst til kårboligen i dag er via gårdsveien og gjennom tunet på hovedbølet.   Dette er 
ifølge søker ikke noe problem, men kan bli problematisk på sikt.  Hovedbølet vil derfor få en 
tinglyst rett til, på egen kostnad, å legge veien i jordekanten nord for låven når det måtte bli 
aktuelt.  Dette vil skjerme tunet, men er etter rådmannens vurdering ingen god driftsmessig 
løsning.  Det synes også underlig at hovedbølet skal dekke alle kostnader dersom 
adkomsten til kårboligen skal legges utenom tunet.  Her bør det være en kostnadsdeling.   

Søkerne opplyser i klagen at adkomstveien til kårboligen, før den krysser tunet på 
hovedbølet, også går gjennom tunet på et annet gårdsbruk.  Dette er således ikke noen 
spesiell veiløsning for Juterud.   

Ellers opplyser klagerne at de vil lage en tinglyst avtale om lik kostnadsfordeling til 
vedlikehold, snøbrøyting, etc., og at hovedbølet skal ha en tinglyst rett til å kreve 
adkomsten til dagens kårbolig lagt utenom tunet, også dette med lik kostnadsfordeling. 

Kommentar: At gårdsveien til Juterud (og kårboligen) også krysser tunet på et annet 
gårdsbruk betyr ikke at det er en god løsning.  Slik utviklingen har vært, og med stadig 
økende bilbruk, er det ingen tvil om at det vil være en betydelig miljømessig ulempe for 
hovedbølet med en fritt omsettelig boligeiendom på oversiden med veirett gjennom tunet.  
Når det gjelder mulig flytting av veien utenom tunet vil dette være positivt i forhold til 
tunmiljøet, men vil etter rådmannens vurdering innebære en driftsmessig ulempe ved 
fremtidig drift av eiendommen. 

Kårboligen med inntegnet tomt ligger også svært ugunstig til i forhold til adkomst til 
eiendommens skog.  Dagens adkomst går mellom kårboligen og garasjen på parsellen som 
søkes fradelt.  Dersom kårboligen fradeles, vil gjenstående praktiske mulighet for adkomst 
til skogen være fra jordet nord for parsellen.  Her blir det igjen en smal stripe (4 - 5 m ?) 
mellom parsellen og  naboeiendommen.  Den smale adkomsten til skogen på sørsiden av 
parsellen er bratt og vanskelig tilgjengelig, og ligger i tillegg i et fuktig bekkedrag.  

Det synes på denne bakgrunn neppe påregnelig at fremtidig skjøtsel og drift av skogen kan 
skje uten ulempe både for boligeiendommen og for hovedbølet.  En ulempe partene på sikt 
kanskje ikke vil være komfortable med. 

Søkerne peker i klagen på unøyaktigheter i saksfremlegget når det gjelder adkomst til 
eiendommens skog.  I saksfremlegget er det angitt en passasje på 4-6 m mellom parsellen 
som søkes fradelt og naboeiendom i nord, og ikke 7 m som klagerne mener er riktig.   

På den nye tegningen som følger klagen er tomtegrensa i parsellens nordøstre hjørne i 
tillegg justert, slik at det ifølge søkerne nå blir en passasje på 9,9 m.   

Det påpekes også at adkomst til skogen aldri har vært gjennom tunet på kårboligen, men 
fra jordet nord for parsellen som søkes fradelt..      

Kommentar: Det er ikke primært om det er 5 eller 10 m passasje som er hovedpoenget, 
men det faktum at kårboligen har en uheldig plassering i forhold til tilgjengelighet til 
skogen.  Så lenge kårboligen tilhører eiendommen har fremtidig eier av Juterud kontroll 
med situasjonen, men dersom den fradeles og blir en fritt omsettelig boligeiendom blir 
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situasjonen en annen.  Da er det ikke sikkert det er nær slekt som bebor huset, siden 
«kårboligen» i utgangspunktet kan selges til hvem som helst. 

Godkjente planer for arealbruken 
Innenfor LNF-område er det kun tillatt med bygge- og anleggstiltak som er ledd i 
stedbunden næring.  Fradeling til boligformål er ikke tillatt, og krever dispensasjon fra 
kommuneplanen. 

Hensynet til kulturlandskapet 
Det er lite sannsynlig at kulturlandskapet vil påvirkes i særlig grad som følge av en eventuell 
fradeling. 

 

Vurdering etter plan- og bygningsloven 

Etter en helhetsvurdering finner bygningsmyndighetene at hensynene bak deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses ikke fordelene 
ved å gi dispensasjon å være større enn ulempene slik at dispensasjon kan innvilges. 

Det er 14.04. 2013 søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelse § 2.1 om bygge- og 
deleforbud i LNF-områder. 

Søknadens begrunnes med: 

- Eiendommen er så liten at det ikke er behov for kårbolig,  

- Fradeling er en forberedelse til generasjonsskifte, 

 - Den dyrkede marka er leid bort 

Eiendommen ligger i et uregulert område og på et sted som nåværende kommuneplan som 
trådte i kraft 30.8.07, betegner landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).  I 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 står det blant annet at oppføring av ny 
boligbebyggelse ikke er tillatt, og at forbudet også gjelder fradeling til slikt formål. 
Rådmannen finner at etablering av boligeiendom på areal som i dag er bebygd med kårbolig 
på en landbrukseiendom og som ligger i et LNF-område er i strid med § 2.1.  I 
retningslinjene til § 2.1 er dette presist ved at det står:  

”Fradeling av kårboliger tillates ikke.” 

I følge plan- og bygningslovens § 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt.  I tillegg må fordelen ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I lovens 
formålsbestemmelse § 1-1 nevnes blant annet: Byggesaksbehandling etter loven skal sikre 
at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det enkelte tiltak skal utføres 
forsvarlig. 

Rådmannen viser til at dette gjelder en kårbolig på en landbrukseiendom i et LNF-område.  
Da er landbruksinteresser et av de formålene det skal tilrettelegges for, mens boligformål 
ikke er blant de angitte formålene. Så lenge boligbygningen er på landbrukseiendommen, 
vil den generelt i perioder kunne tilrettelegg for drift av eiendommen og enklere 
overtakelse av eiendommen til neste generasjon. Hjemmelshaver vil kunne ha styringen 
med bruken av boligen.  Så snart boligen blir fradelt og derved vil kunne bli solgt, vil en 
annen type privatisering av LNF-området kunne oppstå, og det vil for øvrig generelt kunne 
bli gnisninger knyttet til bruken av bolig- og landbrukseiendom.  I Ringerike er det gjennom 
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flere kommuneplanprosesser avgjort hvor nye boligeiendommer skal kunne etableres.  Om 
det eventuelt ikke hadde vært motforestilling mot en fradeling vurdert etter jordloven, ville 
allikevel en fradeling kunne vært negativt for natur- og friluftsinteressene. 

Rådmannen viser til at det er et stort antall kårboliger på landbrukseiendommer i Ringerike.  
Blant annet med tanke på generasjonsskifter kan det være ønskelig å få delt opp 
landbrukseiendommer på slikt vis som her, men for myndighetene er det viktig å tenke 
langsiktig og å unngå stadige fradelinger.  En godkjenning i denne saken ville kunne skape 
en uheldig presedens for behandling av tilsvarende saker.  Etter en helhetsvurdering finner 
rådmannen å anbefale hovedkomiteen å avslå søknaden om dispensasjon og fradeling.  
Skulle et avslagsvedtak bli påklaget, vil saken bli lagt fram til ny behandling i 
hovedkomiteen.  Skulle første gangs vedtak etter en klage bli vedtatt opprettholdt, vil saken 
bli oversendt til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  En godkjenning ville også 
kunne medføre at rådmannen vil se strengere på praksisen vedrørende godkjenning av nye 
kårboliger. 

I og med at det er innstilt negativt i saken, er det ikke innhentet uttalelse fra fylkesmannen i 
Buskerud.  Skulle hovedkomiteen vurdere å gi dispensasjon, vil det være behov for 
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 vurdert opp i mot plan- og 
bygningslovens § 19.  I følge plan- og bygningslovens § 19-1 skal statlige myndigheter hvis 
saksområde blir direkte berørt, ha fått mulighet til å uttalelse seg før det gis dispensasjon.  

 

Vedlegg 
- søknad om fradeling av kårbolig, datert Hallingby 10.10.2011 

- situasjonskart 1:3000, datert 27.10.2011 
- fradeling av kårbolig – veiutløsning, datert 02.11.2011 
- klage på avslag, datert 28.11.2012 
- gårdskart M 1:3000 
- plantegning M 1:200 
- saksframlegg og saksprotokoll sak 30/13 

 
 
 
 Ringerike kommune, 02.09.2013 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
 
Saksbehandlere: Åge Geir Hanssen – jordloven 
                            Hans Otto Larsson – plan- og bygningsloven 
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GNR.286/2 -  SØKNAD OM KONSESJON  
 

Arkivsaksnr.: 11/4610  Arkiv: LBR 286/2  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
20/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.2012 
122/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 
 2009, gis det konsesjon til Trygve A. Enger for overtakelse av eiendommen Nordre 
 Grøterud, gnr. 286, bnr. 2 i Ringerike kommune, på følgende vilkår: 

a. Det settes krav om personlig boplikt, men det gis utsettelse på boplikten: 
Enger må bosette seg på eiendommen innen 31.12.2015 og bo der 
sammenhengende i minst 5 år. 

b. Ytterligere utsettelser på boplikten kan ikke påregnes gitt. 
 

