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GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 18.08.2014  
 
Arkivsaksnr.: 14/80  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
90/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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REFERATSAKER    
 
Arkivsaksnr.: 14/81  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
91/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende saker tas til orientering: 
 
A Notat fra rådmannen, datert 07.08.2014 vedr. Skrivemåten av adressenavn og 
 prioriteringer av adressesaker 
B Brev fra miljø- og arealforvaltning, datert 20.08.2014 vedr. Mindre endring – 
 Detaljregulering for Somme skytebane i Ådal 
C Kjelleroversvømmelser sommeren 2014  
D Notat, datert 26.08.2014 vedr. Flytting av steinmasser i Åsa 
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VEINAVN PÅ EGGEMOEN  
 
Arkivsaksnr.: 14/1715  Arkiv: L32   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
92/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt veinavn: 
 

1. Rotorveien  
 
 
Det skal tildeles adressenavn til vei på Eggemoen.   
 
Innledning / bakgrunn 
Hensikten med å vedta nye navn er at alle bygninger brukt til bolig, fritid, næring eller 
offentlig eller publikumsrettet virksomhet skal tildeles adressenummer. 
Adressenummer er spesielt viktig med tanke på nødetatene, post og varelevering. Behovet 
for veiadresser har økt sterkt de siste årene. Dette skyldes blant annet økt bruk av GPS til 
bilnavigasjon, som benyttes av politi, sykebiler, brannbiler, vareleveranser og privatbiler. 
For å få dette til å fungere, trenger en veiadresser som er koordinatfestet. Første ledd i 
prosessen, er å tildele adressenavn til veier og område uten klart veisystem. 
  
Adressenavnet må være unikt og bør ikke forveksles med eksisterende adressenavn. Navnet 
bør bygge på og videreføre den lokale navnetradisjonen. Historiske navn, eldre stedsnavn 
eller andre navn som forteller om stedets kulturhistorie er gode utgangspunkt for veinavn. 
Navn som kan virke støtende eller komiske bør unngås. Adressenavn skal være varige og 
overleve mange omskiftninger og bør ikke være knytta til tidsbegrensede eller politiske 
forhold. Navn skal heller ikke velges ut fra markedsmessige hensyn. Personnavn bør man 
være tilbakeholdende med å bruke, og man kan ikke bruke navn på nålevende personer. 
Det bør gå 5-10 år etter en persons død før navnet tas i bruk i en adresse. Det skal legges 
vekt på variasjon og mangfold i navngivingen. 
 
Ved fastsetting av skrivemåten av adressenavn skal det tas utgangspunkt i nedarva lokal 
uttale og følge gjeldende rettskrivingsprinsipp. 
 
Beskrivelse av saken 
I 2006 fastsatte kommunen adressenavn på 2 veier på Eggemoen, henholdsvis Eggemoen 
og Flyplassveien. I ettertid har det etablert seg en del næringsvirksomhet rundt 
flyplassområdet. Disse er ikke knyttet til de tidligere nevnte veiene, og det er derfor behov 
for å få tildelt adressenavn på vei i det området dagens næringsvirksomhet er etablert slik 
at de kan tildeles veiadresse.  
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Navnet tildeles eksisterende vei. Det planlegges en annen veiløsning med en rundkjøring 
som hovedvei for området. Ved eventuell godkjenning av denne løsningen vil dagens 
atkomst stenges. Det navnet som nå vedtas vil i tilfelle overføres til ny trase.  
 
Ved behandlingen i 2006 ble det foreslått at adressenavn på Eggemoen burde knyttes til 
den historien som har vært i området, eller navn som er fly-/flyplassrelatert. 
Oppmålingskontoret har behandlet innkommet forslag til adressenavn. Forslaget er sendt til 
Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene. Stedsnavntjenesten sin rolle er i 
henhold til Lov om stadnavn å gi rettledning og råd om skrivemåten av adressenavnene. 
Stedsnavntjenesten kan også gi råd om valg av adressenavn. 
 

