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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 07.04.2014  
 

Arkivsaksnr.: 14/80  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
51/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 14/81  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Brev m/vedlegg fra miljø- og arealforvaltning, datert 27.03.2014 vedr. Melding om 
 delegert vedtak – Mindre endring av reguleringsplan 295 Killingtjern  
B Brev m/vedlegg fra miljø- og arealforvaltning, datert 10.04.2014 vedr. Melding om 
 Mindre endring av reguleringsplan 120-01 Områderegulering Løkka og 
 Schjongstangen 
C Trafikkrådets møteprotokoll – Møte 08.04.2014  
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SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED MOTORKJØRETØY I 
UTMARK   
 

Arkivsaksnr.: 12/714  Arkiv: K01 &18  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
53/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
1.  Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 
 vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for 
 transport av funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. 
 til kart, og har varighet fom. 01.06.2014 tom. 01.06.2016. 
2.  Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 
3.  Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 
 kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 
4.  Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 
 transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 
 

Beskrivelse av saken 
Søker ønsker tillatelse til å benytte seg av firehjulstrekket bil for transport av 
funksjonshemmet fra bilveg til hytta. Kjøringen vil bare forekomme sommerstid. Søker har 
hatt tillatelse til dette i perioden 1.1.2010-31.12.2011, samt 1.1.2012-31.12.2013. 
Tillatelsen gjaldt da for inntil 3 turer hvert år. 
Tillatelsen er nå søkt fornyet. 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
Søker har tidligere hatt 2 kjøretillatelser lik den som nå blir søkt om. 
 
Alternative løsninger 

Alternativ vedtak 1: 
Dersom Hovedkomiteen ikke ønsker å gi tillatelse til kjøring kan et vedtak se slikt ut: 
Søknad om tillatelse til motorferdsel i utmark etter sentral forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann kan ikke imøtekommes. 
Alternativt vedtak 2: 
Søker ber om tillatelse for én tur hvert år. For å sikre likeverdig behandling foreslår 
rådmannen å øke antall tillatte turer til 10 ganger pr år under henvisning til vedtak fattet 
av hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 50/12 (arkivssaksnummer 11/3945). 
Dersom Hovedkomiteen ønsker å gi tillatelse til økt antall kjøringer kan vedtakspunkt 3 
forandres til å se slikt ut: 
3. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 
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Rådmannens vurdering 
Søker har allerede tidligere hatt tillatelse til slik kjøring og har, så vidt 
rådmannen bekjent, overholdt alle betingelsene satt i denne. Kjøringen skal foregå med 
firehjulstrukket bil på eksisterende traktorveg. Søker hevder at det, pga 
funksjonshemningen ikke er mulig å benytte seg av ATV. Det er større begrensinger på 
kjøring med bil enn ATV og vil derfor sannsynligvis ha mindre skadeeffekt. 
All kjøring skal foregå etter betingelser satt i gjeldende regelverk, noe som blant annet 
betyr at kjøring skal foregå aktsomt og hensynsfull for å unngå skade og ulempe for 
naturmiljø og mennesker. I dette tilfellet vil all kjøring foregå i svært lav fart på traktorveg 
noen ganger i året og rådmannen kan derfor ikke se at kjøringen vil ha betydning for 
naturmiljøet. Det vurderes derfor at naturmangfoldslovens § 8-12 er ivaretatt. 
Rådmannen vurderer videre at lovens formålsbestemmelser ikke blir vesentlig tilsidesatt og 
fordelen ved å gi dispensasjon er tydelig større enn ulempene. 

 
Vedlegg 
 

1. Søknad om forlenget tillatelse 
2. Saksprotokoll fra siste behandling i HMA (saksnr 58/12) 
3. Kart over trasé 

 
 
 Ringerike kommune, 04.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Arvid Hagen 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 12/714-5  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 58/12 

 

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR KJØRING MED MOTORKJØRETØY I 

UTMARK   

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr. for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra bilvei til hytte, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.01.2012 tom. 31.12.2013. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 23.04.2012: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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DELING AV DRIFTSENHET I LANDBRUKETGNR.279/51 - ABELGÅRD - 
DELING AV EIENDOM  
 

Arkivsaksnr.: 13/507  Arkiv: BYG 279/51  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
54/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det gis ikke tillatelse til å dele fra Abelgård gnr. 279/51 fra driftsenheten Korgerud gnr. 
179/69, jf. jordlovens § 12. 
 

Sammendrag 
Det er søkt om fradeling av eiendommen Abelgård i vestre Ådal, som er på ca. 12 dekar. 
Abelgård er en del av en driftsenhet på ca. 45,5 dekar. Delingen er ikke i tråd med føringer 
fra sentralt hold om færre og større driftsenheter og vil gi en mindre god driftsmessig 
løsning. Rådmannen vil anbefale at søknaden om fradeling av hele Abelgård avslås.  

 
Beskrivelse av saken 
Det er søkt om fradeling av eiendommen Abelgård i vestre Ådal som i sin tid ble kjøpt og 
lagt til eiendommen Korgerud. Driftsenheten består av totalt 45,5 dekar, hvorav 32,6 dekar 
er fulldyrka jord, 7,8 dekar produktiv skog og 5,2 annet markslag. Det søkes nå om å dele fra 
Abelgård som består av 11,9 dekar, hvorav 9,7 dekar fulldyrka jord, 0,8 dekar produktiv 
skog og 1,4 dekar annet markslag.  
 
Det er to boenheter på driftsenheten, hvor den ene befinner seg på Korgerud og den andre 
befinner seg på Abelgård. Det søkes nå om å dele fra den ene boenheten, og det som kan 
betraktes som kårboligen på eiendommen. 
 
Eiendommen var frem til 1996 en selvstendig enhet, men ble lagt til eiendommen Korgerud 
etter at eiendommen ble kjøpt. Etter jordlovens § 12 fremgår det at bestemmelsene i 
jordloven gjelder «utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når 
eigedomen eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn 
må reknast som ei driftseining». Ved vurderinger om en kan regne eiendommen som en 
driftsenhet er det av betydning om de ulike eiendommene ligger slik at de rent faktisk kan 
drives sammen. I dette tilfellet er det kort avstand mellom eiendommen (ca. 400 m). 
Avstanden var også et moment som ble vektlagt da det ble gitt konsesjon for erverv av 
eiendommen i 1996. Det stilles ikke noe krav om at eiendommen skal være drevet sammen 
en viss tid.  
 
I en tilbakemelding i brev av 29.04.2013 har kommunen skrevet at omsøkt deling ikke er i 
tråd med intensjonene etter jordloven. Istedenfor å dele fra hele eiendommen har 
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kommuen anbefalt at søker deler fra tun med ovenstående bygninger og selge øvrig 
landbruksareal til tilgrensende naboeiendom som tilleggsareal. På denne måten ville man 
styrke driftsgrunnlaget på en annen landbrukseiendom samt at søker vil kunne dele fra 
bebyggelsen fra driftsenheten. En slik deling vil være i tråde med ønsket strukturutvikling i 
jordbruket.  
 
Kommunen og søker var i et møte 28.02.2014 for å drøfte mulige løsninger.  
 
Søer har i brev av 17.03.2014 skrevet at han ønsker å opprettholde søknaden. Det vil si å 
dele fra hele eiendommen Abelgård på ca. 12 dekar. I brevet fremgår det at dette skyldes 
ønske om å ha en liten landbrukseiendom, store kostnader ved å skille ut tun og bygninger. 
I tillegg mener søker at det er liten interesse for tilleggsjord.  
  

Forholdet til overordnede planer og retningslinjer 
Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av kommuneplanbestemmelsen § 
2.1 Landbruks-, natur og friluftsområder (LNF-område).  
 
I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er området klassifisert som A-
område. Dette er et område med meget sterke landbruksinteresser. Fradeling av 
produktive arealer i slike områder kan derfor kun unntaksvis anbefales.  
 
I kommunens retningslinjer for kårboliger (vedtatt i HMA 21.03.2011) fremgår det at 
landbrukseiendommer med et fulldyrka areal på 25-50 dekar kan ha behov for kårbolig.  
 

Juridiske forhold  
Deling av eiendom behandles etter jordlovens § 12, 3. ledd hvor det fremgår 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.» 
 
Siden søknaden ikke omhandler deling av en grunneiendom kreves det ikke behandling 
etter plan- og bygningsloven.   
  

Rådmannens vurdering 

Det å skille fra Abelgård gjør at totalarealet på driftsenheten blir mindre. Fra å ha en mindre 
landbrukseiendom, vil vi få en situasjon med to små landbrukseiendommer. Føringer fra 
sentralt hold er at kommunene stimulerer til større og færre bruk. Ved å dele fra Abelgård 
fra driftsenheten vil man gjøre det motsatte, og gå til mindre og flere bruk.  
 
Av hensyn til driften av jordbruksarealene er det lettere å drifte et større areal, eventuelt 
leie det ut, fordi inntektene fra jordbruksdriften/jordutleien vil være større enn ved et 
mindre areal. Driveplikta har man imidlertid uansett størrelse på et areal.  
 
Eierskapet og den aktive forvaltninga vil endres ved at man får to driftsenheter istedenfor 
én som i dag. Den driftsmessige løsningen ser ut til å være mindre god. Fradeling av 
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Abelgård vil trolig ikke by på drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket sett under 
ett.  
 
Rådmannen er ikke enig i søkers påstand om at interessen for tilleggsjord er liten. At søker 
har sendt ut nabovarsel kan ikke betraktes som en «invitasjon» for potensielle kjøpere av 
tilleggsjord. Her ligger jordet tett inntil annet jorde og er slik sett «lagelig» for å bli lagt til 
eksempelvis denne driftsenheten. Alternativt kan det beholdes av hovedbølet.  
 
Søker skriver i brevet til kommunen at det er store kostnader knyttet til å dele fra tunet og 
bygninger. Rådmannen får ikke gjort så mye med saksbehandlingsgebyret da disse i 
realiteten er fastsatt etter selvkostprinsippet. Eiendomsoverdragelser vil imidlertid alltid 
medføre en del kostnader (for eksempel tinglysnings- og dokumentavgift).  
 
Rådmannen mener at søknad om deling av eiendom bør avslås. Dette fordi delingen strider 
mot nasjonal landbrukspolitikk samt vil gi en mindre god driftsmessig løsning. Det anbefales 
derfor at søknaden avslås.  
 

Alternative løsninger 

Rådmannen ser en mulig løsning på ønske om å dele fra boligtomta på Abelgård. Dette ved 
at det foretas en bruksrasjonalisering. Det vil si at tun med bygninger skilles ut og at 
landbruksarealene selges som tilleggsareal til annen landbrukseiendom (eventuelt beholdes 
av hovedbølet). Dersom HMA ønsker en slik løsning kan forslaget til vedtaket se slik ut. 
 

1. Det gis tillatelse til å dele fra tunet på Abelgård gnr. 279/51 (ca. 2,5 dekar) fra 
driftsenheten Korgerud gnr. 279/69, jf. jordlovens § 12.  

2. En slik deling krever behandling etter plan- og bygningsloven, og en dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelse § 2.1. Det forutsettes at det gis samtykke til deling 
etter plan- og bygningsloven.  

Dersom HMA er av en annen oppfatning enn rådmannen og ønsker at hele Abelgård kan 
deles fra driftsenheten og bestå som et selvstendig bruk kan følgende forslag til vedtak 
være 
 

1. Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak jordloven 
ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til å gi tillatelse til å dele fra Abelgård gnr. 
279/51 fra driftsenheten Korgerud gnr. 179/69, jf. jordlovens § 12. 

2. Det kan ikke forventes at det senere vil bli gitt tillatelse til oppføring av kårbolig på 
Korgerud gnr. 179/69.  

 
Vedlegg 

1. Oversiktskart. 
2. Detaljkart. 
3. Tilbakemelding fra søker, datert 17.03.2014. 
4. Foreløpig vurdering av kommunen, datert 29.04.2013. 
5. Søknad om deling, datert 26.01.2013. 
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Lenker 
Rundskriv: Omdisponering og deling (jordloven) 
 
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, 11.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Thor Gunnar Lie 
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SITUASJONSKART 

Eiendom: 
Gnr: 279 Bnr: 51 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Vestre Ådal 159, 3516 HØNEFOSS

Hj.haver/Fester: 

RINGERIKE 
KOMMUNE 

Dato: 10/4-2014   Sign: Målestokk 
1:52000

ABELGÅRD

Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

Side 1 av 1Utskrift

10.04.2014http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=563258.719906550...
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60m40200

GÅRDSKART 0605-279/69
Tilknyttede grunneiendommer:

279/69 - 279/51

Målestokk 1 : 4000 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 10.04.2014

Markslag (AR5) 7 klasser
TEGNFORKLARING                        AREALTALL (DEKAR)

Kartet viser en presentasjon av valgt type
gårdskart for valgt eiendom. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse. Areal-

statistikken viser arealer i dekar for alle 
teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene. 

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

= Fulldyrka jord 32.6
5 Overflatedyrka jord 0.0
6 Innmarksbeite 0.0 32.6
w Produktiv skog 7.8 7.8

Annet markslag 4.4
Bebygd, samf, vann, bre 0.8 5.2
Ikke klassifisert 0.0
Sum: 45.6 45.6
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DELEGASJONSSAKER   
 

Arkivsaksnr.: 14/277  Arkiv: 033 &17  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
55/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- KLAGE OVER VEDTAK I 
SAK 6/14- UTSLIPPSTILLATELSE  
 

Arkivsaksnr.: 11/1808  Arkiv: BYG 163/10  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
6/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 
52/14 Bygningsrådet 11.02.2014 
56/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om utslippstillatelse, til sitt 
vedtak i sak 6/14 fra 20.1.14, til delegert vedtak 14/52, til klage, til kommentarer til klage og 
til rådmannens saksfremlegg.  

1. Hovedkomiteen finner ikke at det i klagen fremkommer nye momenter som har 
avgjørende konsekvens for saken. 

2. Klagen tas ikke til følge. Politisk vedtak 6/14 og delegasjonsvedtak 14/52 
opprettholdes. 

3. Hovedkomiteen opprettholder med henvisning til forvaltningslovens § 42 
rådmannens beslutning om ikke å gi klagen utsettende virkning. 

Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
 
Utskrift av saksprotokoll vil sendes:  
Ansvarlig søker: Atelier Grøstad AS 
Tiltakshaver: Befa AS 
Klagere: 
Kjersti Nyhus 

Bjørn og May Elin Maribo 

Kine Maribo og tor Kåre Dalen 

Marit Kristine Nyhus 

Turid Landsdalen og Øivind Ørpen 

Margit Lien 

Leif og Ragnhild Eriksen 

Ola Kjos 

Astrid Lundesgaard 

Frode Joahn Berg 

Astrid B Langvandsbråten 

Eivind Aalde Nyhagen 

Pål Aker 

Torstein Strand 

Mette Chr. Lerfaldet 

Dag Alfredsen 

Kjell Øveren 
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Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) behandlet 20.01.2014  søknad om 
utslippstillatelse for nytt bygg ved gamle Bergland hotell som sak 6/14.  
Det er nå sendt inn klage på dette vedtaket på vegne av 17 grunneiere.  
Det klages både på elementer i saksbehandlingen og i selve vann- og avløpssituasjonen på 
stedet.  
Om HMA ikke tar klagen til følge, vil den sendes videre til Fylkesmannen i Buskerud for 
endelig avgjørelse. 
Om HMA tar klagen til følge vil det være klagerett på dette. 
HMA kan velge å ta klagen delvis til følge. Det vil være et nytt vedtak med ny klagerett. 
 
Klagen er ikke gitt utsettende virkning.  
 
Rådmannen vurderer at klagen ikke fremkommer med nye momenter som har avgjørende 
konsekvens for saken. 
 

Beskrivelse av saken 
Saken er delt opp i punktene i klagen, samt rådmannens vurdering av dette. Innhold i 
klagen er enten ordrett gjentagelse fra klagen, eller et sammendrag der dette er mulig uten 
å miste klageinnholdet.  
 
Klagen er ikke gitt utsettende virkning. Dette fordi det er urealistisk at et faktisk utslipp vil 
settes i gang før klagen er avgjort, og det vil ikke være noe praktisk problem å stoppe et 
eventuelt utslipp umiddelbart hvis klagen vinner frem. Utsettende virkning har heller ikke 
blitt etterspurt av klager.  
 
Vann- og avløpssituasjonen 
Klagens innhold: 

Rammetillatelsen i (bygge)saken fikk avslag etter behandling hos Fylkesmannen i 
Buskerud jfr brev av 31.10.13 pga av at vann- og avløpsløsning ikke er 
tilfredsstillende sikret og/eller kommunen har stilt tydelige nok vilkår om hvilke 
tillatelser som må foreligge. Dette blir ikke tatt opp i brev fra Atelier Grøstad 
29.11.13 eller i saksfremlegg til sak 6/14. 

Rådmannens vurdering:  
I og med at utslippstillatelsen er gitt og klagebehandling foregår samtidig med en ny 
rammetillatelse på bygget, anses avløpssituasjonen denne gangen som sikret før 
byggetillatelse gis. Igangsettingstillatelse på bygget vil bare bli gitt dersom det 
foreligger gyldig utslippstillatelse. Krav til tillatelser i forbindelse med vannforsyning 
vil tas opp i behandling av rammetillatelsen for bygget. Dermed anses dette punktet 
i vedtaket fra fylkesmannen i Buskerud (saksnummer 11/4113-62) til å være oppfylt 
denne gangen.  

 
Brannvannsituasjon 
Klagens innhold: 

Det kan ikke ses at det skal skje noe form for tiltak rundt brannvannsituasjon i 
sakspapirene.  
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Rådmannens vurdering: 
Vurdering av brannvann er ikke gjenstand til behandling i en utslippssøknad. 
Brannvann vil være gjenstand for behandling i byggesaken. 

  
Økologisk tilstand i Kjosvika/bekken 
Klagens innhold: 

Et utslipp på 150 pe vil øke mengden tilført kloakk i vannet og er en stor belastning 
for økologien i Kjosvika/bekken. 

Rådmannens vurdering: 
Restutslipp fra renseanlegg inneholder generelt en del stoffer som kan være farlig 
for et økosystem. Det er spesielt fosfor, nitrogen, organisk materiale og 
tarmbakterier som kan forvolde problemer. Dokumentasjon om utslipp fra det 
omsøkte renseanlegget viser at det skal holde seg innenfor de rammene nasjonalt 
regelverk setter. Den økologiske situasjonen anses også ivaretatt med 
prøvetakingsprogrammet som skal etableres. Hvis prøvetakingsresultatene viser at 
bekken/vika ikke tåler utslippet, er det vedtatt i sak 6/14 at utslippet skal føres 
direkte til Torevannet på dypt vann. Dette er for å ivareta økosystemet og 
vannkvaliteten i Kjosbekken/vika.  

 
Overvann 
Klagens innhold: 

Det stilles spørsmål ved håndtering av overvann på tomten. 
Rådmannens vurdering: 

Vurdering av overvann er ikke gjenstand til behandling i en utslippssøknad, så lenge 
det ikke er planlagt å føre det inn i renseanlegget, noe som ikke er planen her. 
Overvannshåndtering vil være gjenstand for behandling i byggesaken.  

 
Eksisterende rør fungerer som drenering 
Klagens innhold: 

Eksisterende rør er brukt som drenering for  eiendom 163/1. Prosjektert løsning vil 
ikke kunne fungere for det. Det er ikke inngått avtale for å løse problematikken.  