2. Utsettelsen på boplikten betinger av at eiendommen er bebodd (enten av Engers 
 foreldre eller av andre) i perioden frem til 31.12.2015. 
 
Utskrift sendes: Trygve A. Enger, Gjønnesveien 9b, 1356 Bekkestua 
 

Sammendrag 
Trygve A. Enger søker om konsesjon for erverv av eiendommen Nordre Grøterud, gnr. 286 
bnr. 2 beliggende på østsiden av Sperillen på Ringerike. Ny eier, Trygve A. Enger søker om 
fritak fra boplikt på eiendommen. 
 
Samlet areal på eiendommen er 3127,9 dekar, fordelt på 6,7 dekar fulldyrka jord, 2674,6 
dekar produktiv skog og 446,5 dekar annet areal. På eiendommen er det oppført to 
bolighus. Under dagens forhold bør en forvente en inntekt fra eiendommen på ca. kr. 
200.000,- årlig. Dette fordeler seg med kr. 115.000,- på inntekt fra skog og jakt og kr. 
85.000,- på utleie av enebolig. 
 
Konsesjonssøker bor i dag i Bærum med kone og to små barn i skole/barnehagealder. 
Tidligere eiere er foreldre til søker og bor i dag på eiendommen. Fritak fra boplikt søkes for 
fortsatt å bo i Bærum på grunn av arbeidssituasjonen for ham og kona. 
 
Saken behandles etter konsesjonslovens bestemmelser, §§ 5 og 9, samt Rundskriv M-
2/2009 fra Landbruks- og matdepartementet gir retningslinjer for behandling av søknader 
om konsesjon og boplikt, samt «Prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendom», 
arkivsak 12/247. 
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Det stilles vilkår om personligboplikt på eiendommen. Det gis en utsettelse på tilflytting på 
2 år. Frist for tilflytting settes til 31.12.2015. 

 
Innledning/bakgrunn 
Trygve A. Enger søker konsesjon for å overta Nordre Grøterud i Ådal etter sine foreldre. 
Eiendommen har vært i familiens eie i generasjoner. På grunn av arbeids- og familieforhold 
er det ikke ønske om å flytte til eiendommen i nær framtid. Søker opplyser om at det 
senere kan bli aktuelt å flytte til eiendommen. Det søkes om fritak fra boplikt. Enger er for 
tiden bosatt i Bærum. 
 
På eiendommen finnes to boenheter, et våningshus av eldre dato (ca. 1880) og en kårbolig 
som er bygget i nyere tid (ca. 2005). Begge oppgis å være beboelig. Søkers foreldre er 
bosatt på eiendommen, og har vært det de siste 9 årene.  
 
Søker er ansatt i Det norske skogselskap og har lang fartstid innenfor skognæringens ulike 
fag- og interesseorganisasjoner.  
 
Enger opplyser at avkastningen fra skogen ikke vil gi en tilfredsstillende inntekt, og at den 
produktive skogen er fordelt på 7 teiger med til dels krevende driftsforhold. Inntektene fra 
eiendommen ikke er tilstrekkelig for en familie, og at Enger vil være avhengig av en 
hovedinntekt fra annet hold.  
 

Beskrivelse av saken 
I følge Gårdskart består eiendommen av 3127,9 dekar, hvorav 6,7 dekar fulldyrka jord, 
2674,6 dekar produktiv skog og 412,9 dekar annet markslag. Det produktive arealet er 
fordelt på 666,2 dekar høy bonitet, 890,3 dekar middels bonitet og 1118,1 dekar lav 
bonitet. Resten av arealet er impediment av forskjellige typer.  
 
Eiendommen har et skoghusvære ved Steintjern på 44 kvadratmeter i god teknisk stand. 
Hytt/skoghusvære er ikke fradelt med egen g/b.nr og må anses som å være en del av 
eiendommen som skal overdras. 
 
Forutsetningene for beregninger av rånetto av årlige inntekter er som følger; 
 
Netto produksjon tømmer er beregnet til 660 m³ på et produktivt areal på 2675 dekar. 
Dette gir en netto produksjonsevne på 0,2 m³ pr. dekar. Gjennomsnittspris på tømmer til 
salg for de siste 5 år er brukt med korrigering for gjennomsnittsprisen for inneværende år. 
Brutto inntekt pr. m³ er satt til kr. 334,-. Som driftsutgifter er det brukt gjennomsnittstall for 
områder, kr. 130,- pr. m³. Skogfondsavsetning, måleavg. og adm/veikostnader er satt til kr. 
80,- pr. m³. Rånetto blir kr. 124,-. 
 
Brutto skogareal er på 3121 dekar. For storviltjakt vil prises normalt være kr. 4 pr. dekar – 
ca. kr. 12.500,- (fellingstillatelse på 1,3 dyr a’ kr. 65,- pr kg * 150 kg = 12.675). Utleie av 
småviltjakt/rådyrjakt ligger vanligvis på kr. 3 pr. dekar og høyere. Dette gir en årlig inntekt 
på ca. 9.000,- kr. Tilsvarende skoghusvære har normalt en årlig leie på kr. 10.000,-. 
 
Samlet inntekt fra skog og jakt blir da ca. kr. 113.000,-. 
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På eiendommen er det to boenheter. Det vil da være en boenhet som kan gi leieinntekter 
til bruket. Settes leien på en enebolig av grei standard til kr. 7.000,- pr. mnd, gir det en 
leieinntekt på kr. 84.000,- pr. år. (I konsesjonssammenheng er det vanlig å regne med en 
potensiell leieinntekt, uavhengig av om det er avtalt borett eller ei. Ofte er det ved 
eiendomsoverdragelse i landbruket avtalt borett for kårfolket. Altså at overdrager skal 
kunne bo på eiendommen så lenge han eller hun er i stand til det. Normalt vil det gjøres et 
fradrag for en slik rettighet i kjøpesummen for eiendommen.) 
 
Samlet inntekt for eiendommen blir da kr. 197.000,-. 
    
Saken er tidligere forbered til politisk behandling. Søker trakk saken for behandlingen fant 
sted. Søknaden ble trukket den 6. februar 2012. 
 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i LNF-område i kommuneplanen, og i et B-område (område med sterke 
landbruksinteresser) i den jordpolitiske arealvurderinga (JAV) for Ringerike. Dette 

innebærer at hensynet til landbruksinteressene skal tillegges vesentlig vekt.   
 
Juridiske forhold  
Konsesjonslovens bestemmelser, §§ 5 og 9, samt Rundskriv M-2/2009 fra Landbruks- og 
matdepartementet gir retningslinjer for behandling av søknader om konsesjon og boplikt. 
  
Boplikt er knyttet til bebygd eiendom med mer enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar 
produktiv skog. I 2009 ble det lovendringer innenfor konsesjons- og odelslovgivningen. En 
følge av disse lovendringene er at muligheten for å søke fritak fra boplikt opphører, og eiere 
som ikke kan eller vil oppfylle boplikten må søke konsesjon. Den lovbestemte boplikten 
påhviler eieren selv. 
 
Kommunens rolle er å forvalte virkemidlene i Konsesjonsloven slik at lokale samfunnsbehov 
ivaretas innenfor rammene av nasjonal politikk. Behovet for lokal skjønnsutøvelse vil kunne 
variere fra sak til sak, men det kan være aktuelt når det gjelder rasjonell utforming av 
landbrukseiendommer, plassering og utforming av bolig- og fritidstomter og forhold knyttet 
til kulturlandskapet. 
 
I de tilfeller hvor ny eier, som overtar eiendom fra nær slekt, ikke bosetter seg på 
eiendommen innen ett år fra overdragelsen fant sted må han eller hun søke om konsesjon.  
I saker der nær slekt eller odelsberettiget søker konsesjon fordi de ikke skal oppfylle 
boplikten skal det legges særlig vekt på:  

- om kjøpers formål vil ivareta hensynet til bosetting,  
- om det blir en driftsmessig god løsning,  
- om overdragelsen ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og 

kulturlandskapet  
 
Det skal legges vekt på:  

- eiendommens størrelse, avkastningsevne og husforhold.   
 
Og det skal legges korrigerende vekt på:  
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- søkers tilknytning og livssituasjon.  
 
I følge lovverket skal det spesielt legges vekt på hensynet til bosetning. Dersom boplikten, 
som påhviler eier av landbrukseiendom, ikke oppfylles er eier pålagt å søke om konsesjon. 
Innenfor konsesjonsvurderingen er det en rekke hensyn som skal vurderes, bl.a. 
bosettingshensynet. Dette innebærer at det må avklares om bosettingshensynet gjør seg 
gjeldende i det aktuelle området og med hvilken tyngde. Det må tas stilling til om det er 
nedgang eller fare for nedgang i folketallet i denne delen av kommunen. Som kommune er 
det viktig å synliggjøre konsekvensene for lokalsamfunnet, om det er rimelig å anta at 
eksisterende bosetting i området vil styrkes eller svekkes og i hvilken grad kommunen 
ønsker å påvirke bosettingsutviklingen i området. Dersom kommunen har ønske om å øke 
folketallet eller opprettholde bosettingen i et område, vil det være naturlig at 
bosettingshensynet tillegges avgjørende vekt i den enkelte sak. 
 