1. Veien tar av fra Eggemoen vest for flystripen inn hovedporten til det gamle 
kaserneområdet. 
 
Oppmålingskontoret ba i brev (07.05.2014, saksnr. 14/1715-1) Tronrud Engineering 
AS og Forsvaret, som eiere i området, komme med forslag til adressenavn. Tronrud 
Engineering AS foreslo i epost 25. juni 2014 (sak 14/1715-4) adressenavnet 
Rotorveien. De argumenterer med at det er et unikt navn, kan knyttes til 
flyplass/flyrelatert virksomhet og slik planene er vil den få et sirkelformet preg som 
helikopterets roterende rotorblad.  

 
Stedsnavntjenesten har ingen merknader til skrivemåten av adressenavnet 
(05.08.2014, 14/1715-5). 
 
Rådmannen foreslår Rotorveien som adressenavn for veien. 

 
 
Juridiske forhold  
Hjemmel i Matrikkellova av 17.06.2005 nr. 101 § 21, matrikkelforskriften av 26. juni 2009 
nr. 864 og Lov om stadnamn av 18.05.1990 nr. 11.  
 
Informasjon og høringer 
Grunneiere i området har fått mulighet til å komme med forslag til adressenavn.  
 
Stedsnavntjenesten som tilrår skrivemåten på adressenavnene, går gjennom 
navneforslagene og jamfører de med opplysningene som finnes i deres arkiv, i Norske 
Gaardsnavne og i Sentralt stedsnavnregister (SSR), som er Norges nasjonale register for 
skrivemåten av stedsnavn i offentlig bruk. Kommunen skal melde inn alle endelige 
navnevedtak til SSR, jf. stedsnavnloven § 12.  
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen anbefaler at oppmålingskontorets forslag til adressenavn vedtas.  
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Vedlegg 
• Kartbilag påtegnet Rotorveien (1) 
• Brev fra Ringerike kommune, 07.05.2014, saksnr. 14/1715-1 (2) 
• Epost fra Tronrud Engineering AS, 25.06.2014, saksnr. 14/1715-4 (3) 
• Brev fra SNT, 05.08.2014, saksnr. 14/1715-5 (4) 

 
Vedtak etter Lov om stadnamn kan påklages av de som etter § 5 første ledd bokstav a til c 
har rett til å ta opp saker om skrivemåten på stedsnavn. De som dermed har rett til å klage 
er offentlige organ, lokale organisasjoner med særlig tilknytning til adressenavnet. Det er 
kun skrivemåten som kan påklages. Klagen skal grunngis. 
 
Det er ikke klagerett på skrivemåten av primærnavn som ikke er vedtatt etter Lov om 
stadnamn. Det vil si primærnavn som er registret som godkjent i SSR. Primærnavn er 
førsteleddet i et adressenavn, for eksempel et gårds-/bruksnavn.  
 
 
 

Ringerike kommune 08.08.2014 
 
 
 

Tore Isaksen 
Rådmann 

 
 
Virksomhetsleder: Heidi Skagnæs 
 
Saksbehandler: Trond Olav Vassdal 
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RINGERIKE KOMMUNE
Miljø- og arealforvaltning 
Oppmålingskontor

POSTADRESSE KONTORADRESSE TELEFAX TELEFON
Postboks 123 Sentrum
3502HØNEFOSS Storgt. 13 32 11 77 13 32 11 74 00

e-postadresse:  postmottak@ringerike.kommune.no

Forsvarsbygg og Ola Tronrud AS

Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato
14/1715-1 11474/14 L32 07.05.2014

FORSLAG TIL ADRESSENAVN - FLYPLASSOMRÅDET PÅ EGGEMOEN

I 2006 fikk 2 veier på Eggemoen tildelt adressenavn, henholdsvis Eggemoen og Flyplassveien. 
Ringerike kommune ønsker å tildele navn på vei som tar av fra Eggemoen vest for flystripa 
slik at det kan tildeles veiadresse til eksisterende og fremtidige næringsbygg og boligbygg i 
området.
Navnet tildeles eksisterende vei (kartvedlegg 1). Oppmålingen er kjent med at det planlegges 
en annen veiløsning med en rundkjøringsvei som hovedveien for området (se kartvedlegg 2), 
og ved godkjenning av den vil dagens atkomst til området stenges. Det er meningen at 
adressenavnet som tildeles nåværende vei skal «overføres» til ny trase dersom den etableres 
og gammel innkjøring stenges. Adressenavnet skal være entydig, og skal helst ha en 
tilknytning til området, og det bør mest mulig følge den lokale navneskikken, samtidig som 
det bør være lett å skrive og oppfatte. 