Rådmannens vurdering: 
Problematikken med bruk av utslippsledning til dreneringsgrøft er tilstrekkelig 
opplyst i saksfremlegget til sak 6/14. Jordbruksdrenering er en privatrettslig 
interesse som må avgjøres i privatrettslige instanser.   

 
Kummer i Landveien a) 
Klagens innhold: 

Klager hevder at det ikke er inngått avtale om å bygge kummer i veien med alle 
grunneiere.  

Rådmannens vurdering: 
Kommunen forholder seg til innsendt søknad. Det er også innsendt en privatrettslig 
avtale fra 1962 om vedlikehold av ledningsnettet. Dette anser rådmannen til å være 
en relevant redegjørelse, og plan- og bygningslovens § 27-2 om sikring av 
avløpsløsning anses dermed som oppfylt. Det er ikke opp til kommunen å avgjøre 
om tilstrekkelige rettigheter foreligger utover dette. Hvis det er tvil ved avtalens 
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gyldighet eller hvilke tiltak den omfavner, må dette avgjøres i privatrettslige 
instanser.  

 
Kummer i Landveien b) 
Klagens innhold: 

I sin første utsending av melding av vedtak legger Ringerike kommune til grunn at 
kummer legges i vei, noe som er misvisende overfor naboer med bruksrett i 
Landveien. 

Rådmannens vurdering: 
Melding om vedtak ble sendt ut i to omganger. Første runde, ble bare sendt til 
grunneiere som er direkte nabo til tiltaket eller utslippet.  Etter tilbakemelding fra 
en av de varslede ble det sendt utvidet melding til grunneiere langs Landveien og 
alle som hadde underskrevet på nabomerknader, uavhengig av om de eier grunn i 
direkte tilknytting til tiltaket. I denne omgangen ble det også sendt ut bekreftelse fra 
tiltakshaver om at kummene skal plasseres slik at de ikke er til hinder for trafikk og 
vedlikehold av veien (se vedlegg 5). Denne bekreftelsen ble etterspurt av 
rådmannen for å unngå misforståelser ovenfor brukere av Landveien.  

 
Manglende befaring 
Klagens innhold: 

Det har ikke funnet sted noe form for befaring i saken. Dette oppfattes av klageren 
som sterkt beklagelig og undertegnende forventer befaring i forbindelse med denne 
klagebehandlingen.  

Rådmannens vurdering:  
Det er riktig at det ikke har blitt gjennomført befaring. Med hensyn til årstiden ville 
det vært lite hensiktsmessig å foreta befaring for eksempelvis å finne ut av økologisk 
tilstand i Kjosbekken eller vika. Kommunen har ingen kontrollansvar for 
prosjekteringen. Det er ikke lagt opp til befaring i forbindelse med klagesaken. Det 
har heller ikke vært etterspurt befaring fra politisk utvalg. HMA har anledning til å 
utsette saken for befaring. 
Hvorvidt det burde avholdes befaring på stedet i forbindelse med byggesaken er en 
vurdering som må tas når denne skal behandles.  

  
Politisk saksbehandling 
Klagens innhold: 

«Begrunnelse på enkeltpolitiker var at vedkommende hadde bada i Kjosbekken. Det 
holder ikke, ingen har bada i Kjosbekken på svært mange år. Dette vitner om at saken 
ikke blir behandla med respekt og reel kunnskap.»  

Rådmannens vurdering: 
Rådmannens syn er at saken har blitt tilstrekkelig opplyst og har underveis i 
behandlingen bare blitt bygget på saklige hensyn. Avgjørelsen ble fattet på bakgrunn 
av saksfremlegget som er utarbeidet av rådmannen. Evt bading i Kjosbekken har ikke 
vært vektlagt, hverken under rådmannens forberedelse eller under den politiske 
behandlingen i møtet.  

Mangler og feil i saksfremlegget 
a) Vannføring i Kjosbekken 

Klagens innhold: 
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«Grunneiere i området mener bestemt at Kjosbekken er tørr deler av sommeren og at 
eventuell utslippsledning må, om utslippstillatelsen blir opprettholdt, forlenges ut på 
dypt vann i Torevannet. Dette er et punkt som det ikke kan ventes med til et evt. 
anlegg er satt i drift.» 

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen vurderer at vedtatt prøvetakingsregime ivaretar dette punktet. 
Prøvetakingsplan er under utarbeidelse. Prøvetaking av kjemisk kvalitet av vannet og 
vannføring i Kjosbekken gjennomføres allerede i forkant av etablering og vil kunne 
føre til at ledning ut i Torevannet må etableres før anlegget settes i drift.  

b) Torevannet som drikkevannskilde 
Klagens innhold:  

«Administrasjonen avviste at Torevannet er drikkevannskilde til tettstedet Sokna i 
saksfremlegget. Hvilken status har vannet mht til drikkevann? Dette er et punkt som 
må avklares før klagebehandling. Det finnes to borehull på Rudstangen. Dette velger 
vi å kalle feilinformering til beslutningstakere. «  

Rådmannens vurdering: 
Etter å ha foretatt en nøye vurdering av saksfremlegget fra 20.01.14 og flere 
undersøkelser om Torevannets status som drikkevannskilde, er rådmannen enig i at 
dette punktet kunne vært bedre opplyst i saksfremlegget til sak 6/14.  
Som det står i saksfremlegget til sak 6/14, er Torevannet ikke klausulert som 
drikkevannskilde. Men i forbindelse med Torevannet, ved Rudstangen (midt på den 
nordlige bredden), er det etablert to grunnvannsbrønner, som forsyner Sokna med 
drikkevann. Disse grunnvannsbrønnene blir ikke forsynt av vann fra Torevannet. 
Vannivået i disse grunnvannsbrønnene vil kunne bli influert av vannstanden i 
Torevannet ved høy og lav vannstand. Vannkvaliteten i grunnvannsbrønnene vil bare 
i ekstremtilfeller kunne bli påvirket av vannkvaliteten i Torevannet (dvs bare ved en 
tydelig og langvarig eller akutt forverring av vannkvaliteten over hele vannet). 
 
Det kan også opplyses at det er igangsatt prosjektering av nytt 
vannbehandlingsanlegg ved Rudstangen. Vannbehandlingen vil være ozon 
biofiltrering. Anlegget er planlagt utført i 2015/16. 
Rådmannen vurderer at restutslipp fra renseanlegg fra Bergland hotell til 
Torevannet ikke vil påvirke grunnvannet som tas opp i grunnvannsbrønnene. 
Utslippet vil således ikke innebære risiko for vannkvaliteten på Sokna.  Momentet 
anses derfor ikke til å ha betydning for behandling av klagen.  

 
Utsendelse av melding om vedtak 
Klagens innhold: 

«Administrasjonen valgte å se bort i fra noen av nabomerknadene ved utsendelse av 
melding om vedtaket. Avgjørelse om hvem som skal bli tilskrevet og hvem som er såkalt 
klageberettiget må gjøres av en uavhengig part og ikke av saksbehandler.»   

Rådmannens vurdering: 
Rådmannen valgte i første omgang å sende melding om vedtak til alle som er direkte    
nabo til tiltaket eller utslippet.  
Etter tilbakemelding fra en av de varslede ble det sendt utvidet melding til grunneiere 
langs Landveien og alle som hadde underskrevet på nabomerknader, uavhengig av om 
de eier grunn i direkte tilknytting til tiltaket eller ikke.  
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Det ble ikke foretatt noe vurdering om hvem som har rettslig klageinteresse i saken frem 
til dette tidspunktet, noe som det også ble opplyst om i ovennevnte brev.  
Vedtaket i sak 6/14 ble behandlet i et offentlig politisk møte, der både sakspapirer og 
saksprotokoll er offentlig tilgjengelig digitalt og ved henvendelse til servicetorget eller 
saksbehandler. At det er planlagt et aktuelt byggeprosjekt/utslipp på eiendommen har 
vært kjent blant annet gjennom lokalavisa. 
Rådmannen vurderer derfor at vedtaket har blitt gjort kjent godt nok til at personer med 
rettslig klageinteresse har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.   
Det er ingen krav i forvaltningsloven om at avgjørelse om hvem som skal bli tilskrevet og 
hvem som har klageinteresse, må gjøres av en uavhengig part.  

 
Klagens innhold: 

«Undertegnende mener at planene er lite realistiske og ikke i tråd med et framtidsrettet 
forvalteransvar av Torevannet. Vi ber om at ny vurdering ikke godkjenner 
utslippstillatelse. Mulige konsekvenser av utslipp for brukerinteresser og økosystem av 
Kjosbekken/Torevannet er så tungtveiende at søknaden må avslås med hjemmel i  
forurensingsforskriftens §13-5. 
Forvaltningslovens § 17-1 slår fast et alminnelig prinsipp om at en sak skal være «så godt 
som mulig opplyst før vedtak fattes». I denne saken er det store mangler ved 
saksframstilling. Vedtak er av den grunn fattet på sviktende grunnlag. 
Det bes om at nevnte punkter og innsigelser tidligere avgitt i saken blir med i videre 
behandling av klagen.»  

Rådmannens vurdering: 
Konsekvensene av prosjektet var tilstrekkelig opplyst når vedtak i sak 6/14 ble fattet. 
Nabomerknader, som ble innsendt på et tidligere tidspunkt ble tilstrekkelig kommentert i 
sak 6/14. Klagen fremkommer ikke med nye momenter.  

 
Ansvarlig søkers tilsvar til klagen 
Ansvarlig søker (Atelier Grøstad Arkitektur AS) har blitt varslet om klagen og blitt gitt 
muligheten til å gi tilsvar til den. Dette tilsvaret (motsvar) følger saken som vedlegg 4.  
Rådmannen ønsker å opplyse om at det per dags dato ikke foreligger noe godkjent 
prøveplan, i motsetning til det som oppgis i tilsvaret til ansvarlig søker. Det har vært en 
dialog mellom ansvarlig søker, fagpersoner og rådmann angående dette, men det foreligger 
altså ikke noe endelig forslag til plan. Rådmann har blitt opplyst om at deler av 
prøvetakingen likevel er i gang, for å få gode nok prøver på denne tiden av året.  
 

Juridiske forhold  
Melding om vedtak ble sendt ut i to omganger, siste gang 20.02.14. Klage på vedtak er 
mottatt 10.03.2014, noe som anses til å være innenfor ordinær klagefrist på 3 uker etter 
mottatt melding om vedtak. Klagen er sendt på vegne av 17 grunneiere. Kommunen har 
ikke vurdert hvorvidt hver enkel av disse har rettslig klageinteresse, men vi vurderer det 
dithen at majoriteten av klagerne har det. 
 
Om HMA ikke tar klagen til følge, vil den sendes videre til Fylkesmannen i Buskerud for 
endelig avgjørelse. 
Om HMA tar klagen til følge vil det være klagerett på dette. 
HMA kan velge å ta klagen delvis til følge. Det vil da være et nytt vedtak med klagerett. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 
06.06.2011- Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11.  
          Ferdigattest den 06.01.2012. 
08.10.2012 - Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår.  

          HMA sak nr. 115/12 
26.10.2012 - Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 
10.06.2013 - Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og oversender  

den til Fylkesmannen for avgjørelse. 
28.06.2013 - Endring av tillatelse/Ny ansvarlig søker godkjennes. Delegasjonssak nr 345/13. 
31.10.2013 - Fylkesmannen i Buskerud opprettholder kommunens vedtak om dispensasjon  
  fra LNF-formålet i kommuneplanen. 

Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetillatelse på 
byggene 

20.01.2014 – Utslippstillatelse – HMA-sak nr 6/14 
11.02.2014 – Utslippstillatelse – delegasjonssak 14/52 
 
 

Vedlegg 
1. Utslippstillatelse 163/10 m.m Bergland hotell vedtak i HMA som sak 6/14 

(saksprotokoll) saksnummer 11/1808-31 
2. Utslippstillatelse 163/10 m.m Bergland hotell delegert behandling, delegasjonssak 

52/14, saksnummer 11/1808-35 
3. Klage på kommunens vedtak i HMA som sak 6/14 
4. Motsvar til klage fra ansvarlig søker Atelier Grøstad Arkitektur AS 
5. Tilleggsinformasjon fra Atelier Grøstad Arkitektur om kummer plassert i vei  
6. Rettelses brev fra Atelier Grøstad Arkitektur ang svar til nabomerknadene. Dette 

brevet ble sendt til alle naboer etter kommentarer på svar på nabomerknadene. 
Dette vedlegget har ikke betydning for klagen, men medsendes til orientering.  

 
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, 22.04.2014 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Astrid Ehrlinger 
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Saksprotokoll

Arkivsaksnr.: 11/1808-31 Arkiv: BYG 163/10 

Sak: 6/14

GNR.163/10 - SOKNA - BERGLAND HOTEL- SØKNAD OM 
UTSLIPPSTILLATELSE 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

Hovedkomiteen viser til søknad om utslippstillatelse, til merknader, til kommentarer til 
merknader og til rådmannens saksframlegg. Hovedkomiteen tar videre utgangspunkt i 
kommunens tidligere vedtak vedrørende byggesaken for gjenoppbygging etter brann, 
inkludert fylkesmannens vedtak 31.10.13.

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 
søknaden i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de hensyn som lovverket setter krav om.  
Motargumentene i merknadene anses ikke så tungtveiende at søknaden bør avslås. 
Hovedkomiteen setter betingelser om at resipientforholdene må ivaretas på 
forskriftsmessig vis.

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for 
et Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 
personekvivalenter, og det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningslovens § 
20-1.

3. Det rensede avløpsvannet skal føres til etterpolering gjennom UV-filter før 
restutslippet føres rett til resipient. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal 
være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi. 

4. Prøvetaking:
a) Før utslippet etableres skal det tas vannprøver av Kjosbekken. Disse prøvene skal 

bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i tørre og våte perioder 
(f eks i slutten av snøsmeltingen).
Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har for liten vannføring, eller at bekken er 
for belastet fra før, må utslippsledningen forlenges, slik at utslippet føres direkte 
til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand). 

b) Etter etablering av utslippet følges vanlig prøvetakingsregime etter 
forurensningsforskriftens kap 13.I tillegg skal disse prøvene også analyseres på 
termotolerante koliforme bakterier (TBK). 
Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter 
tilstandsklassene i Vannforskriften, må utslippsledningen forlenges slik at 
utslippet føres direkte til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste 
vannstand). 

Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med resultatene 
med øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen 1. februar hvert år. 

5. Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet som følge av pkt 4, må dette på 
vanlig vis søkes til kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at 
utslippsstedet må vurderes etter forurensningslovgivningen.

6. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 
Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes. 
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7. Den nabovarsling som er utført, anses å være tilstrekkelig, jf. plan- og bygningslovens 
§ 21-3. 

8. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 
ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen. 

9. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 
leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 
forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 
www.ringerike.kommune.no

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014:

Avstemming:

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
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Atelier Grøstad Arkitektur AS  

Merdeveien 1 

 

3676 NOTODDEN 

 

Delegasjonssak nr. 52/14 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

11/1808-35 3491/14 BYG 163/10  11.02.2014 

Utslippstillatelse 
 

GNR.163/10 MM- SOKNA - BERGLAND HOTEL  

 

Vi viser til melding 11.02.14 om Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning sitt vedtak 

20.01.2014 i sak 6/14: 

1. Etter en helhetsvurdering finner Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning at 

søknaden i tilstrekkelig grad tilfredsstiller de hensyn som lovverket setter krav om.  

Motargumentene i merknadene anses ikke så tungtveiende at søknaden bør avslås. 

Hovedkomiteen setter betingelser om at resipientforholdene må ivaretas på 

forskriftsmessig vis. 

2. Med henvisning til forurensningsforskriftens kap. 13 godkjennes utslippstillatelse for et 

Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for alt avløpsvann for 150 

personekvivalenter, og det gis igangsettingstillatelse etter plan- og bygningslovens § 

20-1. 

3. Det rensede avløpsvannet skal føres til etterpolering gjennom UV-filter før 

restutslippet føres rett til resipient. Utslippskonsentrasjonene av bakterier (TBK) skal 

være < 1000/100 ml, regnet som årlig middelverdi.  

4. Prøvetaking: 

a) Før utslippet etableres skal det tas vannprøver av Kjosbekken. Disse prøvene skal 

bestå av minimum 3 prøvetakingsrunder, som utføres både i tørre og våte perioder 

(f eks i slutten av snøsmeltingen). 

Hvis disse prøvene viser at Kjosbekken har for liten vannføring, eller at bekken er 

for belastet fra før, må utslippsledningen forlenges, slik at utslippet føres direkte til 

dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand).  

b) Etter etablering av utslippet følges vanlig prøvetakingsregime etter 

forurensningsforskriftens kap 13.I tillegg skal disse prøvene også analyseres på 

termotolerante koliforme bakterier (TBK).  

Hvis disse prøvene viser at tilstanden til Kjosbekken forverres etter 

tilstandsklassene i Vannforskriften, må utslippsledningen forlenges slik at utslippet 

føres direkte til dypt vann i Torevannet (dvs minst 2 m under laveste vannstand).  

Resultater av prøvetakinger skal rapporteres til kommunen sammen med resultatene 

med øvrig prøvetaking etter forurensingsforskriftens kap 13, innen 1. februar hvert år.  
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5. Hvis ledningen må forlenges direkte til Torevannet som følge av pkt 4, må dette på 

vanlig vis søkes til kommunen etter plan- og bygningslovens § 20-1, i tillegg til at 

utslippsstedet må vurderes etter forurensningslovgivningen. 

6. Hvis det viser seg at tilstand til resipient forverres etter tilstandsklassene i 

Vannforskriften på grunn av dette utslippet, kan utslippstillatelsen trekkes.  

7. Den nabovarsling som er utført, anses å være tilstrekkelig, jf. plan- og bygningslovens 

§ 21-3.  

8. Myndighet til å viderebehandle saken, inkludert blant annet godkjenning av 

ansvarsrett for foretak og ileggelse av saksbehandlingsgebyr, delegeres til rådmannen.  

9. Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må 

leveres kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til 

forvaltningslovens bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på 

www.ringerike.kommune.no 

 

I medhold av delegert myndighet gitt i pkt 8 i sak 6/14, viderebehandles saken i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-1 og forurensingsforskriftens kap 13, og det angis følgende 

betingelser: 

Vedtak: 

 

1. Betingelser og forutsetninger satt i sak 6/14 gjelder. 

2. Hensyn til naturmangfoldloven og behov for dispensasjon er behandlet i sak 6/14. 

3. Anlegget skal være et Klargester Biodisc BG-BL minirenseanlegg for 150 

personekvivalenter, med etterpoleringstrinn, i form av UV-filter. Restutslippet føres via 

eksisterende ledningsnett til Kjosbekken. For øvrig skal anlegget følge opplysninger gitt i 

søknaden mottatt 13.11.2013. 

4. Før utslipp kan etableres (anlegget kan tas i drift) må følgende være oppfylt: 

a) Prøvetakingsplan for oppfølging av krav om vannprøver skal utformes og må være 

godkjent av Ringerike kommune  

b) Vurdering av prøveresultater som viser at betingelser i sak 6/14 er oppfylt, må 

foreligge.  

c) Ferdigattest må foreligge 

5. Prøveplan for driftsfasen, som oppfyller forurensingsforskriftens kap 13 må være innlevert 

kommunen før ferdigattest gis.  