Skogbrukslova § 4 beskriver eierens forvaltningsansvar og § 6 beskriver krav om stell og 
foryngelse av skogen. Disse kravene kan ivaretas selv om ikke eier er bosatt på 
eiendommen. 

 
Økonomiske forhold 
For kommunen vil det være en fordel av landbrukseiendommer blir bebodd siden dette har 
betydning for innbyggertallet i kommunen. På et generelt grunnlag kan det sies at 
bofastheten til innbyggere som bor på landbrukseiendommer er stor. Det er også rimelig å 
anta at bofastheten trolig er størst i de tilfeller der beboer også har hjemmel til 
eiendommen.  
 
Nordre Grøterud er i Ringerikes sammenheng å betrakte som en større eiendom. Med 
utviklingen i inntektsmuligheter på skogeiendommer er det nå ikke snakk om å kunne 
livnære seg på slike eiendommer uten annen inntekt. Slik situasjon er i dag må en ha 
mellom 15000 til 20000 dekar skog på middel til god bonitet for å kunne leve av det. Skal 
inntekten på eiendommene legges til grunn for om det skal være boplikt eller ikke vil det 
ikke være boplikt på annet enn en håndfull eiendommer på Ringerike.  
 
Den økonomiske avkastningen av skogbruk og jakt må derfor gis en vekting i vurderingen 
som har sammenheng med boforhold på eiendommen og kommunens ønske om bosetning 
i det enkelte område. 

 
Prinsipielle avklaringer 
Det vises til «Prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendom», arkivsak 12/247, 
vedlagt. Samt notatet som viser status om bebodde og ubebodde landbrukseiendommer på 
Ringerike. 

 
Rådmannens vurdering 
Eiendommen Grøterud ligger på østsiden av Sperillen, like nord for Buttingsrud Camping. 
Eiendommen ligger ca. 24 km nord for Hallingby, med adkomst fra E16. Avstanden fra E16 
til gårdstun er drøye 200 meter. Det finnes flere bygninger på eiendommen (våningshus, 
kårbolig, garasjebygg for traktor, redskap med mer.). Det er to boenheter på eiendommen, 
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begge oppgis å være beboelig. I følge søker har det eldre bolighuset (våningshuset) behov 
for noe oppgradering. Søkers foreldre vil bo i kårboligen (slik praksis ofte er ved 
generasjonsskifte). Med eiendommens beliggenhet og ressursgrunnlag er det svært 
sannsynlig at det finnes andre som vil erverve eiendommen og bosette seg på den. 
 
En overdragelse av eiendommen fra søkers foreldre til søker vil ikke medføre endringer i 
kulturlandskapet eller endre forutsetninger for en helhetlig ressursforvaltning, forutsatt at 
dagens drift videreføres av ny eier. Med kvalifikasjonene til søker er det ingen grunn til å 
tvile på at skogen vil bli skjøttet på en god måte. Driftsmessig, for dette som er en 
skogeiendom, har det for selve driften av skogen, mindre betydning om eier er bosatt på 
selve eiendommen eller ikke. Dette siden tømmerhogst og skjøtsel i de aller fleste tilfeller 
blir satt bort til entreprenør. Imidlertid er det nok ikke helt urimelig å anta at en skog i de 
aller fleste tilfeller blir bedre skjøttet når en eier daglig ferdes på eiendommen.  
 
Eiendommen har et svært godt driftsgrunnlag sammenlignet med andre 
landbrukseiendommer i kommunen. Dette betyr at inntektspotensialet er vesentlig høyere 
enn for de øvrige skogeiendommene i Ringerike. Ut fra produksjonsevnen i skog og 
mulighet for utleie av jakt med husvære bør årlig inntekt ligge på ca. kr. 115.000,-. 
Driftsinntektene fra det dyrka arealet på eiendommen må antas å være svært beskjedne. I 
tillegg er det mulighet for utleie av en bolig hvor leieinntektene vil kunne ligge på kr. 
85.000,- år. år. Avkastningsevnen må således vurderes å være akseptabel, ukurante 
driftsforhold tatt i betraktning. Det er verdt å merke seg at det er svært få eiendommer som 
kan basere seg utelukkende på inntekter fra jord og skog, men en årlig inntekt på bortimot 
200 000 er ikke dårlig i Ringerikssammenheng. 
Med det ovenstående til grunn anser rådmannen at de hensyn som det skal legges særlig 
vekt og vekt på er vurdert. Dette taler for at den familie- og arbeidssituasjon søker befinner 
seg imøtekommes i noen grad. 
 
Søker er ikke oppvokst på eiendommen, men har slektstilknytning til eiendommen og 
søkers livssituasjon (familie og arbeid) taler for at dette bør kunne tillegges en positiv 
korrigerende vekt. 
 
I forbindelse med konsesjonsspørsmålet skal også kommunen vurdere om: 

- om det skal stilles vilkår om boplikt i forbindelse med at konsesjon gis,  
- og om boplikten i tilfelle skal være personlig (dvs. at eier må oppfylle den selv)  

 
Vilkår om boplikt 
Konsesjonslovens § 5, siste ledd, beskriver hvilke eiendommer som har lovbestemt boplikt.   
Konsesjonseiendommen oppfyller lovens minstekrav til areal og bebyggelse med svært god 
margin.  Eiendommen ligger videre i LNF område i kommuneplan, og i B-område i JAV for 
Ringerike. 
 
I følge SSB har Ringerike 1273 landbrukseiendommer. 1023 av disse har bolighus. For 
kommunene som helhet er 15,8 % av eiendommene med bolighus ikke bebodd. For 
Viker/Nes grunnkrets, som Nordre Grøtterud ligger i, er det 36 % av eiendommene med 
bolig som ikke er bebodd. Viker/Nes er det område i kommunen som har flest 
landbrukseiendommer som ikke er bebodd. Det kan være mange ulike forklaringer til at 
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eiendommene ikke er bebodd. Dette kan bl.a. skyldes at eier er død, eller at det pågår en 
eiendomsoverdragelse hvor ny eier er på tur inn. Imidlertid er dobbelt så mange 
landbrukseiendommer ubebodd i Viker/Nes enn i andre deler av kommunen.    
 
Rådmannen vil derfor, i samsvar med de foreslåtte prinsipper og retningslinjer for boplikt 
på landbrukseiendom, anbefale at det settes vilkår om boplikt i konsesjonsvedtaket.   
Dette vil også ivareta hensynet til bosetting, drift og kulturlandskapet, som skal særlig 
vektlegges ved konsesjonsvurderingen.   
 
Vilkår om personlig boplikt 
Personlig boplikt kan ilegges dersom dette bedre sikrer stabil bosetting enn utleie, eller hvis 
eiendommen antas å bli bedre ivaretatt ved at den er bebodd av eier. 
Eiendommen har ressursmessig sett svært gode betingelser, sammenlignet med øvrige 
eiendommer på Ringerike.  
Det er noe avstand til Hallingby og til Hønefoss by. Allikevel anser ikke rådmannen det som 
urimelig å anta at søker og søkers familie kan finne relevant arbeid i distriktet. Ut ifra 
hensynet til drift av eiendommen og øvrig bosetting i området, er det ønske om at 
eiendommen bebos av eier. Videre vil rådmannen anta at det er lettere å flytte til 
eiendommen nå, mens barna er i skole/barnehagealder, enn seinere når barna har blir 
eldre. 
 
Rådmannen vil derfor anbefale at det stilles vilkår om personlig boplikt ved 

konsesjonsinnvilgelse. På grunn av familie- og arbeidssituasjon, samt mulighet for 

oppgradering av bolighusets standard, anbefales det at det gis 2 år utsettelse på tilflytting. 
 

Alternative løsninger 
  
Alternativ 1:  
Konsesjon gis med vilkår om tidsbegrenset fritak (2 år) fra personlig boplikt, men krav om 
upersonlig boplikt: 
 

2. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 
2009, gis det konsesjon til Trygve A. Enger for overtakelse av eiendommen Nordre 
Grøterud, gnr. 286, bnr. 2 i Ringerike kommune, på følgende vilkår: 

a. Det settes krav om personlig boplikt, men det gis utsettelse på boplikten: 
Enger må bosette seg på eiendommen innen 31.12.2015 og bo der 
sammenhengende i minst 5 år 

b. Ytterligere utsettelser på boplikten kan ikke påregnes gitt 
Utsettelsen på boplikten betinger av at eiendommen er bebodd (enten av Engers foreldre 
eller av andre) i perioden frem til 31.12.2015. 
 