Frist for å komme med begrunnet forslag er 30. mai 2014. 
De enkelte som kommer med forslag vil ikke få direkte tilbakemelding, men forslagene vil bli 
vurdert samlet før saken sendes til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene til 
uttalelse. De behandler skrivemåten med utgangspunkt i nedarvet lokal uttale og gjeldende 
rettskrivingsprinsipp i henhold til reglene i Lov om stadnamn av 18.05.1990. Deretter sendes 
forslaget til Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning som fastsetter navnet.

Etter at adressenavnet er vedtatt i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vil kommunen 
v/oppmålingskontoret tildele adressenummer, og deretter sende ut vedtaksbrev.

Forslag sendes til: Ringerike kommune Miljø- og arealforvaltning
v/ Trond Olav Vassdal
Postboks 123 sentrum
3502 HØNEFOSS
e-post: trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no

Side 24 av 196

mailto:trond.olav.vassdal@ringerike.kommune.no


2

For mer informasjon om prinsippene som ligger til grunn for kommunenes adressearbeid vises 
til Statens kartverks hjemmeside http://www.kartverket.no/Eiendom-og-
areal/Matrikkelen/Adresser/Kommunen-som-adressemyndighet/adresseveilederen/ 

 

Med vennlig hilsen

Trond Olav Vassdal
oppmålingsingeniør

Saksbehandler: Trond Olav Vassdal
telefon: 32 11 74 83  

Vedlegg: Kart som viser nåværende (vedlegg 1) og planlagt fremtidig vei (vedlegg 2)

Vedlegg 2.

Vedlegg 1.
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GNR.143/17 - SØNDRE URDEVATN - SKOGSHUSVÆRE  
 
Arkivsaksnr.: 12/5106  Arkiv: BYG 143/17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
93/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen viser til søknad 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal, til svar fra kommunen 
25.6.09, til etterfølgende korrespondanse med Anne Bang Lyngdal, Advokatene Buttingsrud 
& Co. DA, Carl Eidsgård, Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag og fylkesmannen samt til 
rådmannens saksframlegg. 
 

1. Hovedkomiteen sier seg enig i rådmannens vurdering og formaliserer herved 
avgjørelsen fra 25.6.09.   

2. Hovedkomiteen finner det riktig å legge byggereglene og 
kommunedelplanbestemmelsene som gjaldt per 25.6.09 til grunn. 

3. Hovedkomiteen finner at bebyggelsen slik den nå framstår med sin nye beliggenhet 
er i tråd med søknaden fra 23.6.09 og at mellombygget mellom de to gamle 
skogshusværebygningene i tilstrekkelig grad kan ses på som en naturlig del av 
søknaden.  Hovedkomiteen anser at bebyggelsen og bruken som er beskrevet, gjør 
dette til tiltak som i så stor grad er ledd i landbruksvirksomhet, at det ikke er 
nødvendig med dispensasjon fra den kommunedelplan som var gjeldende per 
25.6.09. 

4. Søknaden aksepteres etter meldingsordningen i § 81 i den plan- og bygningslov som 
var gjeldende per 25.6.09, for bebyggelsen slik det nå er utformet og plassert.   