6. Følgende foretak med sentral godkjenning gis ansvarsrett på følgende områder: 

Foretak Rolle Ansvarsområde 

Atelier Grøstad Arkitektur AS SØK Hele tiltaket 

Atelier Grøstad Arkitektur AS PRO Overordnet ansvar for 
prosjektering 

Notodden Mur og 
Entreprenørforretning AS 

UTF Overordnet ansvar for 
utførelse 

 

Multiconsult avd Skien (før Infratech AS) har bistått som uavhengig fagkyndig i saken.  
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7. Anleggets plassering til nabogrense skal være på minimum 4 meter. 

8. Bortledning av avløpsvann anses ikke som sikret (jmf plan- og bygningslovens § 27-2) før 

betingelsene 4a og eventuelt 5 i politisk vedtak samt 4a og b i det delegerte vedtaket i 

denne saken er oppfylt. 

Vi påpeker følgende: 

 Det forutsettes at tiltaket følger tekniske krav satt i gjeldende lov og regelverk.  

 Avstand til plass med parkeringsmulighet for tømmebil må være maksimum 30 m, og 

bunnen av tanken må legges mindre enn 6 m under nivået på det sted parkeringen skal 

foregå. 

 Anlegget kan ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.   

Når anlegget anses ferdig, skal ansvarlig søker skriftlig rapportere dette til kommunen, 

revidert gjennomføringsplan og kopi av underskrevet drifts- og serviceavtale skal 

framlegges.  

 Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 år etter at denne tillatelsen er gitt, eller innstilles i 

lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort. 

 

Vedlagt følger giro (Befa AS org nr 971 596 910), for innbetaling av gebyr for saksbehandling 

etter Forurensningsloven: kr 24 000,-, etter Plan- og bygningsloven: kr 7500,-, godkjenning av 

foretak/ansvarsretter: kr 4200,-, totalt: kr  35700,-. 

(Betalingsregulativet i Ringerike kommune fastsetter de enkelte gebyrer og avgifter. 

Betalingsregulativet ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2013). 

  

Klageadgang: 

Denne utslippstillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres 

kommunen senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig vises det til forvaltningslovens 

bestemmelser om klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no 

Det har kommet inn merknader fra 20 personer i 3 dokumenter i saken. Det er på dette 

tidspunktet ikke vurdert hvem som har klageadgang til saken. Dette vil bli vurdert når  

eventuelle klage mottas. Melding om vedtak tilsendes tilgrensende naboer til tiltaket eller 

utslippet. Vi forutsetter at dette i tilstrekkelig grad gir aktuelle parter den informasjonen som 

trengs. 

 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder Byggesak 

 

Saksbehandler: Astrid Ehrlinger 

Telefon: 97 09 63 45 

E-post: astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 

 

Kopimottagere:  

Statens Vegvesen region sør, Postboks 8142, 0033 Oslo 

Inger Sjåstad, Gamle Hallingdalsveien 51, 3534 Sokna 
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Mette Christin Lerfaldet, Gamle Hallingdalsveien 39, 3534 Sokna 

Ola Kjos, Gamle Hallingdalsveien 23, 3534 Sokna 

Margit Lien, Landveien 3, 3534 Sokna 

Leif Eriksen, Postboks 35, 3534 Sokna 

Kjersti Nyhus, Landveien 2, 3534 Sokna 

May Elin Solli og Bjørn Maribo, Landveien 17, 3534 Sokna 

Marit K Nyhus, Landveien, 3534 Sokna 

Dag Alfredsen, Hallingdalsveien, 3534 Sokna 

Kine Maribo, Landveien, 3534 Sokna 

Dag Christensen- Alfredsen, Gamle Hallingdalsvei 37, 3534 Sokna 
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GNR.163/10,14,15,22  - BERGLAND - NY BEHANDLING AV 
RAMMESØKNAD  
 

Arkivsaksnr.: 11/4113  Arkiv: BYG 
163/10,14,15,22  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
115/12 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.10.2012 
595/12 Bygningsrådet 17.10.2012 
75/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.06.2013 
345/13 Bygningsrådet 28.06.2013 
57/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknadene om dispensasjoner, søknad 
om rammetillatelse og bruksendring, uttalelser fra regionale myndigheter, nabomerknader, 
tidligere saksfremlegg og vedtak i saken, fylkesmannens vedtak av 31.10.2014 og til 
rådmannens saksframlegg. 
 

1. Hovedkomiteen finner ikke å kunne imøtekomme nabomerknader ved å avslå saken, 
men mener at flere av momentene som naboene tar opp ivaretas ved vilkår i saken. 

2. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak avstandsreglene i 
plan- og bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene 
ved å gi dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 
Hovedkomiteen innvilger dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4, jf. plan- 
og bygningslovens § 19-2 og godkjenner plasseringen som vist på kart. 

3. Hovedkomiteen godkjenner søknad om rammetillatelse for å bygge leilighetshotell i 
henhold til plan- og bygningslovens § 21-2, 5. ledd på vilkår. 

4. Rammetillatelse gis på følgende vilkår:  
a. Det er ikke gitt godkjenning til bruksendring til boliger. Hovedkomiteen ser 

ikke for seg at en slik søknad vil bli godkjent. 
b. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres tilfredsstillende 

vannkvalitet, og det skal foreligge vurderinger basert på hydrogeologiske 
undersøkelser/beregninger, som viser at vannforsyningen ikke i særlig grad 
medfører senkning av grunnvannstanden. 

c. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent utslippstillatelse. 
d. Det skal gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for helsebaserte 

tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av 
terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning, vil 
opprydning etter forurensningsforskriftens kap. 2 kreves før 
bygningsarbeider kan igangsettes. 

e. Før igangsettingstillatelse kan gis skal det dokumenteres at 
brannvannforsyningen tilfredsstiller krav i Teknisk forskrift (TEK). 
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f. Før igangsettingstillatelse kan gis må det foreligge en plan/beskrivelse av 
overvannshåndteringen. 

5. Videre oppfølging av saken, inkl. behandling av søknad om igangsettingstillatelse, 
delegeres til administrasjonen, og legges fram til hovedkomiteen (HMA) til 
orientering. 

 
     Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Utskrift sendes: 
Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN (Miljøvernavdelingen har bedt 
om å bli holdt orientert om vedtak i saken.) 
 
BEFA AS v/Jan Askeland, Gamle Foldnesvegen 116, 5353 Straume 
Atelier Grøstad Arkitektur AS, Merdeveien 1, 3676 Notodden 
 
Dag Alfredsen, 3534 Sokna 
Mette Christin Lerfaldet, Narverud, 3534 Sokna 
Kjersti Land Nyhus, Land Gård, 3534 Sokna 
Bjørn Maribo og May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Marit Kristine Nyhus, Birkeland, 3534 Sokna 
Turid Landsdalen og Øivind Ørpen, Nedre Land, 3534 Sokna 
May Elin Solli Maribo, 3534 Sokna 
Kine Maribo og Tor-Kåre Dalen, Furulund, 3534 Sokna 

 
Sammendrag 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA) innvilget 08.10.2012 dispensasjon fra 
LNF-formålet i kommuneplanen og ga rammetillatelse for å kunne gjenoppbygge 
bygningsmasse etter brann, med formål hotelldrift. Vedtaket ble påklaget av naboer til 
tiltaket. HMA opprettholdt sitt vedtak i møte 10.06.2013 i sak 75/13, og oversendte saken 
til Fylkesmannen for avgjørelse. 
Den 31.10.2013 vedtok Fylkesmannen å stadfeste kommunens vedtak om dispensasjon fra 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 om LNF-formålet, men vedtok å oppheve kommunens 
vedtak om rammetillatelse. 
Fylkesmannen anfører saksbehandlingsfeil og mangler ved vedtaket som grunnlag for å 
oppheve vedtaket.  
HMA behandlet 20.01.2014 utslippstillatelsen for tiltaket som sak 6/14. Vedtaket er 
påklaget, og klagen planlegges også behandlet 05.05.2014. 
Kommunen har den 22.01.2014 mottatt søknad om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 29-4 om bygningers høyde og avstand fra nabogrense. 05.02.2014 ble 
søkers kommentar til nabomerknad til dispensasjonssøknaden mottatt.  
 
Rådmannen mener saken nå er tilstrekkelig belyst og ikke lenger har de mangler 
Fylkesmannen påpekte, og at det nå er grunnlag for å gi rammetillatelse.  
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Innledning / bakgrunn 
En del av bebyggelsen på tidligere Bergland hotell er revet etter brann 13.03.2010. Det er 
søkt om gjenoppbygging. Naboer har protestert. 
 
Saksopplysninger: 
På vegne av Befa AS søker Atelier Grøstad Arkitektur AS om dispensasjon fra plan- og 
bygningslovens § 29-4, og om rammetillatelse for å bygge leilighetshotell på samme plass 
og innenfor rammene til gamle Bergland hotell som ble rammet av brann på eiendommen 
den 13.03.2010. Dispensasjonen fra avstandskravene i PBL § 29-4 innebærer for fasade øst 
at avstanden er uendret (4m), men grunnet en høyere gesims på den fasaden øker kravet 
fra 4 m til 5,15 m. Mot nord er ny minste avstand ca. 4 m, tidligere avstand er oppgitt å ha 
vært ca. 3,5 m. Kravet er også her 5,15 m.  
 
Det har vært gjestgiveri og hotell på eiendommen fra tidlig på 70-tallet (kanskje før) til 
februar 2002 da det ble gitt bruksendring for lokalene til kontor og lager. Nåværende eier 
overtok eiendommen i desember 2008.  
Eiendommen består av to teiger, en med gnr 163 bnr 10,14,15 og en med gnr 162 bnr 22. 
Tomtearealet er oppgitt å være 4998m², i tillegg kommer arealer som tillegges ifb. avtale 
med Statens vegvesen, 1013m², til sammen 6011m². 
 
Etter brannen ble det gitt rivingstillatelse i juni 2011, hvor det er angitt at «den østre delen 
(bygget 1980) beholdes inkl. svømmehall og bomberom. Denne delen er tenkt restaurert 
etter fjerning av himling og gulvbelegg.»  
 

 Det er ved Fylkesmannens vedtak av 31.10.2013 gitt dispensasjon fra arealformålet 
(LNF) i kommuneplanen. 

 Det søkes om rammetillatelse for å oppføre et leilighetshotell med 25 leiligheter og en 
overnattingskapasitet på 100 personer. Det vises til søkers følgebrev i saken 
(journalpost 11/4113-9) for beskrivelse av hva tiltaket inneholder. 

 Kommunen må ta søknaden opp til ny vurdering etter at rammetillatelse gitt i HMA 
sak nr. 115/12, og delegasjonssak nr. 595/12, ble opphevet av Fylkesmannens 
vedtak av 31.10.2013.   

 Det søkes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens § 29-4 om byggverkets 
plassering, høyde og avstand fra nabogrense.  

 
Nabomerknader og tilsvar fra søker: 
Det kom flere merknader fra naboer til tiltaket til første behandling høsten 2012. 
(journalpost 11/4113-3, 4,5,6,7 og 8. også vedlagt søknaden 11/4113-9).  
Merknadene er kommentert i svar fra ansvarlig søker. Kommentaren er også sendt 
naboene.  
(journalpost 11/4113-9 vedlegg «innsigelser»). 
Rådmannen viser til disse merknadene på nytt siden rammesøknaden nå skal behandles på 
nytt.  
Naboenes merknader berører i hovedsak disse punkter: 

 Manglende g/s-veg fra Sokna til Bergland. 

 Avløpsanlegg. Det påpekes mangler og problemer ved den tidligere avløpsordningen. 
Det uttrykkes skepsis til hvordan ny avløpsløsning er tenkt gjennomført. Det er 
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miljømessig uakseptabelt å la utslipp gå ut i Torevannet uansett om det skjer via 
avløp, over dyrket mark, eller via Landselva. Landselva er drikkevann for dyr, og er et 
fiskeførende vassdrag. 

 Drikkevann. Bekymring for grunnvannstanden i området hvis Bergland skal øke 
kapasiteten og borre energibrønner. Naboer mener der er risiko for saltforurensning 
av vannet fra dagens Rv7. 

 Bruksendring. Naboer påpeker at da eiendommen brant hadde den status som 
lager/kontorbygg. De er skeptiske til ny bruk som hotell, og at tidligere hotelldrift på 
eiendommen ikke har fungert siden tidlig på 90-tallet. Naboer vurderer en slik drift å 
ikke være lønnsom. Gjennomgangstrafikken forsvinner sommeren 2014. 

 Bruk av busslomme. Dette momentet er korrigert av søker før søknaden ble innsendt. 

 Bekymring for uønsket trafikk/ferdsel på private veier og dyrket mark. Det er 
begrensede utearealer på hotellet. Naboene frykter forsøpling, konflikter i forhold til 
beitedyr, lukking/åpne grinder og sikkerhet med hensyn på dyrehold og 
landbruksmaskiner. Det påpekes mulige konflikter mellom hotelldrift og 
landbruksdrift (støy, støv, lukt, fluer) 

 Høyder. Høyde på nytt bygg skygger for sola og gir dårligere vekstforhold på del av 
eiendommen 163/1. 

 
Til nabovarsling av søknad om dispensasjon datert 17.01.2014 har det kommet 
nabomerknad fra berørt nabo gnr. 163/1 - Kjersti Land Nyhus.  Hun uttrykker der bekymring 
for egen næringsvirksomhet, mener tiltaket er et uforholdsmessig inngrep for hennes 
eiendom.  

 Landbruk/ hotell - Gårdsdriften genererer støy, lukt og flueproblemer. Drift med kyr 
og sau. Dette kan påføre ulempe for hotelldriften. 

 Fasade/Skygge - Bygget vil gi negativ innvirkning på vekst- og lysforhold på jordet. I 
perioden hvor bygget har vært nedbrent har vekstforholdene på eiendommen vært 
bedre. Nabo mener dette var et moment ved behandlingen av bygg på eiendommen 
på 80-tallet. 

Hun mener tiltaket virker lite realistisk, og vil påvirke nærområdet. Hun ber om at 
kommunen ikke godkjenner tiltaket.  
 
D opprinnelige nabomerknader er kommentert i den tidligere behandlingen av 
rammetillatelse. Merknadene berører i hovedsak tema som behandles i rammetillatelsen og 
som også er behandlet i utslippstillatelsen.  
 
Søker kommenterer nabomerknader til søknad om dispensasjon av 17.01.2014 slik: 

 Landbruk / hotell - mulige problemer knyttet til dyrehold: Søker mener dette er 
avklart ved dispensasjon fra LNF-formålet, og vurderinger knyttet til dette.  

 Fasade/ skygge - Søker mener det ikke er noen unormale skyggevirkninger av 
bygget, det vil ikke være endringer fra før bygget brant. 

Avstand til nabogrense er ikke kommentert i merknaden. 
Søker mener det ikke er momenter i merknaden som tilsier at dispensasjon ikke kan 
innvilges. 
 
Nabomerknader og søkers kommentar til merknadene foreligger som vedlegg i saken. 
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Beskrivelse av saken 
 
Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i uregulert område. Området er i kommuneplanen for Ringerike 
kommune, vedtatt 30.08.2007, definert som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-
område).  
 
Det ble søkt om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 for å gjenoppbygge 
Bergland hotell i LNF-område hvor tidligere hotell var plassert.  
Dispensasjon fra LNF-formålet er gitt ved Hovedkomiteens vedtak i sak 115/12, og 
Fylkesmannens stadfesting av 31.10.2013. 
Fylkesmannen diskuterer i sine vurderinger i vedtak av 31.10.2013 hvorvidt tiltaket utløser 
reguleringsplikt og konkluderer: «Fylkesmannen finner etter en samlet vurdering at tiltaket 
ikke utløser reguleringsplikt etter plan- og bygningsloven § 12-1 tredje ledd. Saken gjelder 
oppbygging av tidligere bygningsmasse og bruksendring tilbake til tidligere virksomhet. Ulike 
hensyn og problem-stillinger er under den øvrige saksbehandlingen løftet frem og vurdert. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger om at tiltakets konsekvenser 
er av et slikt omfang eller kompleksitet at dette bør utredes ytterligere.» 

 
Juridiske forhold  
En dispensasjon innebærer et unntak fra planer og bestemmelser. Ved dispensasjon gis det 
tillatelse i enkelttilfeller til å fravike bestemmelser/planer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven til gunst for søker. Men lovens dispensasjonsbestemmelser gir ikke hjemmel 
til å fastsette generelle unntak fra lov eller plan. 
Dispensasjonen innebærer at tiltaket, til tross for at det er i strid med plan- og 
bygningslovgivningen, likevel er lovlig så langt dispensasjonen rekker. En dispensasjon til en 
planbestemmelse innebærer derfor kun et unntak fra planen i et enkelt tilfelle, men planen 
som sådan blir uendret. En dispensasjon fra en reguleringsplan/kommuneplan medfører 
altså ikke noen endring av reguleringsplanen/kommuneplanen. 
 

 
Tidligere behandlinger og vedtak 
 
06.06.2011 Riving av brannskadet bygningsmasse - delegasjonssak nr. 306/11.  

Ferdigattest den 06.01.2012. 
08.10.2012 Dispensasjon fra LNF-formål og rammetillatelse på vilkår.  

HMA sak nr. 115/12 
26.10.2012 Rammetillatelse - leilighetshotell - delegasjonssak nr. 595/12 
10.06.2013 Klagebehandling. HMA opprettholder tidligere vedtak i saken og 

oversender den til Fylkesmannen for avgjørelse. 
28.06.2013 Endring av tillatelse/Ny ansvarlig søker godkjennes. Delegasjonssak 

nr 345/13. 
31.10.2013 Fylkesmannen i Buskerud opprettholder kommunens vedtak om 

dispensasjon fra LNF-formålet i kommuneplanen. 
Fylkesmannen opphever kommunens vedtak om rammetillatelse 
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I FMBU vedtak av 31.10.2013 ble kommunens avgjørelse om å behandle saken som 
dispensasjon stadfestet og dispensasjonen fra LNF-formålet opprettholdt.  
 
I sak «11/1808 - Gnr.163/10 - Sokna - Bergland Hotel- Avløpsanlegg» er det gjort følgende 
vedtak: 
20.01.2014 Utslippstillatelse – HMA-sak nr 6/14 
11.02.2014 Utslippstillatelse – delegasjonssak  nr.14/52 
 
Det ble avholdt forhåndskonferanse om tiltaket den 27.10.2011. 

 
Økonomiske forhold 
Det er knyttet vilkår til forsikringsavtalen, og det forutsettes at gjenoppføring må skje 
«innen 5 år». Hvis tiltaket ikke er fullført innen fristen, kan det ha økonomiske 
konsekvenser for tiltakshaver.  

 
Behov for informasjon og høringer 
Intern høring: 
Søknaden ble 01.06.2012 sendt ut på intern høring. Bygningsmyndigheten mottok uttalelse 
fra miljøvern, miljørettet helsevern, brann- og redningstjenesten og kommunens 
utviklingssjef. Det ble bedt om en vurdering av tiltaket, og søknaden om dispensasjon utfra 
deres sektormyndighet, og hvilke vilkår som må stilles til en dispensasjon for å kompensere 
for eventuelle ulemper tiltaket måtte medføre. 
Noen av disse momentene har senere blitt avklart. Dette tas opp i rådmannens vurderinger. 
 