Vurdering: At eiendommen er bebodd vil sikre at hensynet til bosetting blir ivaretatt. 
Imidlertid vil eiendommen bli best ivaretatt ved at eier bor på eiendommen. Fra 
landbruksmessig hold er næringa best ivaretatt gjennom eiere som har sitt daglige og aktive 
virke ved eiendommen. Ved å gi tidsutsettelse på boplikten kan kanskje Enger flytte til 
eiendommen ved fristens utløp. Dog vil det være stor usikkerhet omkring realitetene, og 
det vil være svært vanskelig å skulle følge opp eventuelt mislighold av boplikt jo lengre tid 
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det går fra overdragelsen fant sted. Enger har opplyst om at han er gift og har to barn i 
alderen 5 og 7 år. I 2015 vil barna være 9 og 11 år og være i skolepliktig alder.  
 
En utsettelse av personlig boplikt på 2 år vil gi mulighet for å oppruste hovedbygning til 
dagens standard på bolighus. Flytting vil da finne sted på et tidspunkt som gjør at barna må 
bytte skole. 
 
Alternativ 2:  
Konsesjon gis med vilkår om upersonlig boplikt: 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 
2009, gis det konsesjon til Trygve A. Enger for overtakelse av eiendommen Nordre 
Grøterud, gnr. 286, bnr. 2 i Ringerike kommune, på følgende vilkår: 

a. Det settes krav om upersonlig boplikt, dvs. at eiendommen skal være bebodd, 
men boplikten kan oppfylles av andre enn eier, for eksempel gjennom utleie. 

 
Vurdering: Eiendommen er i dag bebodd av foreldre av søker og som er tidligere eier. 
Eiendommen vil være bebodd så lenge disse har tilhold på gården.  
 
Bolighusene på eiendommen er av en slik forfatning at de begge er beboelige og kan derfor 
leies ut om nødvendig. Driften av eiendommen vil sannsynligvis bli godt ivaretatt med 
tidligere eier boende på stedet, som hjelp for ny eier. Kommer en over på utleie av boligen 
vil situasjonen bli noe annerledes med hensyn til drift av eiendommen. Daglig drift/ettersyn 
og ikke minst det skogfaglige miljøet i grendelaget vil svekkes med en slik løsning.  
 
Skal lovens intensjon og «Prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendom» følges 
bør det forlanges personlig boplikt. Dette på bakgrunn av eiendommens størrelse og 
beskaffenhet. 

 
Saksdokumenter 

1. Søknad om konsesjon, datert 22.11.2011 
2. Følgebrev til søknad, datert 22.11.2011 
3. Gårdskart 
4. Retningslinjer og prinsipper: Boplikt på landbrukseiendom 
5. Notat, Er landbrukseiendommene på Ringerike bebodd eller står de tomme?, 

arkivsak 13/14-9 

 
 
 
 Ringerike kommune, 27.09.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Eiliv Kornkveen 
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600m2000

GÅRDSKART 0605-286/2
Tilknyttede grunneiendommer:

286/2

Målestokk 1 : 40000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 27.09.2013

Markslag (AR5) 13 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR) Kartet viser en presentasjon av valgt 

type gårdskart for valgt eiendom.

I tillegg vises bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar 

av de ulike arealklassene for eiendommen.

Det kan forekomme avrundingsforskjeller 
i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser på flyfoto

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 6,7
5 Overflatedyrka jord 0,0
6 Innmarksbeite 0,0 6,7
S Skog av særs høg bonitet 0,0
H Skog av høg bonitet 666,2
M Skog av middels bonitet 890,3
L Skog av lav bonitet 1118,1
i Uproduktiv skog 186,1 2860,7
1 Myr								 220,1

Åpen jorddekt fastmark 6,6
Åpen grunnlendt fastmark 0,0 226,7
Bebygd, samf, vann, bre 33,7
Ikke klassifisert 0,0 33,7
Sum: 3127,8 3127,8
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Saksprotokoll 
 
Arkivsaksnr.: 12/247-2  Arkiv: V63 &00  

 
Sak: 15/12 
 
PRINSIPPER OG RETNINGSLINJER : BOPLIKT PÅ LANDBRUKSEIENDOM  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
 
Det vil være krav om personlig boplikt på eiendommer som har et fulldyrka areal på mer enn 
25 dekar og/eller 500 dekar produktiv skog. I Ringerike kommune kan det gjøres unntak 
dersom følgende:  
 
 

1. Det er ikke krav om boplikt på eiendommer hvor det ikke finnes bebyggelse som har 
vært eller er i bruk som helårsbolig. Selv om huset aldri har vært i bruk som 
helårsbolig, vil det allikevel oppstå boplikt hvis huset er tillatt oppført som bolighus 
eller eiendommen har bolighus under oppføring. Dersom bebyggelsen er ubrukelig 
som bolig pga. alder eller forfall (i kommunens eiendomsskattetakst angitt som 
«framskredet forfall» eller «rivningsobjekt») vil det ikke være boplikt på 
eiendommen. 
 

2. Eiendommer med 25 dekar - 50 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller mindre 
enn 1 000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  
Hvis særlige grunner foreligger kan det vurderes å gi varig fritak fra boplikten.  
 

3. Eiendommer med 50 dekar - 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller 1000 
dekar - 2000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  
 

4. Eiendommer større enn 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller større enn 
2000 dekar produktiv skog: personlig boplikt. Dersom eier ikke har ønske om å 
oppfylle boplikten, og kommunen vurderer at det ikke finnes grunnlag for å gi fritak 
fra krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 
 

5. Med upersonlig boplikt menes: eiendommen skal være bebodd, men at boplikten kan 
oppfylles av andre enn eier. Dersom det kreves upersonlig boplikt bør det stilles krav 
om fast bosetting (helårsbosetting). Boplikten oppfylles ved at bolighuset på 
eiendommen leies ut i den perioden eier selv ikke bor på eiendommen. 
 

6. For ektefeller/samboere som erverver en landbrukseiendom, mens de samtidig er 
bosatt på en annen landbrukseiendom i kommunen, kan boplikten vurderes å være 
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upersonlig såfremt eiendommen blir bebodd i den perioden eier ikke selv bor på 
eiendommen og jord- og skogbruksarealet på eiendommene drives som én driftsenhet. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.02.2012: 
 
Rådmannen endret sitt forslag til å lyde: 
 
Det vil være krav om personlig boplikt på eiendommer som har et fulldyrka areal på mer enn 
25 dekar og/eller 500 dekar produktiv skog. I Ringerike kommune kan det etter en konkret og 
individuell vurdering i den enkelte sak gjøres unntak dersom følgende: 
 

1. Det er ikke krav om boplikt på eiendommer hvor det ikke finnes bebyggelse som har 
vært eller er i bruk som helårsbolig. Selv om huset aldri har vært i bruk som 
helårsbolig, vil det allikevel oppstå boplikt hvis huset er tillatt oppført som bolighus 
eller eiendommen har bolighus under oppføring. Dersom bebyggelsen er ubrukelig 
som bolig pga. alder eller forfall (i kommunens eiendomsskattetakst angitt som 
«framskredet forfall» eller «rivningsobjekt») vil det ikke være boplikt på eiendommen. 

2. Eiendommer med 25 dekar - 50 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller mindre 
enn 1 000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  
Hvis særlige grunner foreligger kan det vurderes å gi varig fritak fra boplikten.  

3. Eiendommer med 50 dekar - 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller 1000 
dekar - 2000 dekar produktiv skog: upersonlig boplikt.  

4. Eiendommer større enn 100 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord og/eller større enn 
2000 dekar produktiv skog: personlig boplikt. Dersom eier ikke har ønske om å 
oppfylle boplikten, og kommunen vurderer at det ikke finnes grunnlag for å gi fritak 
fra krav om personlig boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

5. Med upersonlig boplikt menes: eiendommen skal være bebodd, men at boplikten kan 
oppfylles av andre enn eier. Dersom det kreves upersonlig boplikt bør det stilles krav 
om fast bosetting (helårsbosetting). Boplikten oppfylles ved at bolighuset på 
eiendommen leies ut i den perioden eier selv ikke bor på eiendommen. 

Nytt punkt 
6. For ektefeller/samboere som erverver en landbrukseiendom, mens de samtidig er 

bosatt på en annen landbrukseiendom i kommunen, kan boplikten vurderes å være 
upersonlig såfremt eiendommen blir bebodd i den perioden eier ikke selv bor på 
eiendommen og jord- og skogbruksarealet på eiendommene drives som én driftsenhet. 

Nytt punkt 
7. Administrasjonen gir uttalelser og fatter vedtak i saker etter Konsesjonsloven i tråd 

med gjeldende delegeringsreglement. 

Forslag fra Steinar Larsen (Ap): ”Punkt 7 strykes”. 
Forslag fra Lise Kihle Gravermoen (Sp) ”Saken utsettes”, 
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Avstemming: 
 
Utsettelsesforslag fikk 1 stemme og falt. 
 
Larsens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Rådmannens endringsforslag, punkt 1 – 6,  ble vedtatt mot 1 stemme.  
 
L. Kihle Gravermoen stemte i mot.  
 
 

Side 84 av 125



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
 

Notat   
 
Til: Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
Fra: Rådmannen 

   
Saksbehandler:
  

Heidi Skagnæs 

 
 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 
13/14-9 12527/13 V00 16.05.2013 

STATUS: ER LANDBRUKSEIENDOMMENE PÅ RINGERIKE BEBODD ELLER 
STÅR DE TOMME?  
 