5. Med hjemmel i dagjeldende plan- og bygningslovens § 94.3, gjøres unntak fra kravet 
om nabovarsling. 

6. Det tas intet gebyr for dette vedtaket. 
7. Myndighet delegeres til rådmannen for å viderebehandle saken. 

  
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
Utskrift sendes: 
 
Anne Bang Lyngdal, Follum Gård, 3516 HØNEFOSS 
Carl Eidsgård, Vinterroveien 15, 3517 HØNEFOSS 
Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag v/Edvardt Haakenrud, Tjyruhjellveien 18, 3512 H. 
Advokatene Buttingsrud & Co. DA v/Finn Grøstad, Postboks 4, 3521 JEVNAKER 
Fylkesmannen i Buskerud v/Lise Økland, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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Sammendrag 
 
23.6.09 søkte Anne Bang Lyngdal om tillatelse til å flytte bebyggelse fra to steder på 
landbrukseiendom til ett sted ca 175 m fra Søndre Urdevatn.  I brev 25.6.09 svarte 
kommunen positivt.  Kommunens svar ble oppfattet som en godkjenning, og arbeidene ble 
utført. Når det i ettertid er kommet spørsmål, har rådmannen funnet det nødvendig å 
reparere formfeil ved at kommunens avgjørelse 25.6.09 ikke fikk form som enkeltvedtak.  
Bestemmelsene som gjaldt 25.6.09 legges til grunn når rådmannen nå foreslår at det fattes 
formelt riktig enkeltvedtak i etterhånd.  Tiltakene var den gang ikke i strid med dagjeldende 
kommunedelplanbestemmelser. 
 
Innledning / bakgrunn 
 
Det som er flyttet er: 
- To ca 120 år gamle skogshusvære på til sammen 48,6 m² bruksareal (innvendige mål) 
- En ca 120 år gammel utedo på ca 11 m² bebygd areal (utvendige mål) 
- En ca 60 år gammel garasje med ca 24 m² bebygd areal  
 
26.11.12 skrev kommunen brev til Anne Bang Lyngdal etter mistanke om ulovlig bygget 
hytte på eiendommen gnr. 143, bnr. 17 på Vikerfjell. I brev 27.11.12 viste Anne Bang 
Lyngdal til korrespondanse i 2009, og redegjorde for at den omsøkte 
skogshusværebebyggelsen var flyttet.  Bygningsmyndigheten ble derved oppmerksom på at 
dette var tiltak som hadde vært tatt opp med og vurdert av landbruksmyndigheten og 
bygningsmyndigheten.  4.2.13 kommenterte byggesaksavdelingen saken, og fant å ikke 
videre forfølge saken ytterligere. 
 
18.3.13 skrev Carl Eidsgård brev til fylkesmannen i Buskerud om at han har oppfattet at det 
er bygget hytte på dette stedet.  I brev 3.4.13 anbefalte fylkesmannen Eidsgård å kontakte 
kommunen for å få avklart planstatus og eventuelle vedtak knyttet til saken.   Eidsgård tok 
ved brev 17.4.13 saken opp med kommunen.  Siden har også Hønefoss og Norderhov 
Arbeiderlag henvendt seg.  Advokatene Buttingsrud & Co. DA er engasjert av Anne Bang 
Lyngdal. 
 
Beskrivelse av saken 
 
Saken startet med møte og korrespondanse i 2009 før arbeidene ble utført.  I 2012 stilte 
kommunen spørsmål til hjemmelshaver, som kunne orientere kommunen om det som 
skjedde i 2009.  
 
I brev 17.4.13 til rådmannen orienterte Eidsgård kommunen om sine observasjoner og 
synspunkter. Han skrev blant annet om ulovlig hyttebygging, og satte spørsmål ved 
skogsbilveiarbeider. I brev 23.4.13 orienterte kommunen Eidsgård om saken.  Det ble blant 
annet vist til søknaden og svaret i 2009. 
 
14.5.13 kommenterte fylkesmannen kommunens brev 23.4.13, og skrev at det vil være en 
saksbehandlingsfeil å ikke behandle en evt. søknad om flytting av et skogshusvære.  
Uttalelse i saken fyller ikke krav til enkeltvedtak. 
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1.6.13 fikk kommunen brev fra «Ivrig naturbruker fra Oslo» som hadde sett «en hytte, en 
garasje og et uthus».  Det var vedlagt flere bilder. Kommunen ble blant annet bedt om å 
iverksette tiltak slik at husene blir revet umiddelbart. 
 
Kommunen skrev 12.6.13 brev til Anne Bang Lyngdal.  Det ble vist til korrespondansen på 
saken og fylkesmannens kommentarer.  Kommunen ba om et møte. 
 