 
Miljøvernrådgiver sier:  

 Eiendommen kan ikke tilknyttes offentlig kloakkledning. Det kreves derfor en separat 
avløpsløsning. Hvis eiendommens opprinnelige utnyttelsesfaktor legges til grunn vil 
det kunne være utfordringer knyttet til håndtering av avløpsvann pga av mangel på 
plass og løsmasser. 100 døgngjester i tillegg til 100 dagsgjester og svømmebasseng 
vil kreve generere til tider store mengder med avløpsvann. Prosjektering og 
oppfølging av et slikt anlegg skal følge forurensingsforskriftens kap 13. 

 Bygninger som er bygget/tilbygget på 60- og 70- tallet inneholder ofte en del 
forurensede stoffer. Det er derfor svært vanlig å finne forurensing i grunnen etter 
brann. I tillegg er det mistanke om at det befinner seg en til flere gamle oljetanker på 
eiendommen. Det skal derfor gjennomføres grunnundersøkelser etter veileder for 
helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn TA 2553/2009 før noe form av 
terrenginngrep kan tillates. Hvis undersøkelsene påviser forurensning vil opprydning 
kreves før bygningsarbeider kan igangsettes.   

 
Ringerike brann- og redningstjeneste forutsetter at slokkevannskapasiteten ved nye 
Bergland Hotell blir så god at man kan forsyne sprinkleranlegget, samtidig som 
brannvesenet behov for slokkevann blir ivaretatt. 
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Miljørettet helsevern uttaler: 

 Ut i fra et helsehensyn vil etablering leilighetshotell i landlige omgivelser og med kurs- 
og konferansevirksomhet, turisme og friluftsaktiviteter eller tilsvarende profil være et 
positivt tiltak.  

 Leilighetshotellet må imidlertid før oppstart kunne vise til godkjent vannforsyning og 
utslippstillatelse før annen godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern og 
andre forskrifter etter Folkehelseloven kan gis.   

 
Landbrukskontoret sier i en epost 25.09.2012 at de ikke har noen merknader til tiltaket og 
at «Bruken på det aktuelle området blir ikke vesentlig endret fra den opprinnelige bruken 
som hotell. Vi ser ikke at dette kommer i konflikt med noe lovverk vi forvalter.» 
 
Høring hos regionale myndigheter. 
Saken ble 04.07.2012 sendt regionale myndigheter for vurdering. Vurderingene er 
sammenfattet under. Forholdet rundt dispensasjon fra arealformålet (LNF) er senere avklart 
ved fylkesmannens vedtak av 31.10.2013. 
 
Fylkesmannen i Buskerud - «Fylkesmannen vil primært anbefale at lokalisering av 
hotellvirksomhet avklares på et overordnet plannivå. Vi ber om at forhold knyttet til 
transport, klima, energi, naturmangfold, vassdrag, landskap, barn og unge, støy og 
universell utforming blir vurdert og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Ut i fra hensynet 
til en samordnet areal- og transportplanlegging anses lokaliseringen som lite gunstig. Vi ber 
om å bli holt orientert om videre vedtak i saken.» Videre støtter Fylkesmannen rådmannens 
vurdering i oversendelsesbrevet av at en eventuell bruksendring til bolig ikke kan påregnes. 
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at området omfattes av rikspolitiske retningslinjer for 
vernede vassdrag.  
Fylkesmannen forutsetter at utslipp fra et fremtidig avløpsanlegg ikke vil føre til 
forurensning av resipienten i strid med forurensningsregelverket og vannforskriften. 
Fylkesmannen vil holdes orientert om vedtak, og vil vurdere om de vil benytte sin 
klageadgang. 
 
Buskerud fylkeskommune - «Søknaden gjelder ..Det foreligger ikke spesielle hensyn som er 
til hinder for dispensasjon. Kommunen bør skille mellom behandling av dispensasjonssaken 
og byggesaken. Det er kun dispensasjonssaken som skal oversendes regionale myndigheter 
til uttalelse. Etter dispensasjonssaken er behandlet kan byggesaken behandles 
administrativt. Det er mulig å gi dispensasjon på vilkår. Vi er enige med kommunen at de 
ikke er aktuelt med boliger/leiligheter i dette området» 
Et dispensasjonsvedtak i denne saken vil ikke vurderes å være i strid med kriteriene for å 
kunne vurdere dispensasjon. Tiltaket vurderes ikke å være i strid med landskap- eller 
friluftsinteresser. Tiltaket berører heller ikke kulturminneinteresser. 
 
Buskerud sivilforsvarsdistrikt - Har ingen innvendinger, men forutsetter at tilfluktsrommet 
som ligger i den østre delen av bygget som ble oppført i 1980, opprettholdes og 
vedlikeholdes etter den standard/forskrift det ble bygget etter. 
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Mattilsynet - Påpeker at de er tilsynsmyndighet, og ikke gir råd i slike saker. Viser til 
Drikkevannsforskriften, og påpeker at vannforsyningssystemet til Bergland vil være 
godkjenningspliktig i Drikkevannsforskriftens § 8. 
Mattilsynet kjenner ikke til private brønner i området, men påpeker at det må tas hensyn til 
eksisterende private vannforsyninger. Mange grunnboringer i samme kilde gir økt risiko for 
å forurense vannreservoaret. Naboers erfaringer med saltforurensinger i grunnvannet 
tillagt avrenning fra RV7, tilsier at det må undersøkes for om drikkevannskilden er blitt 
negativt påvirket av dette. 
 
Statens vegvesen - «Ut fra en samlet vurdering vil Statens vegvesen ikke motsette seg at det 
vedtas å gi dispensasjon fra gjeldene kommuneplan med formål hotelldrift». Det forutsettes 
at det fremmes en egen søknad til vegvesenet i saken. Det kan ikke startes arbeider på 
eiendommen før det foreligger en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om tiltaket. 
 
Ansvarlig søker har kommentert uttalelsene i eget brev mottatt 29.08.2012.  Det står bl.a. 
at fylkeskommunen har oppsummert sitt svar godt og at uttalelsen gjelder kun 
dispensasjonen. Søker presiserer at det ikke er søkt om boliger/leiligheter.  
I kommentar til vegvesenet opplyser søker at det allerede finnes busslomme på stedet, og 
forutsetter at et vedtak i saken skal gi føringer for videre forhold til vegvesenet og deres 
krav. Det foreligger 13.09.2013 en godkjent gjennomføringsavtale med Statens vegvesen 
som avklarer løsning av utearealer langs riksveg 7.   
Kommentaren til fylkesmannen oppfattes som generell og overordnet. Siden det gjelder en 
gjenoppbygging etter brann virker det unaturlig å trekke inn vurderinger på overordnet 
plannivå. Søker sier at mange tilsvarende virksomheter har lokaliseringer som krever mer 
transportplanlegging enn denne. Søker mener behovet for gang- og sykkelvei er overdrevet 
da vegen blir nedgradert til fylkesveg før hotellet tas i bruk. Kvalitetene på utearealene vil 
også være bedre fordi trafikkmengden på vegen blir vesentlig mindre. 
 
Mattilsynet har ingen kommentar knyttet til dispensasjonsspørsmålet. 
 
Ansvarlig søker ser at det er uklarhet om tilfluktsrommet, men forventer at dette vil kunne 
avklares videre i saksprosessen. Det er i brev fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB) datert 22.07.2013 gitt tillatelse til sletting av tilfluktsrommet, jf. vedlegg til 
søknad om igangsettingstillatelse mottatt 22.08.2013. 
 
Rådmannen har ikke innhentet noen uttalelser vedrørende søknaden om dispensasjon fra 
avstandskravet i PBL § 29-4 da overskridelsen er ganske ubetydelig og anses å være et 
spørsmål av lokal karakter. til nabogrense  

 
Alternative løsninger 
HMA kan vurdere annerledes enn rådmannen og for eksempel tilegne nabomerknader 
større vekt.  
Vedtak om å avslå og innvilge dispensasjon skal begrunnes, jf. fvl (forvaltningsloven)§§ 24 
25. Begrunnelsen skal inneholde en redegjørelse for hvordan man har kommet frem til 
resultatet i den konkrete saken som er til behandling. 
Det forutsettes at kommunen må ha en saklig grunn for ikke å dispensere (og som ikke kan 
avbøtes gjennom dispensasjonsvilkår).  
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Dette kan for eksempel resultere i en slik vurdering med tilhørende forslag til alternativt 
vedtak: 
 
HMA vurderer at omsøkt plassering av bygget vil føre til negative konsekvenser for 
naboene. Det kan ikke ses at fordelene er vesentlig større enn ulempene. Derfor 
godkjennes ikke søknad om dispensasjon fra PBL § 29-4 og søknaden om rammetillatelse 
avslås. 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknadene om dispensasjoner, 
søknad om rammetillatelse og bruksendring, uttalelser fra regionale myndigheter, 
nabomerknader, tidligere saksfremlegg og vedtak i saken, fylkesmannens vedtak av 
31.10.2013 og til rådmannens saksframlegg. 
 

1. Etter en helhetsvurdering finner hovedkomiteen at hensynene bak plan- og 
bygningslovens § 29-4 blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi 
dispensasjon ikke å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 

2. Hovedkomiteen avslår søknad om rammetillatelse, jf. plan- og bygningsloven § 21-2, 
5.ledd. da tiltaket ikke er i tråd med plan- og bygningslovens § 29-4, og det ikke er 
innvilget dispensasjon fra denne. 
 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
HMA kan også vurdere å utsette saken for befaring.  

 
Prinsipielle avklaringer 
Rådmannen delegerer vanligvis i slike saker behandling av søknaden om rammetillatelse til 
administrasjonen. Denne saken har mange nabomerknader, og har vært behandlet av HMA 
flere ganger før. Rådmannen mener derfor det er riktig at HMA følger opp saken ved å 
behandle rammetillatelse og eventuelle klager. Igangsettingstillatelse foreslås delegert til 
administrasjonen.  

 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen har vurdert saken etter plan- og bygningsloven og etter naturmangfoldloven: 
 
Naturmangfoldloven:  
 
Det er ved eiendommen registrert en vintertrekkvei for elg. Registreringen er gjort 1/1-
1987. Vi har ikke funnet andre registreringer f.eks. med hensyn til «prioriterte naturtyper», 
eller «miljøregistreringer i skog» i vårt kartmateriale, eller i Direktoratet for 
naturforvaltnings naturbase. Etter en samlet vurdering finner rådmannen at tiltaket ikke vil 
påvirke naturmangfoldet i særlig grad. Gjenoppbygging anses ikke å ville påvirke den 
registrerte trekkveien for elg.   
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Plan- og bygningsloven:  
 
Det søkes dispensasjon fra PBL § 29-4 om bygningers avstand til nabogrense. I følge 
veiledningen til byggesaksforskriften (SAK) §6-3 er formålet med PBL § 29-4 å sikre lys, luft 
og åpenhet mellom bygg, og en viss avstand mellom nabobebyggelse. Rådmannen viser til 
at nybygget oppføres med tilnærmet samme fotavtrykk, og med tilnærmet samme 
gesimshøyder som bygningen som brant.  
Etter HMAs vedtak høsten 2012 var det i november 2012 kontakt mellom naboer, ansvarlig 
søker (Roar Jørgensen AS), Statens vegvesen og kommunens kart- og oppmålingsavdeling 
om de viste grensene rundt Bergland. Det fremkom at deler av plassen mot RV 7 som har 
vært benyttet til parkering fremdeles var eid av Statens vegvesen. Kart- og 
oppmålingsavdelingen oppdaterte, på bakgrunn av dette, matrikkelopplysningene på denne 
strekningen. Avdelingsleder Terje Aamodt redegjør for dette i epost 09.11.2012. «Med 
unntak av eiendommen 163/22 og en kort del av grenselinjen mot 163/1 er 
eiendomsgrensene til Bergland kun digitaliserte grenser. For eiendommen 163/10,14 og 15 
foreligger det kun skylddelingsforretninger. Tilsvarende er det også for grenselinjen mot 
riksvei 7 som heller ikke er koordinatfestet.» Nye kart i saken viser da antatte 
eiendomsgrenser som er noe lenger fra bygget mot øst og nord enn det som er vist på 
utomhusplanen til rammesøknaden som ble mottatt 04.05.2012. Kart og 
oppmålingsavdelingen anbefaler at det avholdes oppmålingsforretning over de usikre 
grensene. Rådmannen kjenner ikke til at en slik oppmålingsforretning er gjennomført, men 
finner å kunne behandle saken da det ikke framkommer uenighet om grensene som vist i 
dag, verken i dispensasjonssøknaden eller i merknaden til denne.  
 
Det foreligger en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen om avkjøringen og arealene 
mot riksveg 7. Rådmannen anser det derfor slik at det foreligger et samtykke til 
plasseringen fra Statens vegvesen. 
 
Den gjenstående bygningsmassen er plassert ca. 4 m fra nabogrensen i øst mot gnr. 163/1. 
Tiltaket innebærer at 3.etg gjenoppbygges og trekkes helt ut til fasadelivet mot øst. Der var 
det tidligere en tilbaketrukket etasje. Derfor øker gesimshøyden på denne fasaden, og 
avstandskravet blir da «bygningens halve høyde». Ansvarlig søker sier i 
dispensasjonssøknaden av 17.01.2014 at gjennomsnittshøyden mot øst blir ca. 10,3m. 
Dette gir et avstandskrav på ca. 5,15 m. Avstandene til nabogrensen er uendret (4m), men 
grunnet en høyere gesims på den fasaden øker kravet fra 4 m til 5,15 m. Mot nord er ny 
minste avstand ca. 4 m, tidligere avstand er oppgitt å ha vært ca. 3,5 m. Kravet er også her 
5,15 m. 
 
Avstanden til nabobebyggelse på berørt eiendom (gnr 163/ 1) er mellom 80 og 100 meter.  
 
Avstanden til grensen mot nord øker litt. Mot øst utgjør økningen i gesimshøyde at 
avstandskravet blir større enn tidligere, men avstanden er der 4 m og endres ikke. 
Rådmannen vurderer at plasseringen, høyden og avstanden til nabogrensen ikke kan ses å 
være til sjenanse /fare i forhold til brannsikkerhet, lys, luft, frisikt, snøbrøyting eller estetikk. 
Rådmannen mener at en slik gjenoppbygning ikke medfører vesentlig ulempe for 
naboeiendommen. Rådmannen mener at hensynene bak avstandsreglene i plan- og 
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bygningslovens § 29-4 ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre anses fordelene ved å gi 
dispensasjon å være så mye større enn ulempene at det kan dispenseres. 
 
Rådmannen har vurdert uttalelsene fra øvrige myndigheter og kommentarene fra naboer. 
Det har gått mer enn ett år siden søknaden ble nabovarslet første gang. Prosjektet er ikke 
vesentlig endret siden søknaden var oppe til behandling første gang.  Det er gjennomført 
nabovarsling av søknad om utslippstillatelse, og begrenset nabovarsling av søknad om 
dispensasjon fra PBL § 29-4 siden rådmannens første behandling. Ingen av 
naboeiendommene har skiftet eier siden første nabovarsel. Naboene har vært aktive og gitt 
uttrykk for sine synspunkter på tiltaket både etter nabovarsling, klagebehandling og 
nabovarsling av utslippstillatelse. Rådmannen vurderer det slik at nabovarslingen og 
naboenes merknader derfor fremdeles er gyldige. 
 
Nabomerknadene er delvis imøtegått av søker, delvis gjennom vilkår til tillatelsen i 
rådmannens innstilling. Rådmannen mener det ikke er grunnlag for å avslå søknaden på 
grunnlag av nabomerknadene.  
 
Merknadene om tilfluktsrom, avkjørselstillatelse, grunnundersøkelser og forhold rundt vann 
og avløp (inkl. brannvann) må avklares før søknad om igangsetting. Noe av dette er allerede 
avklart gjennom dokumentasjon høsten 2013 (Tilfluktsrom og avkjøringstillatelse). Avløpet 
er avklart ved gitt utslippstillatelse i arkivsak 11/1808 (HMA sak 6/14, delegasjonssak 
14/52). Dette vedtaket er påklaget. Klagen er ikke endelig avgjort. Hotellet kan bare 
igangsettes hvis det foreligger godkjent utslippstillatelse. 
Rådmannen kan ikke se at søknaden bør avslås på grunnlag av uttalelsene. 
 
Etter en helhetsvurdering anbefaler rådmannen HMA å gi dispensasjon vedrørende PBL § 
29-4, og å godkjenne rammetillatelsen. Rådmannen foreslår diverse betingelser. Flere av 
disse må være avklart før igangsettingstillatelse kan gis.  
Rådmannen vil presisere at en eventuell fremtidig bruksendring til bolig ikke kan påregnes. 
Ved at utslippssøknad behandles, og plasseringen nå behandles med dispensasjon fra PBL § 
29-4, mener rådmannen at saksbehandlingsfeilene rettes opp i henhold til fylkesmannens 
vedtak. 
 

 
Vedlegg 
Ved behov for utrykte vedlegg, kontakt saksbehandler 
 
Trykte vedlegg:  

 Nabomerknad til søknad om dispensasjon med søkers kommentar - datert 
05.02.2014 

 Søknad om dispensasjon m/vedlegg - datert 17.01.2014 

 Anmodning om ny behandling av rammetillatelse - datert 20.11.2013 

 Fylkesmannens vedtak av 31.10.2013 

 Epost om slokkevann fra Brannvesenet - 05.09.2013 

 Epost m/følgebrev til Brannvesenet -05.09.2013 

 Bekreftelse på gjennomføringsavtale SVV - epost 13.09.2013 

 Vedtak om sletting av tilfluktsrom DSB - datert 22.07.2013 
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            Vedlegg fra første behandling 

 Utdrag av søknad med vedlegg (bl.a. nabomerknader) 

 Situasjonskart kart 1:2000 

 Kartutsnitt 1:30000 (oversiktskart) 

 Flyfoto 1:5000 (etter brannen) 

 Bilder fra Google StreetView (før brannen) 3 stk 

 Uttalelser fra regionale myndigheter 

 Søkers kommentar til uttalelsene 
 

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, 22.04.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
 
saksbehandler: Knut Ivar Kollstrøm 
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SLUTTBEHANDLING AV HELGERUD VEST NR. 384 - JORDLOV OG 
PLAN- OG BYGNINGSLOV 
 

Arkivsaksnr.: 12/5491  Arkiv: REG 57/7  

 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
25/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 03.03.2014 
47/14 Formannskapet 11.03.2014 
/ Kommunestyret  
58/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.2014 
/ Formannskapet  
/ Kommunestyret  
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Det gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar fulldyrka jord til boligformål. 

 

2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med 

tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
 

Sammendrag 
Denne saken er en oppfølging etter sak 25/14 i HMA 03.03.14 og sak 47/14 i formannskapet 
11.03.14, der det ble fatta følgende vedtak: «Saken utsettes. Omregulering jfr. Jordloven.» 
Saken legges med dette fram igjen, inkludert behandling etter jordloven.  
 

Planen innebærer omregulering av LNF-område til boligformål med tilhørende veg- og 
grøntformål, samt formål for tilhørende tekniske anlegg. Planen legger til rette for inntil 20 
boenheter i konsentrert småhusbebyggelse i to etasjer.  
 

Planområdet ligger i Heradsbygda, mellom Heradsbygdveien og Halsteinrud terrasse.  
Planområdet omfatter et fulldyrka areal på 4,8 dekar. Arealet er egnet til jordbruksdrift og 
både gras og korn vil være kurante vekster på denne jorda. 
 

Rådmannen har vært positiv til tiltaket til tross for at det er i strid med kommuneplanen 
fordi utbygginga ses som en naturlig fortetting i et allerede etablert boligområde nært 
Hønefoss sentrum.  