I Ringerike kommune finnes det 1 273 landbrukseiendommer, hvorav 1 023 er bebygd med 
bolig. Tall fra SSB (2010) viser at 3 0 36 innbyggere i kommunen er bosatt på en 
landbrukseiendom.  
 
Mer enn hver tiende landbrukseiendom i kommunen er ubebodd 
Tallene viser at 15,8 % av alle landbrukseiendommene på Ringerike er ubebodd. Det er særlig 
områdene Viker/Nes og Lunder som har flest ubebodde eiendommer med henholdsvis 36 % 
og 25 % ubebodde eiendommer. Størst bofasthet er det i Ullerål, Tyristrand og Ytre Ådal. 
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Av de tomme landbrukseiendommene er død/upersonlig eierskap årsaken til drøye 43 % av 
tilfellene, men det kan også synes som om det har betydning om eier er mann eller kvinne. I 
underkant av 20 % av de ubebodde eiendommene eies av kvinner og 13 % av menn. 
Statistikken sier ikke noe om hvorvidt det er eier aller andre som er bosatt på eiendommen, 
kun om det er noen som etter Folkeregisteret er registrert som bosatt. 
 
Ofte mindre eiendommer og særlig rene skogeiendommer som står tomme 
Ikke overraskende er det de mindre eiendommene som oftest er ubebodd. Av 
landbrukseiendommer med inntil 4 dekar dyrka mark står bortimot 54 % ubebodd. På disse 
eiendommene er det ikke nødvendigvis boplikt. Landbrukseiendommer med 4-49 dekar dyrka 
mark har en andel ubebodde på 23,3 %. For eiendommer større enn dette er det stor grad av 
bofasthet og få eiendommer som står tomme.  
 
På landbrukseiendommer med mindre enn 100 dekar produktiv skog står 39 % ubebodd. Av 
de 262 skogeiendommene (eiendommer hvor det ikke er dyrka mark, kun skog) er 67 bebygd 
med bolig. Under halvparten av disse skogeiendommene med bolig er bebodd.  
 

Kart som viser 
inndeling i grunnkrets 
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DELEGASJONSSAKER    
 

Arkivsaksnr.: 13/40  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
123/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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NY VEI PÅ EIKLI  
 

Arkivsaksnr.: 13/3182  Arkiv: L32   

 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
124/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar at den nye veien som tar av fra 
Osloveien ved Hønefoss Videregående blir en del av Benterudgata. 
 

Sammendrag 
Den nye veien som tar av fra Osloveien ved Hønefoss Videregående skole skal få navn. 
Rådmannen foreslår at denne veien blir en del av Benterudgata. Benterudgata er ei gate 
som fins i dag, fra rådhuset og ned til Benterud. Det er naturlig at denne gata fortsetter fra 
østsida av utstillingsplassen og oppover i det nye gateløpet helt opp til Osloveien. 

Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle boenhetene skal få en veiadresse. Dette er 
spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet for veiadresser har 
økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til bilnavigasjon, som 
benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. For å få dette til å 
fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i prosessen, er å tildele 
veinavn. 

Navn bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre 
stedsnavn eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt 
for veinavn. Veinavn skal være varige og overleve mange omskiftninger og bør ikke være 
knytta til tidsbegrensede eller politiske forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra 
markedsmessige hensyn. Navnet bør være lett å oppfatte, skrive og uttale. Personnavn bør 
man være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende 
personer, det bør i hvert fall gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en 
adresse. 

Ved fastsetting av skrivemåten av veinavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal uttale 
og følges gjeldende rettskrivingsprinsipp.  

Beskrivelse av saken 
Oppmålingskontoret har behandlet innkomne forslag til veinavn. Åse Torill Torjul foreslo at 
veien kunne hete Rådhusalleen. Eikli Borettslag v/Erling Bogstad foreslo per telefon at 
Harald Hardrådes gate kunne forlenges til også å omfatte denne lille veistumpen ut ved 
Hønefoss Videregående eller at Eikliveien forlenges til å omfatte denne veien.  
 
Ole Western foreslo Brenterudveien eller Benterudgata. Benterudgata er ei gate som finnes 
i dag, fra rådhuset og ned til Benterud, langs utstillingsplassen østover og så går den over i 
Gigstads vei. Olav Norheim forslo at Benterudgata kan forlenges til også å omfatte denne 
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nye veien. Ved å følge dagens Benterudgate slik den går i dag, og så bruke samme navnet på 
den naturlige fortsettelsen av gata fra østsida av utstillingsplassen og oppover i det nye 
gateløpet helt opp til Osloveien, vil vi få ei lang sentral gate fra Osloveien (ved rådhuset) ned 
til Benterud og opp igjen til Osloveien (ved Hønefoss Videregående). Det blir en hestesko og 
et logisk gateløp. Denne løsningen vil medføre at Harald Hardrådes gate 10, 12, 14, 16 og 
17-25 vil få nytt adressenummer til Benterudgata. 
 

Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 § 21 og forskriftenes § 51 og Lov om stadnamn av 
18.05.1990.  
 

Informasjon og høringer 
Alle grunneierne langs veiene som skal tildeles navn får tilsendt brev der de får muligheten 
til å komme med forslag til veinavn. Det blir også sendt brev til historielag eller andre 
foreninger som anses å ha interesse for sakene.   
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener at ved å forlenge den eksisterende Benterudgata, vil vi få et godt 
stedbundet navn på veien. Dette blir ei hovedgate til og fra Benterud, så Benterudgata 
passer bra. Rådmannen anbefaler Benterudgata. 
 

Vedlegg 
 Kartbilag 

 Brev fra Åse Torill Torjul (*) 

 E-post fra Ole Western, 19.04.2012 (*) 

 E-post fra Olav Norheim, 20.09.2013 (*) 
 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens internettsider.  
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage 
er 
offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til veinavnet. Det er kun 
skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 
 
Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 
stadnamn. Primærnavn er førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn. 
 
 
 Ringerike kommune, 05.09.2013 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
Virksomhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
Saksbehandler: Elin Green 
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FORSLAG TIL ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN - 
HØRINGSUTTALELSE  
 

Arkivsaksnr.: 13/3214  Arkiv: 049 &13  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
125/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
/ Formannskapet 12.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Brev fra Miljøverndepartementet om forslag til endringer i plan- og bygningsloven 
tas til orientering.  

2. Ringerike kommune er positive til endringene som foreslås.  
3. Rådmannens forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune vedtas, og sendes til 

Miljøverndepartementet innen fristen 09.12.13. 
 

Sammendrag 
Miljøverndepartementet (MD) har sendt forslag til endringer i plandelen av plan- og 
bygningsloven (pbl.) på høring. Rådmannen er positiv til foreslåtte endringer og har 
utarbeida et forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune.  

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn 
Gjeldende plan- og bygningslov ble vedtatt i 2008, og plandelen ble iverksatt 1. juli 2009.  
MD har nå sendt forslag til endringer i plandelen av plan- og bygningsloven på høring, med 
høringsfrist 09.12.13. 
 
MDs hovedinntrykk er at loven i stor grad fungerer etter intensjonene. På noen punkter har 
imidlertid praktiseringen av loven vist at det er behov for rettinger eller mindre justeringer.  
Endringene gjelder:  

- Femårsregelen for detaljreguleringer basert på forslag fremmet av private.  
- Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger.  
- Noen ytterligere tidsfrister i behandlingen av plansaker.  
- En del opprettinger og klargjøringer i lovteksten (innebærer ingen 

realitetsendringer).  
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MDs vurdering  
Miljøverndepartementet mener endringene vil bidra til mer effektive planprosesser, og ha 
positive økonomiske konsekvenser for utbyggere. Endringene i bestemmelsene om 
konsekvensutredninger vil medføre redusert ressursbruk fra sektormyndighetene.  
 
Endringsforslagene 
De viktigste punktene i endringsforslaget er kort beskrevet nedenfor. For mer informasjon, 
se høringsdokumentene fra MD i lenke 1.  
 
Femårsregelen pbl. § 12-4 
Gjeldende bestemmelse om femårsregelen innebærer at en privat detaljregulering har en 
femårsfrist for gjennomføring. MD foreslår at kommunen kan vedta en lenger frist enn fem 
år, men ikke mer enn ti år for oppstart av gjennomføring av plan. Fristen kan senere 
forlenges med to år av gangen. Muligheten til å sette lenger frist kan også brukes for 
allerede vedtatte detaljreguleringer, og dette kan behandles som en mindre endring etter 
pbl. § 12-14.  
 
Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger 
MD ønsker å åpne opp for at det i forskrift kan gjøres tilpasninger ved behandlingen av de 
mange mindre tiltakene som omfattes av forskriftens vedlegg II.  
 
Det foreslås videre at kommunen kan avgjøre om planprogram skal fastsettes eller ikke. 
Dersom kommunen ikke ønsker å videreføre et planinitiativ etter høring og offentlig 
ettersyn av forslag til planprogram, bør kommunen kunne beslutte å ikke fastsette 
planprogrammet.  
 
En beslutning om ikke å fastsette planprogrammet vil ikke hindre at en privat forslagsstiller 
kan fremme et planforslag for kommunen, jf. pbl. § 12-11. Kommunen må da ta stilling til 
om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Dersom 
kommunen ønsker å gå videre med planarbeidet, må planprogram fastsettes før 
planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
 
MD arbeider med revisjon av forskriften om konsekvensutredninger etter pbl. Forslag til 
revidert forskrift vil sendes på høring seinere.  
 
Tidsfrister 
Fristene skal legge til rette for at saker ikke blir liggende ubehandla i overgangen mellom 
behandlingsleddene. Gjeldende pbl. har frister for:  

- Høring og offentlig ettersyn av planprogram og planforslag – 6 uker.  
- Når kommunestyret skal gjøre planvedtak etter at en privat reguleringsplan er 

ferdigbehandla – 12 uker.  
- Når MD kan innkalle en vedtatt kommuneplan for eventuell omgjøring.  

 
MD foreslår følgende nye frister:  

- Frist for når alle reguleringsplaner bør være ferdigbehandla og fremmes for 
behandling i kommunestyret etter høring og offentlig ettersyn – 12 uker.  

- Frister ved innsigelse:  
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o Frist fra kommunestyrets planvedtak til saken oversendes fylkesmannen - 2 
uker.  

o Frist for når saken oversendes fra fylkesmannen til MD – 4 uker.  
o Det foreslås ingen lovbestemte frister knytta til MDs behandling av 

innsigelsessaker. MD har imidlertid mål om at innsigelsessaker skal være 
ferdigbehandla i departementet i løpet av 8 måneder. Dersom fristen på 8 
måneder ikke kan overholdes, skal det varsles innen 4 måneder.  

 
Det er ikke knytta sanksjoner til brudd på fristene, og fristene vil dermed i praksis være 
veiledende. Bakgrunnen for dette er blant annet at kompleksitet og konfliktpotensial 
varierer i ulike saker.  
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen er svært positiv til endringene som foreslås, og har tro på at endringene kan 
bidra til mer fleksible og effektive planprosesser. Dette vil være positivt både for 
kommunen som planmyndighet, og for næringsutvikling og private forslagsstillere. Ut fra 
Ringerike kommunes erfaring med gjeldende plan- og bygningslov er det behov for disse 
justeringene i loven.  
 
Med bakgrunn i dette anbefaler rådmannen at Ringerike kommune sender høringsuttalelse 
til departementet. Mer konkrete vurderinger og kommentarer til endringsforslagene finnes 
i forslag til høringsuttalelse, vedlegg 2.  

 
Vedlegg og lenker 
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. 
 

1. Høringsdokumenter fra Miljøverndepartementet*   
2. Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune  

 
 
 
 Ringerike kommune, 15.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
enhetsleder: Gunnar Hallsteinsen 
avdelingsleder: Grethe Tollefsen 
saksbehandler: Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning  
Areal- og byplankontoret 
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Forslag til endringer i plan- og bygningsloven  

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RINGERIKE KOMMUNE 
 
Uttalelse 
Ringerike kommune ser svært positivt på endringene som foreslås, spesielt når det gjelder 
femårsregelen. Videre følger noen mer konkrete kommentarer basert på Ringerike kommunes 
erfaring med praktisering av de aktuelle bestemmelsene.  
 
Femårsregelen 

• Intensjonene med regelen var positive og skulle bidra til at plangrunnlaget for ny 
utbygging er oppdatert og tilpassa prosjektet, samt at regulerte tomter ikke blir liggende 
ubebygd i lang tid. I praksis har vi erfart at regelen skaper usikkerhet og 
uforutsigbarhet for private forslagsstillere.  
 

• Ringerike kommune har en rekke eldre planer som vi har lagt ned mye arbeid i å 
digitalisere. Det er imidlertid fremdeles de gamle håndtegna plankartene som er 
juridisk gjeldende. For at de digitaliserte plankartene skal gjelde, må disse vedtas. I 
reguleringsplanveilederen åpnes det for at dette kan gjøres gjennom en mindre endring. 
Vi har foreløpig valgt å ikke vedta endringene, da dette etter vår tolkning ville medført 
at femårsfristen ville blitt gjort gjeldende for alle de gamle planene. 
 

• I Ringerike har vi flere eksempler på at forslagsstillere ikke ønsker å gjennomføre 
endringer av eldre reguleringsplaner, da dette vil medføre at det settes en femårsfrist 
for allerede godkjente tiltak. Når planer som er vedtatt etter forrige plan- og 
bygningslov skal endres, kreves det at disse oppdateres iht. gjeldende lovverk (både 
oppdatering av plankart og bestemmelser).  
 

• Kommunen ønsker generelt at eldre planer oppdateres, slik at vi får et oppdatert 
planverk og kartgrunnlag etter dagens situasjon og lovverk.  

 

• Problemstillinger knytta til femårsregelen har vært særlig aktuell når det gjelder planer 
for hytteområder. Disse planene er gjerne relativt store, både i planområdets 
geografiske omfang og i antall hytter. Utbygging av et hytteområdet vil ofte gå over 
lang tid, og fritidsbebyggelse er spesielt følsomt for konjunktursvingninger i markedet.  
 

• I høringsnotatet står det at (…) for store planområder hvor utbyggingen har et 

tidsperspektiv langt ut over fem år er ikke detaljregulering riktig plantype. For slike 

områder kan det utarbeides områderegulering, som ikke har en slik frist.  
Det vil bli svært ressurskrevende for kommunen dersom kommunen selv skal utarbeide 
områdereguleringer for alle større planområder, f.eks. hytteområder. I Ringerike har vi 
utarbeida en kommunedelplan for det største hytteområdet i kommunen 
(kommunedelplan for Ådalsfjella, vedtatt i 2011).  Mange problemstillinger er avklart i 
kommunedelplanen, men likevel gjenstår det mye som må løses i en reguleringsplan. 
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Vi mener det er hensiktsmessig at dette gjøres i regi av private forslagsstillere, gjennom 
detaljreguleringer for et hensiktsmessig område.   

• Det er positivt at det presiseres at forlengelse av gjennomføringsfrist for allerede 
vedtatte detaljreguleringer kan behandles som en mindre endring.  

• Ti år er et mer realistisk tidsperspektiv for gjennomføring av planer.  

• Vi har erfart at femårsregelen medfører et press på å bruke områderegulering som 
plantype. Dette strider med intensjonene i pbl., hvor områderegulering er ment å være 
kommunens plan, mens detaljregulering er plantypen for private forslagsstillere. 
Innføringen av områderegulering var ment å skulle bidra til å styrke den offentlige 
planlegginga. I Ringerike er det flere eksempler på at private forslagsstillere får 
anledning til å utarbeide forslag til områdereguleringer. Det er krevende for kommunen 
å følge opp disse planprosessene, som ofte innebærer at det må inngås egne avtaler om 
arbeids-, ansvars- og kostnadsfordeling. Kommunen har ikke anledning til å ta 
saksbehandlingsgebyr for områdereguleringer.   

• I høringsnotatet antydes det at kritikken av femårsregelen er basert på feil tolkning av 
bestemmelsen. I høringsnotatet brukes formuleringen "igangsetting av gjennomføring". 
Vi har sett at flere mener dette innebærer at planen er igangsatt når utbygging har starta 
i deler av planområdet. I reguleringsplanveilederen er det imidlertid gitt et eksempel:  
   Er det eksempelvis detaljregulert et boligområde med 100 boliger, må 

   byggesøknad for samtlige 100 være til behandling senest før fem-års fristen går 

   ut og bygging igangsatt, deretter senest etter at tre-års fristen etter § 21-9 går 

   ut.  
Slik vi tolker eksempelet er det ikke særlig rom for misforståelser. Dersom det gjenstår 
ei boligtomt i et regulert boligområde, og denne ikke er byggesøkt og bygging igangsatt 
innenfor fristene som gjelder – så må det utarbeides en egen detaljregulering for denne 
tomta. Kostnader til planfaglig kompetanse for utarbeiding av plan samt 
saksbehandlingsgebyr til kommunen må da bekostes av kjøper/utbygger for den ene 
tomta. Alternativt må det kjøres en ny planprosess for hele planen. 
 

Plan- og utredningsprogram for konsekvensutredninger 
• Det virker hensiktsmessig å åpne for tilpasninger ved behandling av mindre tiltak som 

omfattes av forskriftens vedlegg II. Dette er i tråd med prinsippet om at plan- og 
utredningsarbeid skal tilpasses sakens omfang, og ikke være mer omfattende enn 
nødvendig.  

• Når det gjelder kommunens anledning til å beslutte å ikke fastsette et planprogram etter 
høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram, oppfatter vi at dette styrker 
planprogrammets betydning. Ringerike kommune har som praksis at planer med krav 
om planprogram behandles politisk i formannskapet. Formannskapet vedtar oppstart av 
planarbeidet, samt å sende forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn. 
Videre er det formannskapet som fastsetter planprogrammet. Formannskapet gir et 
positivt signal til forslagsstiller ved å vedta oppstart av planarbeidet. Samtidig kan det 
ved varsel om oppstart og høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram 
komme opplysninger som gjør at formannskapet i neste omgang ikke ønsker å anbefale 
at planarbeidet videreføres. Denne muligheten kan benyttes slik at kommunen som 
planmyndighet kan gi et signal til forslagsstiller om at planarbeidet ikke bør 
videreføres. På denne måten kan kommunen bidra til at private forslagsstillere ikke 
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bruker unødvendige ressurser på å utarbeide et planforslag som det ikke er sannsynlig 
at vil bli vedtatt. Samtidig er private forslagsstillere sikra muligheten til å fremme et 
forslag for kommunen gjennom pbl. § 12-11. 