Bakgrunn 
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Da formannskapet hadde reguleringsplan nr. 384 Helgerud vest til sluttbehandling (sak 
47/14, 11.03.14) ble det fattet vedtak om å utsette saken. Det var ønske om å få saken 
behandlet også etter Jordloven. Det fremmes derfor en ny sak til behandling etter både 
Jordlov og Plan- og bygningslov. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

 Hovedkomiteen for miljø – og arealforvaltning (HMA) vedtok i møte 08.04.13, sak 

48/13, oppstart av planarbeidet, samt å legge foreløpig materiale på høring. 

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av HMA og vedtatt sendt ut på høring i møte 

07.10.13, sak 111/13. 

 Planforslaget ble lagt fram for 2. gangsbehandling i HMA, formannskapet og 

kommunestyret i mars 2014. HMA og formannskapet vedtok å utsette saken i 

påvente av behandling etter jordloven (sak 25/14 i HMA og sak 47/14 i 

formannskapet). 

 

I oppstartssaken (sak 48/13, 08.04.13 i HMA) ble det opplyst om at planområdet er avsatt til 
LNF-område i kommuneplanen, og at reguleringsplanen innebærer at dette formålet 
endres. Saksdokumenter ligger vedlagt. 

 

Beskrivelse av saken 

Se «Sammendrag» øverst i saksframlegget. 

 

Planforslaget 

Planforslaget som foreligger til behandling består av  

- Plankart ”605_384 Helgerud Vest” i målestokk 1:500, datert 03.02.14 

- Reguleringsbestemmelser, datert 11.02.14 

- Planbeskrivelse, datert februar 2014 

 

Det er tatt utgangspunkt i krav til parkeringsplasser for sentrumsområde. Forøvrig fremgår 
beskrivelse av tiltaket av planforslaget med tilhørende beskrivelse. Se vedlegg. 
 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag uregulert. 

 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

Den viktigste endringa etter 1.gangsbehandling er at tillatt mønehøyde i felt BKS1 er 
redusert fra 9 meter til 7,5 meter og at møneretning innafor BKS er låst til å være 90 grader 
på Heradsbygdveien. I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av 
planforslaget, og for å imøtekomme høringsuttalelser. 
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Uttalelser etter oppstart 

Etter oppstart kom det inn følgende sju merknader: 

1. Buskerud fylkeskommune 

2. Eriksen og Bygmester 

3. Fylkesmannen i Buskerud 

4. Haukedalen, Andersen 

5. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

6. Ringeriks-kraft 

7. Statens vegvesen 

 

Ved 1. gangsbehandling ble tre av de innkomne uttalelsene ikke lagt ved og kommentert til 
behandlinga. I ettertid er disse oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmann. 
Da uttalelsene ikke inneholdt faktorer som krevde endringer av planforslaget har 
forslagsstiller, rådmannen og de tre avsenderne kommet til enighet om at planen ikke må 1. 
gangsbehandles på nytt. Uttalelsene som uteble ved 1. gangsbehandling ligger vedlagt, 
samt dokumentasjon på kommunikasjon med de tre avsenderne.  
 

Uttalelser etter 1. gangsbehandling 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 06.11.2013 - 03.01.2014. I samme 
periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens 
tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt seks uttalelser. Disse følger som 
vedlegg. Hovedtrekkene i uttalelsene er referert nedenfor.  
 

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste, 04.12.2013: 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 
«Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligge før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene». 
Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 
grunnvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav. Det bør være snuhammer i begge 
ender på V1. Det forutsettes at vegen skal være privat. 
 

Forslagsstillers kommentar: 

Rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til ønsker. Vegen V1 er privat. Det er lagt inn 
vendehammer i øst. I vest vurderes veienden å være så kort at det ikke er behov for 
vendehammer, da det er lite trafikk og mulig å snu i krysset på adkomstveien. Renovasjon 
er lagt i tilknytning til krysset. For den enkelte beboer vil det være mulig å snu i egen 
oppkjørsel. Det vil også være mulighet for å snu i tilknytning til felles parkering i nordvest. 
 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.12.2013: 
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Fylkesmannen kan ikke se at uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet er 
kommentert i saken. I uttalelsen ble det anbefalt at nye boligområder blir avklart gjennom 
kommuneplanen. Videre ble det bedt om at forhold knyttet til støy, barn og unges 
interesser, klima, energi, naturmangfold, landskap, jordvern og universell utforming i 
tilstrekkelig grad ble utredet og ivaretatt i tråd med nasjonale føringer. Lokalisering, 
utviklingsretninger og behovet for nye boligområder bør avklares på kommuneplannivå der 
ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng.  
 
Det fremkommer av saken at det er kort vei til busstopp, men det er ikke opplyst om 
kollektivtilbudet og frekvens. Videre står det at det er gangavstand til skole og barnehage 
og at planområdet vil koble seg på eksisterende gang- og sykkelveinett for å sikre trygg 
skolevei. Dette er viktig ut fra Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. 
 
Det er positivt at det på plankartet er avsatt et sentralt lekeområde på 0,5 daa og at 
opparbeidelsen er fastsatt gjennom en rekkefølgebestemmelse. Planforslaget tar imidlertid 
ikke stilling til hvilke lekefunksjoner som skal dekkes i dette området. Det er heller ikke 
redegjort for andre lekemuligheter i nærområdet. I forslag til reguleringsbestemmelsen om 
utomhusplan står det at utomhusplanen skal dokumentere at krav til minste 
uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med kommunens vedtekt. 
Fylkesmannen kjenner ikke til kommunens vedtekter om lekeplasser, men vil vise til 
kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om lekeareal. Her er det fastsatt krav om 
avsetting av ulike typer lekeplasser med tilhørende retningslinjer om maksimal 
gangavstand. Dette er forhold som burde vært konkretisert og fulgt opp gjennom 
detaljreguleringen. Det forutsettes at den den sentrale lekeplassen skal opparbeides til å 
kunne dekke ulike lekefunksjoner og aldersgrupper. På grunn av føringer i kommuneplanen 
og offentlige anbefalinger om minsteavstand på 50 meter mellom bolig og sandlekeplass, 
anbefales det at det tas inn i bestemmelsene at det også skal opparbeides en mindre 
sandlekeplass innenfor felt BKS1. 
 
Det er gjennomført støyutredning som viser at området er støyutsatt. Det er imidlertid 
innarbeidet tiltak som sørger for tilfredsstillende støyforhold. I støyutredningen er 
støynivået beregnet i høyde 2 meter over bakken. Det gjøres oppmerksom på at 
støybelastningen for 2. etasjene vil kunne være noe høyere og at dette vil kunne få 
betydning for planløsninger og lokalisering av rom for støyfølsom bruk i 2. etasjene. 
 
Ved varsel om oppstart ble det vist til nasjonale mål om miljøvennlige energiløsninger. 
Fylkesmannen kan ikke se at det er gjort vurderinger av muligheter for miljøvennlige 
energiløsninger i området. Vurderingen etter de miljørettslige prinsippene for offentlig 
beslutningstaking i §§8-12 i naturmangfoldloven kunne vært tydeligere og mer konkret. 
Gjennom planbeskrivelsen og forslag til reguleringsbestemmelser er det gjort vurderinger 
og stilt krav om utforming med sikre på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 
 
Det gjøres oppmerksom på at målestokklinjalen på plankartet ikke er korrekt.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
Det fremgår at det aktuelle området har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. 
Forslaget til reguleringsplan er således i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen mener 
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prinsipielt at boligbygging bør avklares i kommuneplanen. Fylkesmannen fraråder forslaget 
til reguleringsplan da det innebærer omdisponering av dyrka mark, og er i strid med 
gjeldende kommuneplan. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens 
administrasjon, og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling 
gitt klarsignal fra politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette 
området. Det framkommer av planbeskrivelsen at det er krav om 25m2 lekeplass pr 
boenhet, og at størrelsen på lekeplassen åpner for inntil 20 boenheter. Det er lagt til 
informasjon om øvrige lekeplasser i området. 
 

Bestemmelse om støy sikrer at utbygging må være i hht gjeldene krav, og at dette også 
gjelder for rom med støyfølsom bruk og uteopphold i andre etasje. 
Målestokklinja på kartet er rettet opp. 
 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Buskerud Fylkeskommune, 02.01.2014: 

Planområdet er nå arkeologisk registrert, Det ble ikke funnet automatisk freda eller nyere 
tids kulturminner. Buskerud Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planen. Det er 
ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi som vil bli berørt av tiltaket. 
Kommunen har selv et ansvar for å ivareta kulturminner av lokal verdi. Det anbefales at 
kommunen stiller krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde 
og de naturgitte, jamfør plan- og bygningsloven § 29. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planbeskrivelsen er endret i fht at det ikke ble gjort funn. 
 

Rådmannens kommentar: 
Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 

Eriksen og Bygmester, 02.01.2014: 

Overnevnte to husstander er fortsatt grunnleggende uenig i reguleringsendringen som går 
på tvers av kommuneplanen. Stiller derfor spørsmål om kommuneplanen har noen funksjon 
hvis den ikke skal følges og eventuelt hva som her er så tungtveiende at den ikke skal være 
styrende.  
 

Vi stilte også ved forrige henvendelse et spørsmål som vi heller ikke har fått noe svar på fra 
noen og som går på det samme. Sitat: 
«Vi spør derfor om dette har innvirkning på søknad om reguleringsendring og hvor 
beskyttet/ubeskyttet et jordbruksareal er for omregulering. Spørsmålet vil gå til Ringerike 
kommunes politikere og myndigheter på fylkesplan». 
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At planstiller ikke sier seg kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk tar vi som an 
«flau» kommentar ut i fra at planstiller representerer den som har lagt jordet brakk og 
burde hatt førstehåndsinformasjon om dette. 
 
Vi ber om at følgende blir juridisk bindende før tillatelse blir gitt: 
- Plan /Illustrasjonsplan 
- Høyder blir satt med referansepunkt  
- Oppriss av planområdet med riktige høyder 
 
Og at følgende blir tatt hensyn til: 
- Møneretning skal være mot Heradsbygdveien 
- Høyder blir satt med fast referansepunkt og for begge våre husstander satt slik oppriss er 
satt, dvs. mønehøyde på nye boliger satt under plen/grunnmurshøyde til eksisterende 
boliger. 
- Bebyggelsen blir enebolig i rekke slik det nå er skissert. 
 
Vi setter spørsmål ved hvorfor dette området ikke skal følge eksisterende kommuneplan og 
ber om evt. tungtveiende grunner for ikke å følge kommuneplanen. 
Dersom kommunen/fylkesmann har så tungtveiende grunner til å sette kommuneplanen til 
side så er vi opptatt av følgende: 
1. Type boliger/ møneretning 
2. Mønehøyder ut i fra fast referansepunkt 
3. Juridisk bindende dokumenter som beskrevet over. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens 
administrasjon, og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling 
gitt klarsignal fra politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette 
området. 
 
Byggehøyden er redusert fra 9 til 7,5 meter ut fra gjennomsnittlig planert terreng. Det er 
ikke satt en absolutt byggehøyde, da terrenget stiger gjennom feltet BKS1, og en slik høyde 
dermed vil måtte variere. Feltet er ikke delt opp i enkelttomter, noe som gjør det vanskelig 
å justere tillatt høyde pr boenhet el.l. 
 
Til planbeskrivelsen er det lagt til snitt for begge de aktuelle naboeiendommene. Det er lagt 
til bestemmelser om at møteretning skal være 90 grader på Heradsbygdveien. Ved redusert 
byggehøyde, bestemmelser om møneretning og supplerende illustrasjoner, mener man 
å ha kommet farm til / vist at planforslaget ikke vil gi store negative virkninger for 
nabobebyggelsen. 
 
Rådmannens kommentar: 
Det er gjennomført befaring på planområdet med politikere fra hovedkomiteen for miljø- 
og arealforvaltning, representant fra administrasjonen og forslagsstiller tilstede for å 
orientere om og vise byggehøyder. For øvrig er uttalelsen tilstrekkelig kommentert av 
forslagsstiller. 
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Statens vegvesen, 6.1.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

NVE, 16.1.2014: 

NVE har ikke merknader til at kommunen legger planen frem for 2. gangsbehandling. 

NVEs innspill til oppstart av planarbeidet ser ut til å være ivaretatt. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Ok. 

 

Rådmannens kommentar: 

Uttalelsen er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 

 

Innsigelser 

Det er ikke varslet formelle innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller 

statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan dermed vedta 

reguleringsplanen. 

 

Forholdet til omdisponering etter Jordloven 

Det er verdt å merke seg at det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering, men 
gjennom Jordloven er det ment at både dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern. Altså er 
det opp til kommunen å vurdere om andre hensyn skal gå foran hensynet om å sikre 
matproduserende areal til fremtidige generasjoner.  
 
Ved avgjørelse om det kan gis samtykke til omdisponering skal det blant annet tas hensyn til 
godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og eventuelle fordeler (samfunnsgagn) som en 
omdisponering vil kunne gi. Det skal også tas hensyn til om arealet kan tilbakeføres og på ny 
brukes til jordbruksproduksjon. Det er også lov å legge vekt på andre momenter enn det 
som er nevnt i Jordlovens § 9, men det er da viktig å vurdere de opp mot 
formålsbestemmelsen i Jordloven. 
 
Kommunen er ikke nødt å omdisponere et dyrka eller dyrkbart areal, selv om det skulle 
være mange forhold som taler for. Til syvende og sist er det hensynet til matproduserende 
areal som veier tyngst. 
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Godkjente planer etter Plan- og bygningsloven 
Området er i kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur og friluftsformål (LNF, vises som 
grønt i kommuneplankartet). 
 
Fra et landbruksfaglig synspunkt bør all omdisponering av fulldyrka mark til boligformål kun 
skje i forbindelse med rullering av kommuneplan. I dette tilfellet har kommunen valgt å 
fremme saken til tross for at området i dagens kommuneplan er landbruks-, natur- og 
friluftsområde (LNF), og således ikke er «klarert» i kommuneplansammenheng. 
 
Drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 
Det aktuelle jordet grenser til bolig/veg på tre sider. I grensa mot vest ligger arealet inntil 
annet jordbruksareal. Trolig vil det ikke bli ytterligere drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området ved å tillate at det etableres ytterligere boliger i området. 
 
Kulturlandskapet 
En omdisponering av arealet forventes ikke å kunne påvirke kulturlandskapet vesentlig. 
Arealet ligger innimellom veg og boligbebyggelse, og ligger i et område med tett bosetting.  
 
Det samfunnsgagnet en omdisponering vil gi 
Når vi snakker om samfunnsgagn snakker vi gjerne om tiltak som har betydning for en 
større gruppe mennesker. Tiltak som tilgodeser allmennheten (skole, barnehage, veg), 
og/eller formål som tar sikte på næringsutvikling eller økt sysselsetting er noen av tiltakene 
som regnes som «samfunnsgagnlige». Det kan også tas hensyn til bosetting, dersom tiltaket 
vil bidra til å opprettholde eller styrke bosettingen i området eiendommen ligger. I 
Heradsbygda kan det neppe sies at det er en utfordring med bosettingen. Slik sett kan man 
argumentere for at en omdisponering for å etablere 15-20 boliger i jordvernsammenheng 
neppe er av stor samfunnsgagn – selv om kommunen under ett ønsker vekst og økt 
tilflytting.  
 
Andre hensyn 
På begynnelsen av 90-tallet ble det i hele Buskerud igangsatt arbeid for å se på 
problematikken knyttet til utbygging og jordvern. I Ringerike ble det i 1994 utarbeidet en 
jordpolitisk arealvurdering (JAV). For kommunen ble flere områder avsatt til fremtidige 
boligområder, og kommunen ble delt inn i A, B og C-områder. (A= områder med meget 
sterke landbruksinteresser, B=områder med sterke landbruksinteresser og C=områder med 
mindre sterke landbruksinteresser). Det er verdt og merke seg at JAV’n ikke er juridisk 
bindende, men er kun ment for å gi råd når det gjelder forvaltning av landbruksareal. 
 
I Heradsbygda er det avsatt et større «boligområde». Arealet utenfor disse områdene, og 
utenfor reguleringsplansområdet, er klassifisert som C-områder. På 90-tallet trodde man at 
byen kom til å vokse mot Veien og Heradsbygda. I dag, 20 år etter, ser vi at de 
utviklingsstrategiene som ble lagt til grunn den gang har endret seg.  
 
Andelen norskprodusert mat er nede i 43 prosent av forbruket vårt. FN la i slutten av mars 
frem en rapport om konsekvenser av klimaendringer. I denne rapporten kommer det fram 
at klimaendringer vil øke knappheten på ferskvann og produktiv matjord flere steder i 
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verden. Skal en tro rapporten vil klimaendringene redusere den gjennomsnittlige 
matproduksjonen med to prosent hvert tiende år i resten av dette århundret. Samtidig er 
etterspørselen etter mat forventet å øke med 14 prosent hvert tiende år frem til 2050. En 
ting er sikkert: Mat kommer ikke til å gå av moten! For Ringerike sin del er det viktig å sikre 
matproduserende areal også til kommende generasjoner.  

 
Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til LNF-område. 
Planforslaget er i strid med overordnet plan.  
 

Juridiske forhold  

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til 

vedtak. Saken behandles først i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og 

formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 

Planen utløser ingen økonomiske belastninger for Ringerike kommune. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Det har vært gjennomført møte og befaring med naboer i perioden mellom 1. 

gangsbehandling og 2. gangsbehandling. 

 

På befaringa 17.02.14 deltok representanter fra HMA, kommunalsjef og saksbehandler fra 
administrasjonen, forslagsstiller og naboer av planområdet. Det ble orientert om planen, og 
det ble vist byggehøyder for tre av byggene som er planlagt innafor felt BKS1. På spørsmål 
om bakgrunn for omdisponering fra LNF til boligbebyggelse ble det svart at HMA skulle få 
dokumentasjon på vurderingene oversendt. Dette er omtalt under «Tidligere behandlinger 
og vedtak». Saksframlegg og protokoll fra oppstartssaken ligger vedlagt.  
 
Videre ble det gjort avtale mellom forslagsstiller og naboer om at naboene skal ta del i 
detaljplanlegginga gjennom møter med forslagsstiller, og at forslagsstiller vil møte naboene 
så godt det lar seg gjøre. Særlig er det byggehøyder og spørsmål om takterrasser på carport 
på de nye boligene som vil være viktig å avklare i byggesaken. Dette er formål som ikke er 
avklart i reguleringsplanen.  

 

Alternative løsninger 

Dersom politikerne har en annen oppfatning enn rådmannen kan følgende alternativer 
være en mulighet, gitt at man er villige til å møte de konsekvenser dette medfører: 
 
Alternativ 1: Det kan vedtas at en sluttbehandling av reguleringsplanen avventer rullering 
av kommuneplanen. Dette slik at spørsmålet om omdisponering ses i sammenheng med 
eventuelle øvrige omdisponeringsspørsmål i kommunen.  
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Forslag til vedtak: 
1. Av hensyn til jordvern er det ønske om å se omdisponeringsspørsmålet i en større 
sammenheng. Saken utsettes derfor til det er foretatt en samlet vurdering av kommunens 
arealbehov på lang sikt.  
2. Reguleringsplanen skal tas opp til ny behandling når nye områder for boligområder er 
avklart i forbindelse med kommuneplanrulleringa. 
 