 
Avsluttende kommentar 

Til slutt vil vi presisere viktigheten av at veiledningsmateriell (reguleringsplanveileder, 
lovkommentar m.m.) blir oppdatert iht. endringene, at veiledningene er enhetlige oog at de 
foreligger ved ikrafttredelse av lovendringene.  
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SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT  
 

Arkivsaksnr.: 13/3405  Arkiv: 231 M   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
Faktisk forbrukt vann betales i henhold til måleravlesning 2011. 
 
 

Sammendrag 

 
En forglemmelse, å stenge en kran, medførte at kommunalt vann har over tid strømmet via 
gårdens ledningsopplegg ut i privat brønn for deretter å renne ut i vassdrag. Siden dette 
foregikk over tid ble mengdene voldsomme, ca 12 000 m3 og den økonomiske konsekvensen 
tilsvarende ca kr. 168 000.- med tillegg av merverdiavgift  kr. 210 000.-. Det er her uaktuelt 
å kreve tilsvarende kloakkavgift da vannforbruket ikke har belastet kommunalt kloakknett 
og renseanlegg. 
 
Rådmannen har ikke anledning til skjønnsmessig å gi rabatt eller på annen måte avvike fra 
grunnlaget for avgift som en korrekt vannmåling gir. Gjennom samtale ble partene her 
enige om å ”hoppe over” et administrativt avslag på søknad om ettergivelse av det 
ekstraordinære 
vannforbruket med etterfølgende benyttelse av klageadgangen ”Forskrift for vann- og 
kloakkavgifter” (heretter forskriften) gir og fremme saken direkte for klageorganet.  
 
Klagenemden behandlet saken i møte 29.5.2012 med følgende vedtak; 
 
«Faktisk forbrukt vann betales i henhold til måleravlesning 2011» 
 
Abonnenten tok senere kontakt med administrasjonen for å sondere mulighetene for 
fornyet behandling av saken sett i lys av beløpets størrelse. 
 
Med bakgrunn i denne og liknende saker ba Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 
om en generell sak med fokus på gebyrstrukturen innen vann- og avløp som kunne hindre 
slike store økonomiske utslag for enkeltabonnenter. 
 
Rådmannen fremmet en slik sak i møtet 7.10.2013. 
 
Imidlertid har abonnenten i denne saken blitt kjent med en parallell sak i Jevnaker 
kommune hvor utfallet slik abonnenten oppfatter var blitt et annet enn i Ringerike. Fornyet 
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søknad kom etter saksfrist til møtet 7.10.13, og ble i samråd med komiteens formann tatt 
med som referatsak. 
 
Abonnenten er av den oppfatning at saken ikke fikk en realitetsbehandling i møtet og ber 
om at saken tas opp som sak i neste møte. 

 

Beskrivelse av saken 
Saken er svært grundig beskrevet i den vedlagte søknaden. 
 
Rådmannen viser til forskriften §8-3: 
”Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både vann og kloakk i henhold 
til målt forbruk og gjeldende m3 pris.” 
 
Ut over dette har rådmannen ikke noe å tilføye til beskrivelsen av denne hendelsen. 
 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Klagenemden behandlet saken i møte 29.5.2012 med følgende vedtak; 
 
«Faktisk forbrukt vann betales i henhold til måleravlesning 2011» 
 

Alternative løsninger 
Rådmannen finner ikke å kunne  foreslå alternative løsninger i denne saken. Regelverket er 
klart og prinsippet om likebehandling vil medføre at endret praksis vil måtte få virkning for 
en rekke tilsvarende saker. Rådmannen har kun sett på siste 3 år med tanke på alminnelig 
foreldelsesfrist, men loven har under visse betingelser 10 år frist. 
  

Rådmannens vurdering 
Dessverre ser vi hvert år flere slike saker hvor en ved kontroll av vannmåleren kunne ha 
oppdaget lekkasjer og dermed redusert kostnaden til vann- og avløp. Administrasjonen 
bruker enhver anledning til å informere og oppfordrer abonnentene til å kontrollere sitt 
forbruk. 
  
Rådmannen forstår den fortvilelse som rammer en abonnent i en slik situasjon. Imidlertid er 
abonnenten ansvarlig for sin egen stikkledning og interne installasjoner og behovet for 
forutsigbarhet og likebehandling tilsier at rådmannen må fremme forslag om at 
abonnenten må betale vannavgift i henholdt til målerens registrering. 
 
Rådmannen har gjort en gjennomgang av lekkasjesaker behandlet de siste 3 årene. I tillegg 
til sakene hvor abonnenten har klaget, er et tilsvarende antall saker hvor det ikke er 
fremmet klage. 
Dersom rådmannen skulle foreslå en reduksjon i målt kvantum/avgift, vil 
likebehandlingsprinsippet kreve at like saker behandles likt. Rådmannen har ikke bruk tid på 
å gå lengere bakover i tid, men det vil være tilsvarende nivå som i de siste 3 årene. 
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Lekkasjesaker behandlet siste 3 år

Nr Volum Sum u/mva Kommentar

1 3222 103 104

2 1630 56 235

3 1431 55 809

4 3665 126 443

5 12000 168 000 Kun vann

6 491 17 848

7 241 8 612

8 502 4 267 Kun vann

9 2141 73 860

I samme periode har det vært et tilsvarende 

antall "vanntap", hvor abonnenten har 
akseptert den økonomiske konsekvensen uten 

å klage/få saken behandlet.

 
 
Rådmannen vil i arbeidet med rullering og vedtak av hovedplan for vann- og avløp ha fokus 
på å utarbeide forslag til gebyrstruktur og forskrift som vil motvirke ekstreme utslag for 
enkeltabonnenter. 
Imidlertid må gjeldende regelverk legges til grunn for alle saker fram til nytt regelverk er 
vedtatt. 
 
Rådmannen vil peke på den presedens som klagebehandlingen har skapt, i tråd med 
forskriftens regler; avgift betales etter målt forbruk. Eneste avvik fra dette er når måleren er 
defekt/viser feil utover toleransen +/- 10%. 
 
Abonnenten viser i sitt brev til en tilsvarende sak i Jevnaker kommune, hvor abonnenten 
fikk ettergitt deler av kravet. Rådmannen vil bemerke at abonnenten i Ringerike kommune 
heller ikke er belastet for kloakkavgift i og med at vannet ikke har gått kommunalt 
avløpsnett. Det var hoveddelen av kloakkavgift som ble kreditert i Jevnaker med samme 
begrunnelse – vannet belastet ikke kommunalt avløpsnett. 
 

Vedlegg 
 
13/3405-1 Fornyet søknad reduksjon vannavgift 
12/96-17 Opprinnelig søknad reduksjon vannavgift 
12/96-39 Saksframlegg Klagenemd 
12/96-42 Underretning om behandling i Klagenemd 
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 Ringerike kommune, 23.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Asle Aker 
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SAKSFRAMLEGG 
 
  
Kommunal klagenemnd 
 
 
 

 
Arkivsaksnr.: 12/96-39  Arkiv: 231 M  

 
VANNFORBRUK 2011 GNR 90 BNR 1  
 
Forslag til vedtak: 
 
::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  
Faktisk forbrukt vann betales i henhold til måleravlesning 2011. 
 
Kloakkavgift for 2011 betales etter gjennomsnitt av 3 års forutgående forbruk (2008-10). 
::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  
 
Sammendrag 

 
En forglemmelse, å stenge en kran, medførte at kommunalt vann har over tid strømmet via 
gårdens ledningsopplegg ut i privat brønn for deretter å renne ut i vassdrag. Siden dette 
foregikk over tid ble mengdene voldsomme, ca 12 000 m3 og den økonomiske konsekvensen 
tilsvarende ca kr. 168 000.- med tillegg av merverdiavgift  kr. 210 000.-. Det er her uaktuelt 
å kreve tilsvarende kloakkavgift da vannforbruket ikke har belastet kommunalt kloakknett 
og renseanlegg. 
 
Rådmannen har ikke anledning til skjønnsmessig å gi rabatt eller på annen måte avvike fra 
grunnlaget for avgift som en korrekt vannmåling gir. Gjennom samtale ble partene her enige 
om å ”hoppe over” et administrativt avslag på søknad om ettergivelse av det ekstraordinære 
vannforbruket med etterfølgende benyttelse av klageadgangen ”Forskrift for vann- og 
kloakkavgifter” (heretter forskriften) gir og fremme saken direkte for klageorganet.  
 
Beskrivelse av saken 
 
Saken er svært grundig beskrevet i den vedlagte søknaden. 
 
Rådmannen viser til forskriften §8-3: 
”Eiendom som har godkjent vannmåler betaler årsavgift for både vann og kloakk i henhold 
til målt forbruk og gjeldende m3 pris.” 
 