Et slikt vedtak er en avgjørelse om saksbehandlingen, en såkalt prosesstyrende avgjørelse. 
En slik avgjørelse trenger ingen særskilt hjemmel. Et slikt vedtak er ikke et enkeltvedtak, 
følgelig er det som hovedregel ikke klagerett. 
 
Alternativ 2: Reguleringsplanen kan avslås i sin helhet. 
 
Forslag til vedtak:  
1. Etter en samlet vurdering kan det ikke gis tillatelse til omdisponering av 4,8 dekar 
fulldyrka jord til boligformål. 
2. 0605_384 detaljregulering for Helgerud vest (tidligere 384 «Gnr. 57/7») med tilhørende 
reguleringsbestemmelser avslås 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 9 og Plan og bygningslovens § 12-12. 
 
Dette vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. 
 
Begge vedtak vil nok ikke bli møtt med stor forståelse fra forslagsstillers side. Og 
forslagsstiller kan nok kanskje sågar føle seg «lurt» av kommunen, som ikke har signalisert 
dette tidligere. Rådmannen er innforstått med at søksmål kan forekomme.  

 
Rådmannens vurdering 
Hensynet til jordbruk 
Rent prinsipielt synes rådmannen det er uheldig å omdisponere fulldyrka mark til 
boligformål. Ringerike er Buskeruds største jordbrukskommune. I Ringerike er kun 5 % av 
kommunens drøye 1 555 km² fulldyrka jord. Man skulle tro at det er mulig å bygge boliger 
på andre arealer enn nødvendigvis dyrka jord. 
 
Når rådmannen likevel foreslår at jordet tillates omdisponert er dette først om fremst på 
grunn av at området er tidligere «klarert» i den jordpolitiske arealvurderinga (JAV’n). 
Dernest at prosessen har kommet såpass langt, og at det er snakk om sluttbehandling av en 
reguleringsplansak. 
 
Reguleringsmessige forhold 
Planforslaget er godt bearbeidet. Rådmannen ser det som positivt at tillatt mønehøyde for 
BKS1 er redusert med 1,5 meter for å imøtekomme naboer i nord. Møneretninga er også 
låst til 90 grader på Heradsbygdveien for å imøtekomme naboene.  
 
Prosjektet vil passe godt inn i det etablerte boligmiljøet og er i tråd med rikspolitiske 
retningslinjer om fortetting av byområder.  
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Naturmangfoldloven §§ 8-12 er anvendt. Kunnskapsgrunnlaget er vurdert og det er funnet 
at det ikke er registrert naturtyper eller arter som er verdt å ivareta i området.  
Da forslaget til vedtak er i strid med gjeldende kommuneplan, skal detaljreguleringa 
innarbeides ved den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel. 
 
 
 
Samla vurdering 
Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor, inkludert behandling etter jordloven, anbefaler 
rådmannen at reguleringsforslaget 384 «Helgerud vest» vedtas slik det det nå foreligger. 
 

Vedlegg 
Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 
foreligger på Ipad og kommunens nettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 
papirutskrift.  
 
1.  Oversiktskart 
2.  Oversiktskart som viser jordpolitisk arealvurdering (JAV) 
3.  Plankart «605_384 Helgerud Vest» i målestokk 1:1000 
4.  Reguleringsbestemmelser 
5.  Planbeskrivelse, datert februar 2014 
6.  Uttalelser innsendt etter oppstart som ikke var vedlagt til 1. gangsbehandling, 
oppsummert og kommentert* 
7.  Epost til NVE, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Buskerud angående utelatte 
uttalelser, datert 07.01.14* 
8.  Epost fra NVE, datert 16.01.14* 
9.  Brev fra Fylkesmannen i Buskerud, datert 21.01.14* 
10. Epost fra Statens vegvesen, datert 28.01.14* 
11. Saksdokumenter fra 1. gangsbehandling* 
12. Høringsuttalelser etter 1. gangsbehandling i sin helhet* 
13. Saksframlegg fra oppstartsbehandling* 
14. Saksprotokoll fra oppstartsbehandling* 
15. Grønn plakat for Hønefoss, vedtatt 30.11.00* 
16. Kommunedelplan for gående og syklende i Hønefossområdet, vedtatt 29.06.95* 
17. Kommuneplanen 2007-2019* 
18. Energi – og klimaplanen for Ringerike kommune, vedtatt 02.12.10.* 
 
 
 Ringerike kommune, 14.04.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
leder: Gunnar Hallsteinsen 
saksbehandler: Heidi Skagnæs (Landbrukskontoret) og Ingeborg Faller (Areal- og 

byplankontoret) 
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http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Gronn-plakat/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Kommunedelplan-for-gaende-og-syklende/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Kommuneplan1/Gjeldende-kommuneplan/
http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Bolig-og-eiendom/Plansaker/Temaplaner1/Energi--og-klimaplan/


384 Helgerud vest (tidligere Gbnr 57/7) – 2. gangsbehandling og endelig vedtak av plan 
  Vedlegg 1 

 

Oversiktskart som viser beliggenhet og omtrenlig avgrensing av planområdet. 
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KARTUTSNITT 
Ringerike Kommune tar ikke ansvar for eventuelle feil eller mangler i kart og matrikkeldata. 

RINGERIKE 

KOMMUNE 

Målestokk 

1:8000

Tegnforklaring

Jav klasse A - Meget sterke landbruksinteresser

Jav klasse B - Sterke landbruksinteresser

Jav klasse C - Mindre sterke landbruksinteresser

Side 1 av 1Utskrift

04.04.2014http://kart.ringerike.kommune.no/Content/printDynaLeg.asp?Left=565760.435737468...
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RINGERIKE KOMMUNE 
Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 
REGULERINGSBESTEMMELSER  

0605- 384: Detaljregulering for Helgerud Vest 
 
Utarbeidet av COWI, 11.02.14 
Sist revidert 14.02.14 
 
 
1.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.13, sak 111/13 
Høring og offentlig ettersyn 06.11.13 – 03.01.14 
2.gangs behandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 05.05.14, sak SAKNR 
2. gangsbehandling i formannskapet 13.05.14, sak SAKNR 
Vedtatt av kommunestyret 22.05.14, sak SAKNR 
 
 
Endringsliste: 
Nr  endring  dato  sign 
01    
    
 

Reguleringsformål 
Området som er regulert er innenfor den reguleringsgrense som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål, jf. Pbl § 12-5: 
1. Bebyggelse og anlegg,   

 Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse BKS1-2 
 Lekeplass LEK  
 Renovasjonsanlegg REA  
 Vann- og avløpsanlegg VAR 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur,   
 Kjøreveg V1 
 Gang-/ sykkelveg GS 
 Annen veggrunn – teknisk anlegg   
 Parkering P 

3. Grønnstruktur,   
 Grønnstruktur 

 
§ 1. Fellesbestemmelser 
 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert.  

§ 1.1 Søknad om tillatelse til tiltak, utomhusplan 

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det sendes inn utomhusplan som også 
omfatter regulerte fellesarealer som delfeltet har andel i. Utomhusplanen skal dokumentere at 
krav til minste uteoppholdsareal (MUA), lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunal vedtekt. For delfeltene BKS1 og BKS2, hvor tomtedeling ikke er vedtatt i plan, 
skal utomhusplanen omfatte hele delfeltet. 
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§ 1.2 Utforming av bygninger og anlegg 
Bebyggelse og anlegg skal utformes slik at de får en god estetisk utforming av høy kvalitet 
tilpasset omgivelsene og basert på bruk av varige materialer. 
Bygninger/anlegg skal estetisk tilpasses hverandre og ha en felles arkitektonisk utforming. 

 

§ 1.3 Tilgjengelighet  
Det skal legges vekt på universell utforming i planløsningen. Allment tilgjengelige anlegg 
skal tilpasses universell utforming der dette er praktisk mulig slik at de kan benyttes på like 
vilkår av så mange som mulig. 

 

§ 1.4 Støyskjerming  
Før det gis tillatelse til tiltak i området skal det dokumenteres gjennom støyfaglig utredning at 
støygrensene i Miljøverndepartementets retningslinjer for støy blir tilfredsstilt.  
 
Området skal disponeres og tiltak skal gjennomføres slik at alle boenheter har utomhusarealer 
som tilfredsstiller kravene i T-1442/2012 og innendørs forhold som tilfredsstiller kravene i 
teknisk forskrift / NS8175 klasse C.  
 
Alle rom med støyfølsom bruk i hver boenhet skal ha vindu i fasade med støybelastning 
Lden=55 dB eller lavere.  
 
Ved etablering av støyskjermer og andre tiltak mot støy skal det legges spesielt vekt på 
estetisk kvalitet.  
 
Støy fra bygge- og anleggsvirksomhet skal holde seg innenfor grensene i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for støy. 

 

§ 1.5 Gjerde og hekk  
Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner e.l. i eiendomsgrensene. Materialvalg og fargebruk 
på gjerde skal være avstemt mot omgivelsene, og maksimal tillatt høyde er 1,1 m. 
  

§ 1.6 Avkjørsler  
Plasseringen av avkjørslene skal vises i utomhusplanen. Avkjørslene skal oppfylle fysiske 
krav gitt av vegmyndigheten.  

Eksisterende avkjørsel fra Oppenåsen opprettholdes, som vist på plankartet.  

 

§ 1.7 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8 2.ledd. 
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§ 2. Bebyggelse og anlegg 

 

§ 2.1 Bebyggelse og anlegg – konsentrert småhusbebyggelse  

 

1. Arealbruk (PBL § 12-7, pkt. 1) 
I områdene er det tillatt å oppføre konsentrert småhusbebyggelse med inntil 2 målbare 
plan, med tilhørende anlegg. 
 

2. Grad av utnytting (PBL § 12-7, pkt. 1) 
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 35 % inklusiv overflateparkering. 
Bebygd areal for etasje hvor himlingen ligger lavere enn 0,5 m over gjennomsnittlig 
terrengnivå rundt bygningen skal ikke regnes med i grad av utnytting. 
 

3. Byggehøyder (PBL § 12-7, pkt. 1) 
BKS1: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 7,5m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset.  
 
BKS2: Ny bebyggelse i flatt terreng kan ha mønehøyde på inntil 9 m, i forhold til 
ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
I skrått terreng kan boligene ha underetasje. Med skrått terreng menes at terrenget har 
en høydeforskjell på minst 1,5 m på tvers av huset. Med skrått terreng og underetasje 
kan boligene ha mønehøyde på inntil 9,5 m, i forhold til ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
 

4. Møneretning 
Møneretningen på bebyggelsen innenfor område BKS1 skal gå 90 grader på 
Heradsbygdvegen.  
 

5. Plassering av bygg 
Frittstående garasje, uthus o.l. mindre bygninger (jfr. PBL § 29-4) kan oppføres inntil 
1 m fra eiendomsgrense, eventuelt bygges sammen med tilsvarende bygning på 
naboeiendom. 

 

§ 2.2 Renovasjonsanlegg (REA) 

Det skal etableres felles private renovasjonsanlegg for boenhetene i planområdet. Innenfor 
området skal det plasseres felles renovasjonsstativer tilpasset kommunal standard. Stativene 
skal bygges inn/skjermes slik at anlegget får et tiltalende utseende. 

 

§ 2.3 Vann- og avløpsanlegg (VAR) 

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 
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§ 2.4 Lekeplass (LEK) 
Det skal etableres lekeplass i området avsatt til lekeplass på plankartet. Området skal fungere 
som fellesareal for lek og være felles samtlige boenhetene innenfor planområdet. 

 

§ 3 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Ved opparbeidelse av trafikkområdene kan det foretas noe mindre endring av grensene 
mellom de ulike trafikkformålene. 

 

§ 3.1 Veg (V1) 

1. Vegframføring 
Veger skal opparbeides med bredder som vist på plankartet.  
Ved opparbeidelse av vegene kan kommunen tillate mindre justeringer i vegføringen 
for å sikre minimale terrenginngrep. 
 

2. V1 
V1 skal være felles privat for boenhetene innenfor planområdet. 
 

 

§ 3.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg 

1. Støyskjerm 
Det skal anlegges støyskjerm som vist på plankartet. Skjerm skal ha en høyde som 
sikrer at bakenforliggende områder får et akseptabelt støynivå i henhold til T-
1442/2012. For støyskjerm skal det søkes om tillatelse til tiltak. Ved utforming av 
støyskjermen skal det legges vekt på tilpasning til omgivelsene og bruk av varige 
materialer. 
 

2. Tilplanting  
Annen veggrunn skal opparbeides pent og tilplantes der det ikke kommer i konflikt 
med nødvendige frisiktsoner eller vanskeliggjør nødvendig vedlikehold. 
Vedlikeholdssone / grøft skal tilsås med gras inntil 2 m fra skulderkant. 
 

3. EL og VA. 
Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er 
tillatt å oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder 
transformatorkiosker for leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og 
anlegg tilhørende vann- og avløpsanlegg. 
 
 

 

§ 3.3 Gang- og sykkelveg (GS) 

1. Arealbruk og tilgjengelighet 
Gang- og sykkelvegen skal opparbeides med dekke som sikrer god fremkommelighet. 
Maksimal stigning på 1:20, men der dette ikke er gjennomførbart kan mindre partier 
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ha brattere stigning. 
 

2. Vegbredde 
Gang- og sykkelvegene skal opparbeides med bredder som vist på plankartet. 

 

 

§ 4 Grønnstruktur 

§ 4.1 Grønnstruktur 

Områder avsatt til grønnstruktur kan beplantes for å gi området et pent og ryddig uttrykk. 
Grønnstrukturen skal være felles for samtlige boenheter i planområdet, og tillates ikke 
inngjerdet.  

Det er tillatt med tiltak tilknyttet vann- og avløpsledninger og strømforsyning. Det er tillatt å 
oppføre mindre bygninger for EL og VA anlegg. Det gjelder transformatorkiosker for 
leveranse av strøm til boligområdene, samt bygninger og anlegg tilhørende vann- og 
avløpsanlegg. 

 

§ 5 Hensynssoner 

§ 5.1 Sikringssoner 

1. Frisikt 
Områdene er vist med svart skravur som hensynssone på plankartet kombinert med 
andre formål. I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende 
vegetasjon og gjenstander (herunder parkering) slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m 
over tilstøtende vegers nivå. Gjerder i ikke sikthindrende utførelse kan likevel tillates 
med høyde opp til 0,8 m over tilstøtende vegers nivå. Likeledes kan enkeltstående 
oppstammede trær som ikke hindrer sikten tillates. 

 

§ 6 Rekkefølgebestemmelser 

 

§ 6.1 Krav til veger, vann- og avløpsledninger  

Før det kan gis tillatelse til tiltak for trafikkområder, vann- og avløpsledninger skal tekniske 
planer for disse godkjennes av kommunen. Så snart anleggsarbeidet er avsluttet, skal 
trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/tilplantes.  

§ 6.2 Krav før brukstillatelse 

Lekeplass, gang- og sykkelveg og støyskjerm skal være ferdigstilt før brukstillatelse gis for 
boligområdene. Jfr. PBL § 12-7, 1. ledd nr. 7. 

§ 6.3 Krav om utbyggingsavtale 

 Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom 
kommunen skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og 
utbygger foreligger før det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene 
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§ 6.4 Avkjørsel i Oppenvegen 

Ved endret bruk av avkjørsel i Oppenvegen må avkjørselen godkjennes av kommunen.  

§ 6.5 Brannvann 

Det gis ikke igangsettingstillatelse for tiltak før det er dokumentert at brannvannsdekninga er 
tilstrekkelig. 
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    6 PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN 605_384 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 
Planforslaget ble lagt ut på offentlig ettersyn i perioden 6.11.13 – 3.1.14.  I løpet av denne perioden 
kom det inn seks kommentarer til planen. Med bakgrunn i disse kommentarene (se vedlegg 6) er det 
blitt gjort noen mindre endringer. I tillegg har tiltakshaver justert litt på sine planer, og dette er lagt 
inn i reguleringsplanen. 

På plankartet er det gjort følgende endringer: 

� Byggegrensen er endret. Nå er den lagt en avstand på 2 meter fra lekeplass.  

� Det er lagt inn vendehammer i området BKS2 som skal sikre bedre snumuligheter i dette 
området.  

� Lekeplassen er utvidet fra 462 m² til 549 m². Dette vil kunne legge til rette for flere 
boenheter. 

I bestemmelsene er det gjort følgende endringer: 

� Bestemmelsene er lagt inn i kommunens mal. Oppsettet er derfor noe endret.  

� Det er lagt til en bestemmelse i §2.1 nr. 4 om møneretning 

� Det er lagt til en bestemmelse §2.1 nr. 5 om plassering av bygg. 

� Det er lagt til rekkefølgebestemmelse §6.4 om eksisterende avkjørsel i Oppenvegen.  

Denne planbeskrivelsen er tilpasset i forhold til endret plankart og endrede bestemmelser. 

Det er laget en ny situasjonsplan som illustrerer hvordan området er tenkt utnyttet. Illustrasjonen er 
ikke juridisk bindende. Det er sammen med illustrasjonsplanen laget noen snitt som visualiserer 
forholdet mellom eksisterende boliger og foreslått utforming av planområdet. Snittene er heller ikke 
juridisk bindende. Ny bebyggelse må forholde seg til reguleringskartet med tilhørende bestemmelser, 
hvor blant annet byggegrenser og byggehøyder er fastsatt. 
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PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN HELGERUD VEST 

 

7

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Forslagsstiller er Bokvalitet AS, mens planlegger er COWI AS. 
 
Bakgrunnen for planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse i tilknytning til et eksisterende 
boligområde. 
 
I tillegg til boligbebyggelse vil det også bli tilrettelagt for tilhørende anlegg som atkomstveg og 
lekeplass. 

1.2 Prosess og medvirkning 

Planområdet ligger ikke inne som utbyggingsområde i 
kommuneplanens arealdel. Oppstart av planarbeidet 
ble derfor drøftet med administrasjonen i Ringerike 
kommune, og behandlet politisk av Hovedkomite for 
miljø og areal den 31.01.13. Her ble det vedtatt at 
igangsetting av reguleringsplanarbeid uten 
konsekvensutredning kunne starte.  
 
Igangsetting av planarbeidet ble varslet med brev, 
datert 13.5.2013, og sendt til: 
  
› Offentlige myndigheter  

› Naboer  

› Andre interessenter  

 
I tillegg ble det varslet oppstart av planarbeid i 
Ringerikes blad den 16.5.2013. Se vedlegg 1,2 og 3. 
 
Annonseteksten ses til høyre.  
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    8 PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN 605_384 

 

2 Planområdet 

2.1 Beliggenhet og avgrensning 

Planområdet ligger i Heradsbygda, nord for Hønefoss sentrum. Selve planområdet er på omtrent 8,4 
daa. og er avgrenset av Heradsbygdveien i sørvest, boligbebyggelse i sør, øst og nord, mens det mot 
nordvest grenser til jordbruksareal.  
 
Innenfor planområdet er det noe terrenghelning mot sørvest, noe som vil gi gode solforhold for den 
planlagte bebyggelsen. Bebyggelsen som grenser direkte til planområdet ligger på et høyere platå 
enn planområdet og vil ikke få redusert utsikt som følge av bebyggelsen, gitt at ny bebyggelse 
tilpasses med maksimumshøyder i bestemmelsene.  
 
Planområdet ligger som LNF-formål i gjeldende kommuneplan, men benyttes ikke som det. Området 
fremstår som et «glemt» areal hvor vegetasjonen vokser fritt. Å tilrettelegge for bebyggelse innenfor 
planområdet vil kunne endre på den estetiske opplevelsen av området i en positiv retning. 
 
Planområdet erstatter deler av reguleringsplan 257 Halsteinrud Terrasse, vedtatt 29.06.2000. 

2.2 Eierforhold 

Planområdet strekker seg ut over deler av eiendommen 57/7, tillegg til eiendommen 57/102. Eiere 
av nevnte eiendommer er vist under. 
 

Gårds- og bruksnummer Eier 

57/7 Monica Isaksen Lillebo og Ove Magne Lillebo 
57/102 Kjell Andersen  
 
Bokvalitet AS er i dialog om kjøp av 57/102. 

2.3 Planområdet i dag 

I dag fremstår planområdet som et brakk jorde, uberørt av både jordbruksdrift og som 
rekreasjonsareal. Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder, men har likevel liten 
verdi som rekreasjonsareal for barn og unge, da det ikke finnes spennende vegetasjon eller 
terrengformer som kan finnes attraktive for barn og unge. I tilknytning til eksisterende 
boligbebyggelse i området, grenser det store grøntarealer i form av barskog med middels bonitet.  
 
Terrengmessig er planområdet relativt flatt, men ligger på et lavere nivå enn bakenforliggende 
bebyggelse, noe som tilsier at en utbygging av planområdet i liten grad vil påvirke utsyn fra 
omkringliggende boliger.  
 
Planområdet ligger langs Heradsvegen. Denne fylkesvegen har en ÅDT på 3320. COWI har utført 
støyvurderinger av denne og det viser seg at planområdet er støyutsatt. I planforslaget må det derfor 
legges til rette for tiltak som sikrer at støynivåene er tilfredsstillende.  
 
Det er registrert eksisterende ledningsnett innenfor planområdet. Ringeriks-Kraft Nett opplyser at 
det ligger både lavspentkabeltrase (stiplet blå linje) og lavspent lufttrase (heltrukken blå linje) 
innenfor planområdet. Kartutsnittet på neste sude viser plasseringen av kraftlinjene.  
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Oversikt over planområdet med eksisterende kabel- (stiplet blå) og luftlinjetrase (heltrukken blå). 
 
Illustrasjonen under viser dagens VA-system. Slik det fremkommer av illustrasjonen under, ligger det 
til rette for påkobling til eksisterende VA-systemer.   

 
 
Planområdet ligger sentralt til i forhold til tilhørende skoler og barnehager, med henholdsvis 200 og 
400 meters luftlinjeavstand. Det er eksisterende gangforbindelser til skolen og barnehagen. I 
planforslaget vil en legge til rette for å koble seg på eksisterende gang- og sykkelnettverk for å sikre 
en trygg skoleveg for myke trafikanter.  
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Nærmeste busstopp ligger omtrent 50 meter fra planområdet. Busstoppet kan nås via gang- og 
sykkelvegen, uten behov for å krysse Fv. 174 i plan.  

2.4 Andre arealplaner 

Pågående planarbeid: 

Det er ingen pågående planer i tilgrensning eller umiddelbar nærhet til planområdet.  
Ringerike kommune arbeider for tiden med rullering av kommuneplanen. Planområdet er i den 
forbindelse spilt inn som boligområde. 
 
Kommuneplan for Ringerike kommune, 2007-2019: 
I gjeldende kommuneplan er området avsatt til LNF-formål. Selv om det ikke er samsvar mellom 
formål i gjeldende kommuneplan og reguleringsformål, har kommunen vedtatt at planarbeidet kan 
igangsettes, uten at det er stilt krav om konsekvensutredning. 
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3 Planforslaget 

3.1 Arealformål og størrelser 

Planområdet er vist med følgende formål med tilhørende areal på reguleringsplankartet. 
 
Formål Areal (daa.) 

Bebyggelse og anlegg:  
Boligbebyggelse - Konsentrert småhusbebyggelse 5,4 
Lekeplass 0,5 
Renovasjonsanlegg 0,1 
Vann- og avløpsanlegg 0,1 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
Veg  (V1) 0,8 
Gang- og sykkelveg 0,1 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 1,1 
Parkeringsplass 0,1 
Grønnstruktur  
Grønnstruktur 0,3 
 

3.2 Boligformål 

Som planforslaget viser så er største delen av området regulert til konsentrert småhusbebyggelse. 
Innenfor dette området er det tiltenkt plassering av enebolig i rekke på to etasjer og 
flermannsboliger også på to etasjer. Området som er avsatt til boligformål ligger i tilknytning til 
eksisterende boligområder og kan ses på som en naturlig utvidelse av disse.  
 
Boligene vil ligge på et lavere nivå enn eksisterende bebyggelse og vil på den måten ikke hindre sol 
eller sikt for eksisterende boliger. Ved plassering av bebyggelsen innenfor området, anbefales det at 
denne plassers slik at en hensyntar utsyn og solforhold for eksisterende bebyggelse.  
 
Under vises et oppriss over planområdet, sett mot nordvest. Eksisterende bebyggelse vil ikke få 
redusert sin utsikt da ny bebyggelse plasseres lavere. Støyskjermen vil avgrense planområdet mot 
fylkesvegen og gi tilstrekkelig gode støynivåer i uteoppholdsarealer.  
 

 
Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/107. 
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Oppriss over planområdet, sett mot nord, viser terrenget og forhold mellom eksisterende og ny 

bebyggelse. Snittet viser forholdet mellom foreslått bebyggelse og bolig på eiendom 57/109. 
 
Ved å tilrettelegge for boligbebyggelse i et område som er avsatt til LNF-formål i gjeldende 
kommuneplan vil en bygge ned jordbruksarealer som kan benyttes til jordbruksproduksjon. 
Planområdet ligger imidlertid nokså inneklemt i forhold til eksisterende boligområder og arealet 
vurderes å ikke kunne benyttes til effektiv jordbruksproduksjon. Å tilrettelegge for boligbebyggelse i 
tilknytning til eksisterende boligbebyggelse vil være positivt i forhold til en helhetlig areal- og 
transportplanlegging. Det vil blant annet danne et større grunnlag for kollektivtrafikken i området.  
 
Planområdet ligger støyutsatt til i forhold til Fv. 174, og det er derfor vist et planforslag hvor det er 
tegnet inn en støyskjerm med høyde 2,2 meter. Denne støyskjermen vil redusere støynivåene slik at 
området blir i henhold til krav i T-1442/2012. Se kapittel 3.5 og vedlegg 5 for støykartlegging. 
 
Det tenkesp.t.  at området bebygges med eneboliger i rekke og flermannsboliger. I forbindelse med 
reguleringsplanen er det laget en illustrasjonsplan som viser hvordan området kan utvikles. 
Bebyggelsen vist i illustrasjonen er ikke juridisk bindende, og endringer kan komme.  
 

 
Illustrasjonsplan som viser hvordan området kan bli. Bebyggelsen i illustrasjonen er kun et forslag, og 

er ikke juridisk bindende.  
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Under er det vist et oppriss over planområdet, sett fra vegen. Den viser illustrasjonsplanen med 
eksisterende bebyggelse i bakkant.  

Oppriss over planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Planlagt bebyggelse i forkant og eksisterende 

boliger i bakkant. Opprisset er basert på ikke juridisk bindende illustrasjonsplan.  

3.3 Lek og grøntarealer 

Det er i planforslaget lagt til rette for en lekeplass sentralt i området. På den måten vil samtlige 
boenheter ha kort avstand til lekeplassen. Lekeplassen vil også fungere som et sosialt og naturlig 
samlingspunkt for de som bosetter seg i området.  
 
Lekeplassen er regulert med et areal på ca 0,5 daa. I kommuneplanen er det stilt krav om 25 m² 
lekeplass pr boenhet, og med inntil 20 boenheter er dette minstekravet innfridd. Lekeplassen er gitt 
en sentral og god plassering i forhold til tilgjengelighet, solforhold og støy. Også eksisterende 
eneboligeiendommer vil kunne benytte lekeplassen. På den måten vil en utvikling av planområdet 
kunne bidra til at eksisterende bebyggelse får nye og tilgjengelige arealer for barn og unge.  
 
Andre lekeplasser el.l. i nærheten: 
Det ligger en eksisterende lekeplass omtrent 150 meter (i luftlinje) nord for planområdet. Sør for 
planområdet er skolen med tilhørende lekearealer. Lekeplassen i planområdet vil forsterke 
lekemulighetene i området, spesielt med tanke på korte avstander mellom lekeplass og hjem. 
 

Grøntområdene i forbindelse med renovasjonsanlegget og parkeringsplassene er tiltenkt å skule 
bidra til å gi bedre kvaliteter i området, samt å skulle gi barn og unge tilgang til ytterligere 
fellesarealer. Grøntområdene kan opparbeides med enkle trær, busker, blomster og gress. 

3.4 VA 

Det legges opp til en avskjærende grøft, som legges i regulert veg på området parallelt med 
Heradsbygdveien. Denne vil inneholde ledninger for spillvann, overvann, pumpeledning for spillvann 
samt hovedvannledning inn i området. Spillvannet pumpes fra egen pumpestasjon i vestre del av 
utbyggingsområdet. I planen er det avsatt areal til dette under formålet for vann- og avløpsanlegg. 
Vann tilknyttes til eksisterende Ø200m vannledning ved fotgjengerundergang under 
Heradsbygdveien 
 
Spillvann: I vestre ende av veg plasseres det en pumpestasjon for spillvann. I tillegg må eksisterende 
kommunale Ø160mm spillvannsledning, som i dag skjærer over planlagt bebyggelsesområde i 
nordøst, legges om. Det er viktig at denne etter omlegging forblir en selvfallsledning, da dette vil ha 
andre og større konsekvenser for ovenfor nevnte pumpestasjon. Det må påregnes at kommunen ved 
omlegging av denne ledningen vil kreve en utbyggingsavtale med utbygger. 
 
Vann og brannvann: I følge driftsansvarlig for vann og avløp i kommunen, så er hele 
utbyggingsområdet innenfor samme trykksone. Tilknytning av vann vil kunne skje til eksisterende 
vannledning med tilstrekkelig kapasitet til inntil en vannmengde på 50 l/s, men vil sannsynligvis kreve 
eget arrangement (kum) for reduksjon av trykk. Videre krever utbyggingen minimum 1 vannkum på 
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området med tilstrekkelig brannvannsuttak sentralt plassert. Tilknytning til eksisterende ledningsnett 
vil være ved eksisterende fotgjengerundergang under Heradsbygdveien. 
 
Overvann: Overvann fra området forutsettes ført til eksisterende bekk i grense mot vest av 
utbyggingsområdet. Det er usikkerhet om det i forbindelse med utbyggingen vil bli krevd fordrøyning 
av overvannet fra utbyggingsområdet til denne bekken. Hovedprinsippet for overvannshåndtering er 
at eksisterende bekk ikke skal tilføres mer vann pr. tidsenhet før og etter utbygging. Dette bør 
avdekkes ved utarbeiding av utomhusplan for området. 
 

3.5 Støy 
Beregninger utført av COWI AS viser at deler av planområdet er støyutsatt fra Fv. 174. Illustrasjonen 
under viser hvordan dagens situasjon for planområdet er. 
 
 Illustrasjonsplanen som er benyttet i støyberegningene samsvarer ikke med den illustrasjonsplanen 
som er presentert tidligere i planbeskrivelsen. Årsaken er at støyberegningene er laget på et tidligere 
tidspunkt, da en annen illustrasjonsplan lå til grunn. Det er siden laget endringer i illustrasjonsplanen, 
og disse er presentert i kapittel 3.2 Boligformål. At støyberegningene er basert på en tidligere versjon 
av illustrasjonsplanen har ikke betydning for resultatet av beregningene.  
 

Slik ser eksisterende støysituasjon ut for det varslede planområdet. 

 
 
Som det fremkommer av støykartet vil en planlagt bebyggelse innenfor planområdet være støyutsatt 
uten støyreduserende tiltak. I løpet av planprosessen har det blitt gjort vurderinger av egnet areal for 
lekeplass. I støykartet er lekeplassen plassert vest i planområdet, og ville dermed ha ligget i rød 
støysone. Dette er ikke en ønsket plassering av arealer for barn og unge, og det er på bakgrunn av 
dette gitt en ny plassering av lekeplassen (som vist i planforslaget). 
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Støykartet viser tydelig at det er behov for støyreduserende tiltak for å kunne tilrettelegge for et 
boligområde som er i tråd med de nasjonale støykravene. Støykartet under viser et planforslag med 
2,2 meter høy støyskjerm mot Heradsbygdvegen. Ved å etablere en slik støyskjerm vil en redusere 
støynivået betraktelig. Det er i støykartet under lagt inn en fartsgrense på 40 km/t forbi 
planområdet. Det anbefales at denne fartsgrensen blir utvidet ved etablering av nytt område med 
tilknytning til Heradsbygdvegen. En slik reduksjon i fartsgrensen er å anse som naturlig når 
boligbebyggelsen nå vil strekke seg videre vestover langs Heradsbygdveien. 
 
Se vedlegg 5 for fullstendig støykartlegging. 

 
Støyberegninger med støyskjerm på 2,2 meter og fartsgrense 40 km/t. 

3.6 Renovasjon 

I planforslaget er det lagt opp til et fellesareal for plassering av søppeldunker for hele området. En 
felles plassering av disse vil lette forholdene for renovasjonsansvarlige, samt at det er 
arealbesparende for den enkelte bolig. 

Renovasjonsarealet er plassert like ved innkjøringen til planområdet. Plasseringen gir gode 
muligheter for å snu i krysset. En slik plassering medfører også minimalt med trafikk inn i 
planområdet. 

3.7 Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser er i planområdet ivaretatt ved at det er tilrettelagt for en lekeplass sentralt i 
området, samt at det er i planforslaget er vist en videreføring av eksisterende gang- og sykkelveg. 
Denne gang- og sykkelvegen utgjør barnas skoleveg og vil være mye benyttet også i forbindelse med 
fritidsaktiviteter. En utbygging av planområdet til boligformål vil tilrettelegge for boligbebyggelse i et 
område som har nærhet på fritidstilbud, skoler, barnehager og større friområder.  
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Planområdet ligger langs Fv. 174 og kan på den måten ses på som en lite heldig plassering i forhold til 
trafikksikkerheten til barn og unge. Det er imidlertid lagt opp til en gang- og sykkelforbindelse fra 
planområdet som utgjør en trafikksikker og naturlig atkomst til andre omkringliggende områder. Det 
er ingen naturlig grunn til å skulle bevege seg ut på, eller lags Fv. 174. Etablering av støyskjermene vil 
også fungere som en fysisk og visuell barriere mot fylkesvegen.  
 

3.8 Veg og trafikk 

Planområdet grenser til Fv. 174 Heradsbygdvegen i sør-vest. Planforslaget er vist med atkomst fra 
denne, da denne løsningen medfører minst mulig trafikk gjennom eksisterende boligområder. En 
atkomst fra Oppenåsvegen i nord har i løpet av planprosessen vært til diskusjon, men på grunn av 
motforestillinger fra naboer og unødvendig belastning på eksisterende atkomstveger, er det i 
planforslaget vist til en atkomstløsning fra Heradsbygdvegen.  
 
Kryss med adkomst til planområdet er lagt 72 meter fra nærmeste kryss 
Heradsbygdveien/Valhallveien. Fartsgrensen langs Heradsbygdvegen skifter fra 40 km/t til 60 km/t 
like ved den planlagte utkjøringen fra planområdet. Ved en utbygging av planområdet i henhold til 
planforslaget vil det være naturlig å utvide strekningen med 40 km/t, til også å gjelde ved krysset til 
planområdet.  
 
Heradsbygdvegen har i dag en ÅDT på 3320. Denne trafikkmengden genererer noe støy til 
planområdet. Støymålingene viser at det er behov for støytiltak for å kunne legge til rette for en 
bebyggelse med tilhørende uteoppholdsareal som er i tråd med kravene i T-1442/2012. For å 
imøtekomme disse kravene er planforslaget vist med støyskjerm langs Heradsbygdvegen. 
Støyskjermen er imidlertid brutt for å gjøre plass til atkomst til planområdet.  
 
Trafikkmengden som planforslaget genererer er såpass liten at det ikke løser noen spesielle krav til 
utformingen av kryssløsningen mot Fv. 174, utover det som er vist i planforslaget.  
 
Atkomstvegen er dimensjonert med en bredde på 4 meter, samt en grøftekant på 1 meter på hver 
side. Mot Fv174 er det satt av 3 meter til «annen veggrunn» mellom støyskjerm og vegen. 
 
Eksisterende bebyggelse beholder sin atkomst fra Oppenåsen. Avkjørselen er vist på plankartet. Det 
er lagt inn en bestemmelse som tilsier at dersom det blir endret bruk av denne avkjørselen, skal 
utformingen av avkjørselen godkjennes av kommunen. 
 
Byggegrense fra atkomstveg er satt til 4 meter fra veikant. Mot Fv174 blir byggegrensen da mer enn 
de 15 meter fra senterlinje på veien som er kravet. Det er lagt opp til at adkomstvei, felles 
gjesteparkering og fellesareal for renovasjon legges innenfor byggegrensen mot Fv174. 

3.9 Parkering 

Vest i planområdet er det tilrettelagt for noe parkeringsareal. Innenfor dette formålet kan det 
opparbeides seks stk. parkeringsplasser som skal fungere som gjesteparkering for boligene innenfor 
planområdet.  
 
Ringerike kommune har en egen parkeringsforskrift, og området må forholde seg til de kravene som 
følger av denne. 
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3.10 Naturmangfold 

I følge registreringer hentet fra Norges geologiske undersøkelser (NGU) er ikke området av spesiell 
verdi i forhold til naturlandskap. Det er heller ikke registrert funn av spesielt viktige arter eller annet 
verdifullt landskap. 
 
I følge registreringer fra Artsdatabanken er det ikke gjort funn av arter av spesiell interesse i 
planområdet. Dette gjelder både i forhold til svartlista og rødlista arter. Det er imidlertid registrert 
blåmeis, dompap, grønnfink, gråsisik, gulspurv og kjøttmeis i forbindelse med eksisterende 
bebyggelse på gbnr. 57/7 (funn datert januar 2013). Denne er utenfor planområdet og en utvikling av 
planområdet i henhold til planforslaget anses å ikke være i konflikt med denne. Kartutsnittet under 
viser hvor det er registrert fugl.  
 

 
Det er i artsdatabanken registrert funn av ulike fugletyper på eiendommen. Disser ligger imidlertid 

utenfor planområdet.  

 

Informasjon hentet fra Miljødirektoratets Naturbase viser at planområdet ikke ligger i konflikt med 
natur- og artsinteresser. 
 
Bildet under viser planområdet, sett fra Heradsbygdvegen i sør. Bildet viser et område som ikke 
innehar noen spesiell vegetasjon som er verdt å ivareta. Denne vegetasjonstypen er vanlig, og uten 
noen verdi.  
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Bilde tatt av sentrale deler av planområdet, sett fra Heradsbygdvegen. Vegetasjonen består i stor 

grad av kratt av løvskog. 

3.11 Kulturminner 

Planområdet er i befart av fylkeskommunen, og det ble ikke gjort funn av kulturminner. Dersom det i 
løpet av byggeprosessen skulle bli gjort funn av kulturminner, skal arbeidet straks stoppes og aktuelle 
myndigheter kontaktes.  