Ut over dette har rådmannen ikke noe å tilføye til beskrivelsen av denne hendelsen. 
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Rådmannens vurdering 
  
Dessverre ser vi hvert år flere slike saker hvor en ved kontroll av vannmåleren kunne ha 
oppdaget lekkasjer og dermed redusert kostnaden til vann- og avløp. Administrasjonen 
bruker enhver anledning til å informere og oppfordrer abonnentene til å kontrollere sitt 
forbruk. 
  
Rådmannen forstår den fortvilelse som rammer en abonnent i en slik situasjon. Imidlertid er 
abonnenten ansvarlig for sin egen stikkledning og interne installasjoner og behovet for 
forutsigbarhet og likebehandling tilsier at rådmannen må fremme forslag om at abonnenten 
må betale vannavgift i henholdt til målerens registrering. 
 
Siden dette vannet ikke har belastet kommunalt avløpsnett, anbefaler rådmannen at 
kloakkavgift for 2011 beregnes ut ifra et gjennomsnitt av de forutgående 3 årenes registrerte 
forbruk. Dette ut ifra forskriftens §10-6 annet ledd som angir denne løsningen når forbrukt 
vannmengde ikke kan fastslås nøyaktig. 
 
En normal familieøkonomi kan totalt kullkastes for mange år som følge av en forglemmelse 
som i denne saken. Rådmannen forutsetter at det opprettes en betalingsavtale som er 
håndterbar for abonnenten. 
 
Rådmannen er også av den oppfatning at i en slik situasjon benyttes en forsinkelsesrente i 
tråd med hva kommunen må betale for å finansiere sine innlån og ikke ordinær morarente. 
 
Saksdokumenter 
 
Søknad fra abonnenten om ettergivelse av ekstraordinært vannforbruk i 2011. 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 09.05.2012 
 
 
 
 Wenche Grinderud 
 Rådmann 
 
 
Virksomhetsleder: Asle Aker 
 
Saksbehandler: Asle Aker 
 
... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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RINGERIKE KOMMUNE 
Kommunalteknisk tjeneste 

 

 

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON 
Postboks 123 Sentrum  
3502 HØNEFOSS Asbjørnsensgt. 14 32 12 03 60 32 11 74 00 
email-adresse:  postmottak@ringerike.kommune.no 

 
 
Christian Mathiesen  
Nærstad gård 
 
3514 HØNEFOSS 
 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 
12/96-42 14230/12 231 M  06.06.2012 
 
 
SVAR - VEDR. EKSTRAORDINÆRT VANNFORBRUK PÅ NÆRSTAD GÅRD 2011 
 
 
Viser til brev av 15.2.2012 med søknad om ettergivelse av ekstraordinært vannforbruk. 
 
Saken ble etter avtale sendt direkte til kommunal klagenemd uten forutgående administrativ 
behandling. Saken ble behandlet i møte i nemden 29.5.2012. 
 
Rådmannens innstilling til vedtak var: 
 
«Faktisk forbrukt vann betales i henhold til måleravlesning 2011. 
 
Kloakkavgift for 2011 betales etter gjennomsnitt av 3 års forutgående forbruk (2008-10).» 
 
Klagenemden vedtok enstemmig rådmannens innstilling. 
 
 
 Med hilsen 
 
 
 
 Asle Aker 
 Virksomhetsleder 
 
 
Saksbehandler: Asle Aker 
telefon: 95 93 88 23 
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ØKT TILLATT TOTALVEKT FOR TRANSPORT AV TØMMER MM  
 

Arkivsaksnr.: 13/3363  Arkiv: Q08 &00  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
127/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommune stiller seg positiv til å gå inn i et samarbeid med Statens vegvesen og 
Treindustrien for å identifisere kommunale vegstrekninger av betydning for 
tømmertransport og ferdigvaretransport fra lokal treindustri. 
 
Ringerike kommune vil også på bakgrunn av konkrete tilstandsvurderinger klasse opp 
kommunale veger som er aktuelle i denne sammenheng, når eventuelle tiltak ligger innefor 
det ordinære driftsbudsjettet, for å imøtekomme næringens behov for kostnadseffektiv 
transport. 
 
Ringerike kommune vil også vurdere vinteraksellast på aktuelle strekninger som ikke har 
dette i dag. 
 

Sammendrag 
Samferdselsdepartementet har bedt Vegdirektoratet fastsette forskriftsendring for total 
vogntogvekt og tilhengervekt for tømmertransport.  
 
Forslaget går ut på å øke tillatt total vogntogvekt fra 50 til 60 tonn, maksimal 
vogntoglengde fra 22 til 24 meter og økt total tilhengervekt til 36 tonn. 
 
Slike endringer får virkning også for en del kommunale veger som inngår i 
transporttrasé for tømmer. 
 
Vedlagte brev fra Treindustrien er et spørsmål til kommunen på hvordan 
forskriftsendringen vil bli fulgt opp. 

 

Beskrivelse av saken 
Skogindustrien i Norge sliter med høyt innenlands kostnadsnivå og fallende etterspørsel 
etter produkter i verdensmarkedet. I media det siste året har en kunnet følge med i 
debatten rundt næringens utfordringer og behov. 
 
En av næringens konkurranseulemper er transportkostnader. Denne ulempen ligger delvis i 
naturgitte forhold kupert landskap, lange avstander og veisystemer preget av disse 
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forholdene. Den andre siden er høyt kostnadsnivå innenlands både mht arbeidskraft, 
drivstoffpriser og utstyrspriser. 
Regjeringen har etterkommet næringens ønske om å endre forskriftene for vogntoglengde 
og maksimal total vogntogvekt for å redusere enhetskostnadene i transportleddet. 
 

Økonomiske forhold 
Ringerike er en av landets største skogbrukskommuner og vil bli betydelig berørt av kravet 
om å øke tillatt vektbelastning. 
 
De kommunale veiene er ikke bygget for slike vekter og har stort sett kurvatur som ikke 
innbyr til lange kjøretøy. I tillegg er slike strekninger beheftet med bruer med ukjent status. 
 
De mest aktuelle bruksklasser på kommunale veier er: 
 
BK8 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 32 tonn 
BKT8 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 40 tonn  
BK10 vogntoglengde 19,5 m  totalvekt 50 tonn 
 
Mange av veiene med bruksklasse BKT8 har oppklassing til BK10 om vinteren. 
Enkelte veier har også spesiell vogntoglengde for tømmer på 22 m. 
 
Med dette utgangspunktet er det klart at en oppgradering av aktuelle veistrekninger til  
bruksklasse BK10 året rundt, vil medføre betydelige kostnader til bedring av kurvatur, 
styrking av bæreevne og kontroll og etterfølgende oppgradering eller fornying av bruer. 
 
Det er vel kjent at midler til vedlikehold/oppgradering av kommunale veier på langt nær 
dekker dagens behov. 
 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen erkjenner at skogbruks- og trelastnæringen er viktig i Ringerike kommune, og  
kommunen stiller seg positiv til et samarbeid med Statens vegvesen og treindustrien for å 
identifisere de kommunale veger som inngår i de viktigste transporttraseer for tømmer. 
 
Kommunen stiller seg også positiv til oppgradering av flere strekninger fra BKT8 til BK10 på 
vinter der dette vil bidra til løsninger. 
 
Ytterligere vil kommunen klasse opp BK10-veier fra lengde/vekt 22/50 til 24/60 i samarbeid 
med Statens vegvesen der dette er aktuelt. 
 
Ringerike kommune vil også se på muligheten til å gi individuelle dispensasjoner fra aksel-
trykkbestemmelser når særlige behov gir grunnlag for dette.  
 
Det er ikke avsatt midler i økonomiplanen med formål å oppruste kommunale veier utover 
akutte tiltak for framkommelighet. Dersom det i den kommende prosessen avdekkes behov 
for større tiltak, vil disse måtte finansieres på annen måte. 
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Vedlegg 
 
13/3363-1 Brev fra Treindustrien 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 24.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
 
 
 
 
saksbehandler: Asle Aker 
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ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017  
 

Arkivsaksnr.: 13/3641  Arkiv: 145   

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
141/13 Formannskapet 22.10.2013 
/ Eldrerådet  
128/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 04.11.2013 
73/13 Trafikkrådet 05.11.2013 
/ Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd  
/ Ungdomsrådet  
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur  
/ Råd for funksjonshemmede  
/ Arbeidsmiljøutvalget  
143/13 Formannskapet 31.10.2013 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
  
Rådmannens grunnlagsdokument Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 – 2017 
oversendes uten forslag til vedtak. Formannskapet behandler rådmannens 
grunnlagsdokument i møte 31.oktober 2013 og beslutter da eventuell utsendelse av 
budsjettet på høring. Formannskapets vedtak og ordførers høringsbrev ettersendes. 
  
Vedlegg (legges ved separat i papirutgaven): 
 

 Rådmannens saksfremlegg til formannskapets møte 31.10.2013 

 Rådmannens grunnlagsdokument budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 – 201 

 Forslag til betalingsreglement 
 
 
 
 Ringerike kommune, 22.10.2013 
 
 
 
 Knut Helland 
 konstituert  rådmann 
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