3.12 Universell utforming 

Planområdet er svakt sør-vestvendt, med bakenforliggende bebyggelse som ligger litt høyere i 
terrenget. Det ligger til rette for å kunne utvikle området med tanke på universell utforming. Dette 
gjelder både i forhold til felles lekeplass og trinnfri atkomst til boligbebyggelsen. Gang og sykkelvegen 
i retning sørøst vil ligge med en maks stigning på ca 10 % i forbindelse med undergangen under 
Heradsbygdvegen. Undergangen medfører en sikker kryssing av fylkesvegen og er dermed tilrettelagt 
for at barn og unge skal kunne benytte denne på en sikker måte.  
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4 ROS-analyse 
Det er utført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for planområdet som viser hvilke konsekvenser 
planforslaget kan medføre, og hvilke farer som ligger i planområdet fra før.  
 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei Ja  

Naturgitte 

forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

 Er det fare for utglidning (er området geoteknisk ustabilt)? x  

 Er området utsatt for springflo/flom i sjø/vann? x  

 Er området utsatt for flom fra elv/bekk, herunder lukket 

bekk? 

x   

 Er det radon i grunnen? x  

 Annet (angi) x  

 

Infrastruktur  Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe på 

nærliggende transportårer, utgjøre en risiko for området?  

 En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

kan redusere 

fremkommelighet

en til planområdet.  

 -hendelser på veg  En ulykke på 

Heradsbygdvegen 

vil kunne redusere 

fremkommelighet

en til/fra området. 

Sannsynligheten er 

imidlertid svært 

liten. 

 -hendelser på jernbane x  

 -hendelser på sjø/vann/elv x  

 -hendelser i luften x  

 

 Støypåvirkning   

 - Vil område støypåvirke omkringliggende bebyggelse? x Som følge av flere 

boliger vil det bli 

mer trafikk. 

Trafikken til/fra 

boligene vil 

imidlertid ikke 

utgjøre en 

støykilde for 

omkringliggende 

bebyggelse, da 

den er å anse som 

svært liten.  

 - Er området utsatt for støy?  Området er 

støypåvirket fra 

Heradsbygdvegen, 

men det settes 
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opp støyskjerming 

som gir 

akseptabelt 

støynivå i 

planområdet. 

 Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan inntreffe i 

nærliggende virksomheter (industriforetak etc.), utgjøre en 

risiko for området? 

x 

 

 

 -utslipp av giftige gasser/væsker x  

 -utslipp av eksplosjonsfarlige/brennbare gasser/væsker x  

 Medfører bortfall av tilgang på følgende tjenester spesielle 

ulemper for området: 

x  

 -elektrisitet   

 -teletjenester   

 -vannforsyning   

 -renovasjon/spillvann   

 

 Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:  x  

 -påvirkes området av magnetisk felt fra el.linjer? x  

 -er det spesiell klatrefare i forbindelse med master?  x  

 

 Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnett 

for gående, syklende og kjørende innenfor området: 

x 

 

 

 

 -til skole/barnehage? x  

 -til nærmiljøanlegg (idrett etc.)? x  

 -til forretning etc.? x  

 -til busstopp? x  

 

 Brannberedskap   

 -omfatter området spesielt farlige anlegg? x  

 -har området utilstrekkelig brannvannforsyning (mengde og 

trykk)? 

x 

 

Det vil legges opp 

til bannvannsuttak 

sentralt i området. 

 -har området bare en mulig atkomstrute for brannbil? x Det er kun en 

hovedatkomst til 

planområdet. 

 

Tidligere bruk  Er det mistanke om forurensning i grunnen fra tidligere 

virksomheter? 

x 

 

 

 -bensinstajsjon/bilverksted/tankanlegg   

 -mekanisk verksted/skipsverft   

 -galvaniseringsverksted   

 -impregneringsverk   

 -avfallshåndtering/deponi   

 -gjentatte rivingsarbeider/rehabilitering av bygninger fra 

1950 -1980 

  

 -byjord: sentrale og eldre bydeler   

   -gruver: åpne sjakter, steintipper etc.   

   -militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.   

 -annet (angi)   
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Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, med spesiell 

fare for usikker is? 

x 

 

 

 Finnes det naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare (stup etc.) 

x  Noe av den 

tilgrensende 

bebyggelsen ligger 

på et høyere nivå, 

men ikke nok til at 

det utgjør en fare. 

Snarere en naturlig 

avgrensning av 

nytt og 

eksisterende 

område. 

 Annet (angi)   

 

Ulovlig 

virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger x  

 - er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? x  

  - finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Hønefoss kan være 

et terrormål, men 

planområdet vil 

ikke medvirke til å 

øke denne faren.  
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5 Merknader til oppstartsvarsel 
Ved varsel om oppstart av planarbeidet kom det inn flere merknader. Under følger en kort 
oppsummering av hver mottatt merknad, samt en kommentar til hvordan dette er hensyntatt i 
planarbeidet. For hele merknaden vises det til vedlegg 4.  
 
Buskerud fylkeskommune, 5.6.2013 

Det er ikke registrert automatisk freda kulturminner innenfor planområdet, men på grunn av 
mangelfulle registreringer må det bli foretatt en undersøkelse av planområdet, jmf. 
Kulturminnelovens §9 og §10. 
 
I dette området vil det være aktuelt å sjakte med gravemaskin i dyrka mark/beitemark. Tiltakshaver 
må selv skaffe og bekoste gravemaskin med fører til en slik registrering.  
 
Det budsjetteres med kulturminneregistrering og datering av inntil tre C14-analyser. Den samlede 
økonomiske rammen for det arkeologiske arbeidet utgjør 42750 kr. 
 
Kommentar: 

Kulturminneregistrering er bestilt, og vil bli gjennomført før planen sluttbehandles. Ved funn vil enten 

planforslaget bli justert i fht eventuelle kulturminner, alternativt søkes eventuelle kulturminner frigitt 

fra Riksantikvaren dersom de er i konflikt med utbyggingsplanene.  
 
Eriksen og Byggmester, 10.6.2013 

Eksisterende husstander kjøpte sin bebyggelse blant annet med hensyn på utsikt og omkringliggende 
jordbruksareal. En reguleringsendring av jordbruksarealet er derfor ikke ønskelig. Det stilles spørsmål 
til om det at et jorde har ligget brakk i seks år, skal ha innvirkning på muligheten for en godkjent 
reguleringsendring av området. Det stilles også spørsmål ved atkomsten til området, både i forhold 
til standard og i forhold til trafikkmengde.  
 
Dersom det skulle bli en reguleringsplan med boligformål innenfor planområdet er det satt en 
punktvis liste som skal sikre at kvaliteten til eksisterende husstander blir ivaretatt. Disse punktene 
dreier seg om utsikt, høyde på bebyggelse, takfassong, plassering, boligtyper, standard og avgrensing 
mot egen eiendom ved oppsetting av mur. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk i flere år.  

Ved utarbeiding av planforslaget har man tatt hensyn til terreng, og lagt opp til en bebyggelse som 

ikke skal være til unødigsjenanse for eksisterende boliger i området. For å ikke gi økt belastning på 

adkomsten til eksiterende boliger, er det lagt opp til en ny adkomst mot Fv174. 
 
Ringeriks-Kraft Nett, 15.5.2013 

Ringeriks-Kraft Nett leverer strømforsyning i samsvar med gitte konsesjoner. I denne sammenheng 
vises det til eksisterende nett innenfor planområdet. Det er ønskelig at Ringeriks-Kraft Nett 
informeres i den videre planprosessen for å kunne planlegge eventuelle 
endringer/flyttinger/ombygginger av eksisterende anlegg og nye anlegg samtidig med utbyggingen av 
området.  
 
Kommentar: 

Og i forhold til eksisterende nett? I den videre prosessen vil Ringeriks Kraft bli informert og involvert i 

planlegging av infrastruktur i området og fram til ny bebyggelse. 
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Tove Haukedalen og Kjell Andersen, 7.6.2013 

Det opplyses om at det tidligere har vært søkt om utbygging av den aktuelle eiendommen, men at 
dette ble avslått av kommunen. Det stilles derfor spørsmål ved om det nå skal kunne godkjennes en 
utbygging av området.  
 

Tiltenkt atkomstveg er svært smal og med dårlig siktforhold. Det er derfor ikke heldig at denne skal 
benyttes som atkomstveg til utbyggingsområdet. Det anbefales derfor at atkomsten blir lagt fra 
fylkesvei, som ligger på samme nivå som tiltenkt bebyggelse. I tillegg må en sikre at høyden på 
bebyggelsen ikke frarøver eksisterende bebyggelses utsikt.  
 
En utbygging vil medføre at området blir ødelagt av mye trafikk og støy, og eksisterende bebyggelse 
vil få forringet sitt boligområde og sin verdi. 
 
Kommentar: 

Planstiller er ikke kjent med tidligere initiativ til utbygging av det samme området. Oppstart av dette 

planarbeidet har vært behandlet av Hovedkomite for areal og miljø og det ble vedtatt at planarbeidet 

kunne påbegynnes.  

Adkomst til planområdet er planlagt fra Fv174, for å unngå økt belastning på adkomst til 

eksisterende boliger. Det er satt en maks byggehøyde på nye bebyggelse som tar hensyn til 

eksisterende boliger. 
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6 Merknader etter offentlig ettersyn 
 

Ringerike kommune, kommunalteknisk tjeneste, 4.12.2013: 

Denne teksten bør tas med inn i rekkefølgebestemmelsene: 

 «Dersom det gjøres endringer på kommunens eksisterende ledningsnett eller dersom kommunen 
skal overta nye tekniske anlegg, må utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger foreligger før 
det gis igangsettingstillatelse for disse anleggene»   

Det skal være et krav i rekkefølgebestemmelsene at det skal dokumenteres at 
grunnvannsforsyningen tilfredsstiller brannvesenets krav.  
Det bør være snuhammer i begge ender på V1.  
Det forutsettes at vegen skal være privat.  

Kommentar: 

Rekkefølgebestemmelsene endres i henhold til ønsker. 

Vegen V1 er privat.  

Det er lagt inn vendehammer i øst. I vest vurderes veienden å være så kort at det ikke er behov for 
vendehammer, da det er lite trafikk og mulig å snu i krysset på adkomstveien. Renovasjon er lagt i 
tilknytning til krysset. For den enkelte beboer vil det være mulig å snu i egen oppkjørsel. Det vil også 
være mulighet for å snu i tilknytning til felles parkering i nordvest. 

 

Fylkesmannen i Buskerud, 19.12.2013: 

 
Fylkesmannen kan ikke se at uttalelsen til varsel om oppstart av planarbeidet er kommentert i saken. 
I uttalelsen ble det anbefalt at nye boligområder blir avklart gjennom kommuneplanen. Videre ble 
det bedt om at forhold knyttet til støy, barn og unges interesser, klima, energi, naturmangfold, 
landskap, jordvern og universell utforming i tilstrekkelig grad ble utredet og ivaretatt i tråd med 
nasjonale føringer.  Lokalisering, utviklingsretninger og behovet for nye boligområder bør avklares på 
kommuneplannivå der ulike alternativer og konsekvenser kan vurderes og sees i sammenheng.  
 
Det fremkommer av saken at det er kort vei til busstopp, men det er ikke opplyst om kollektivtilbudet 
og frekvens. Videre står det at det er gangavstand til skole og barnehage og at planområdet vil koble 
seg på eksisterende gang- og sykkelveinett for å sikre trygg skolevei. Dette er viktig ut fra 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser.  
 
Det er positivt at det på plankartet er avsatt et sentralt lekeområde på 0,5 daa. og opparbeidelsen er 
fastsatt gjennom en rekkefølgebestemmelse. Planforslaget tar imidlertid ikke stilling til hvilke 
lekefunksjoner som skal dekkes i dette området. Det er heller ikke redegjort for andre lekemuligheter 
i nærområdet. I forslag til reguleringsbestemmelsen om utomhusplan står det at utomhusplanen skal 
dokumentere at krav til minste uteoppholdsareal, lekeareal og parkering er oppfylt i samsvar med 
kommunens vedtekt. Fylkesmannen kjenner ikke til kommunens vedtekter om lekeplasser, men vil 
vise til kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer om lekeareal. Her er det fastsatt krav om 
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avsetting av ulike typer lekeplasser med tilhørende retningslinjer om maksimal gangavstand. Dette er 
forhold som burde vært konkretisert og fulgt opp gjennom detaljreguleringen.  
Det forutsettes at den den sentrale lekeplassen skal opparbeides til å kunne dekke ulike 
lekefunksjoner og aldersgrupper. På grunn av føringer i kommuneplanen og offentlige anbefalinger 
om minsteavstand på 50 meter mellom bolig og sandlekeplass, anbefales det at det tas inn i 
bestemmelsene at det også skal opparbeides en mindre sandlekeplass innenfor felt BKS1. 
 
Det er gjennomført støyutredning som viser at området er støyutsatt. Det er imidlertid innarbeidet 
tiltak som sørger for tilfredsstillende støyforhold. I støyutredningen er støynivået beregnet i høyde 2 
meter over bakken. Det gjøres oppmerksom på at støybelastningen for 2. etasjene vil kunne være 
noe høyere og at dette vil kunne få betydning for planløsninger og lokalisering av rom for støyfølsom 
bruk i 2. etasjene.  
 
Ved varsel om oppstart ble det vist til nasjonale mål om miljøvennlige energiløsninger. Fylkesmannen 
kan ikke se at det er gjort vurderinger av muligheter for miljøvennlige energiløsninger i området.  
 
Vurderingen etter de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§8-12 i 
naturmangfoldloven kunne vært tydeligere og mer konkret.  
 
Gjennom planbeskrivelsen og forslag til reguleringsbestemmelser er det gjort vurderinger og stilt 
krav om utforming med sikre på å ivareta landskapsmessige og estetiske forhold.  
 
Det gjøres oppmerksom på at målestokklinjalen på plankartet ikke er korrekt.  
 
Landbruks- og næringsmessige forhold: 
Det fremgår at det aktuelle området har status som LNF-område i gjeldende kommuneplan. Forslaget 
til reguleringsplan er således i strid med kommuneplanen. Fylkesmannen mener prinsipielt at 
boligbygging bør avklares i kommuneplanen. Fylkesmannen fraråder forslaget til reguleringsplan da 
det innebærer omdisponering av dyrka mark, og er i strid med gjeldende kommuneplan. 
 

Kommentar: 

 
Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 
 
Det framkommer av planbeskrivelsen at det er krav om 25m2 lekeplass pr boenhet, og at størrelsen 
på lekeplassen åpner for inntil 20 boenheter. Det er lagt til informasjon om øvrige lekeplasser i 
området. 
 
Bestemmelse om støy sikrer at utbygging må være i hht gjeldene krav, og at dette også gjelder for 
rom med støyfølsom bruk og uteopphold i andre etasje. 
 
Målestokklinja på kartet er rettet opp. 
 

Buskerud Fylkeskommune, 2.1.2014: 

Planområdet er nå arkeologisk registrert, Det ble ikke funnet automatisk freda eller nyere tids 
kulturminner. Buskerud Fylkeskommune har derfor ingen merknader til planen.  

Det er ikke kulturminner av nasjonal eller vesentlig regional verdi som vil bli berørt av tiltaket. 
Kommunen har selv et ansvar for å ivareta kulturminner av lokal verdi. Det anbefales at kommunen 
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stiller krav til tiltaket for å sikre god tilpasning til omgivelsene, både de bygde og de naturgitte, 
jamfør plan- og bygningsloven § 29.  

Kommentar: 

Planbeskrivelsen er endret i fht at det ikke ble gjort funn. 

 

Eriksen og Bygmester, 2.1.2014: 

Overnevnte to husstander er fortsatt grunnleggende uenig i reguleringsendringen som går på tvers 
av kommuneplanen. Stiller derfor spørsmål om kommuneplanen har noen funksjon hvis den ikke skal 
følges og eventuelt hva som her er så tungtveiende at den ikke skal være styrende.  

Vi stilte også ved forrige henvendelse et spørsmål som vi heller ikke har fått noe svar på fra noen og 
som går på det samme. Sitat: 

«Vi spør derfor om dette har innvirkning på søknad om reguleringsendring og hvor 

beskyttet/ubeskyttet et jordbruksareal er for omregulering. Spørsmålet vil gå til Ringerike kommunes 

politikere og myndigheter på fylkesplan».  

At planstiller ikke sier seg kjent med årsaken til at jordet har ligget brakk tar vi som an «flau» 
kommentar ut i fra at planstiller representerer den som har lagt jordet brakk og burde hatt 
førstehåndsinformasjon om dette.  

Vi ber om at følgende blir juridisk bindende før tillatelse blir gitt: 
- Plan /Illustrasjonsplan 
- Høyder blir satt med referansepunkt ( 
- Oppriss av planområdet med riktige høyder 

 
Og at følgende blir tatt hensyn til: 
- Møneretning skal være mot Heradsbygdveien 
- Høyder blir satt med fast referansepunkt og for begge våre husstander satt slik oppriss er satt, 

dvs. mønehøyde på nye boliger satt under plen/grunnmurshøyde til eksisterende boliger. 
- Bebyggelsen blir enebolig i rekke slik det nå er skissert. 

 
Vi setter spørsmål ved hvorfor dette området ikke skal følgeeksisterende kommuneplan og ber om 
evt. Tungtveiende grunner for ikke å følge kommuneplanen. 

Dersom kommunen/fylkesmann har så tungtveiende grunner til å sette kommuneplanen itl side så er 
vi opptatt av følgende: 

1. Type boliger/ møneretning 
2. Mønehøyder ut i fra fast referansepunkt 
3. Juridisk bindende dokumenter som beskrevet over. 

 
Kommentar:  

Oppstart av planarbeidet og omgjøring fra LNF til bolig er drøftet med kommunens administrasjon, 
og det er gjennom politisk behandling av oppstart og 1. gangs behandling gitt klarsignal fra 
politikerne om at man kan utarbeide en reguleringsplan for bolig på dette området. 

Side 226 av 228



  
PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN HELGERUD VEST 

 

27

Byggehøyden er redusert fra 9 til 7,5 meter ut fra gjennomsnittlig plannert terreng. Det er ikke satt 
en absolutt byggehøyde, da terrenget stiger gjennom feltet BKS1, og en slik høyde dermed vil måtte 
variere. Feltet er ikke delt opp i enkelttomter, noe som gjør det vanskelig å justere tillatt høyde pr 
boenhet el.l. 

Til planbeskrivelsen er det lagt til snitt for begge de aktuelle naboeiendommene. 

Det er lagt til bestemmelser om at møteretning skal være 90grader på Heradsbygdveien. 

Ved redusert byggehøyde, bestemmelser om møneretning og supplerende illustrasjoner, mener man 
å ha kommet farm til / vist at planforslaget ikek vil gi store negative virkninger for nabobebyggelsen. 

 

Statens vegvesen, 6.1.2014: 

Statens vegvesen har ingen merknader til planen. 

Kommentar: 

Ok. 

 

NVE, 16.1.2014: 

NVE har ikke merknader til at kommunen legger planen frem for 2. gangsbehandling. 
NVEs innspill til oppstart av planarbeidet ser ut til å være ivaretatt.  

Kommentar: 

Ok. 
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7 Vedlegg 
Vedlegg 1: Annonse 
Vedlegg 2: Oppstartsvarsel 
Vedlegg 3: Adresseliste 
Vedlegg 4: Fullstendige merknader ved varsel om oppstart 
Vedlegg 5: Støykartlegging 
Vedlegg 6: Fullstendige merknader etter offentlig ettersyn 
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