I brev 26.6.13 til Anne Bang Lyngdal viste kommunen til møte 21.6.13.  Det ble vist til 
korrespondansen fra fylkesmannen, og kommunen ga sin vurdering av hva som var 
nødvendig av dokumentasjon vedrørende søknader inkludert søknad om dispensasjon for 
byggeforbud i någjeldende regelverk.    
 
Anne Bang Lyngdal engasjerte så advokat Finn Grøstad hos Advokatene Buttingsrud & Co. 
DA.  I brev 30.7.13 viser Grøstad til fylkesmannens brev.  Grøstad viser blant annet til at 
skogen til landbrukseiendommen utgjør ca 10 000 dekar.  Det opereres med gnr./bnr. 
139/4, 141/2 og 143/17, 18 samlet for eiendommene som utgjør «Leintjernskogene».  
Grøstad mener at kommunen 25.6.09 har fattet vedtak/gitt tillatelse, og mener at Anne 
Bang Lyngdal har vært i god tro og ikke hatt noen grunn til å tro at det 25.6.09 ikke ble gitt 
en endelig tillatelse. Han mener kommunen burde ha veiledet i tråd med kravene i plan- og 
bygningsloven og forvaltningsloven dersom kommunen mente det var noe mer som skulle 
gjøres fra grunneiers side hvis tillatelsen ikke var endelig. Dersom det stemmer at det er en 
saksbehandlingsfeil, er det en feil som ikke bør resultere i omgjøring til ugunst for Anne 
Bang Lyngdal. Grøstad ba fylkesmannen opplyse nærmere i forbindelse med 
korrespondansen. 
 
Ett av vedleggene til Grøstads brev 30.7.13 er notat fra 26.7.13 med Niels Christian Bangs 
oversikt over faktum i saken.  Innledningsvis orienterer Bang om eiendomsforhold og 
eierforhold.  Bang viser til sammenligning til hva slags korrespondanse/behandling som ble 
gjort i 1988 forut for at han fikk flyttet 4 gamle bygninger, og Bang har vedlagt 
korrespondansen.  Kommunen svarte i brevs form 9.6.1988 at kommunen ikke hadde 
innvendinger. Bang viser videre til flytteprosjektet i 2009, og at bygningene som ble flyttet, 
ble demontert.  Flere omfar i dårlig forfatning ble skiftet på laftebygningene.  Tak måtte 
fornyes.  Senere i notatet er det redegjort for hvem som har bidratt i arbeidene, hvorledes 
tilstanden til ca 110 år gammel bebyggelse var og når arbeidene ble utført.  Omkostningene 
ved restaureringen av bygningene beløper seg til i overkant av 1 million kroner. 
 
Niels Christian Bang redegjør 26.7.13 videre for at han i 2009 hadde møte med daværende 
tjenesteleder for Miljø- og arealforvaltning, Gunnar Hallsteinsen, vedrørende planene om 
flytting av bygningene. Bang skriver at han etter ca 14 dager fikk muntlig beskjed fra 
Hallsteinsen om at avgjørelsen av saken var delegert, og anga hvilke medarbeidere som ville 
avgjøre saken.  Men først måtte det innsendes en skriftlig søknad med kart som viste hvor 
bygningene sto og stedet som de skulle flyttes til. Ved levering av søknaden fikk Bang 
forståelsen av at saken ville bli behandlet på samme måte som flyttingen av bygninger i 
1988. Anne Bang Lyngdal og Niels Christian Bang oppfattet begge brevet 25.6.09 fra 
kommunen som en tillatelse til å flytte bygningene.  De ble ikke opplyst av kommunen om 
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at det skulle være nødvendig med ytterligere tillatelse eller opplyst noe om daværende plan 
for Ådalsfjellene. 
 
26.7.13 viser Niels Christian Bang også blant annet til at plassering av ny bebyggelse er ved 
bilvei.  Plasseringen er gunstig for å ivareta jakt og fiske.  Bang viser til forundringen da de 
26.11.12 ble oppmerksom på at kommunen ikke hadde oversikt over flyttingen.  Dette fordi 
korrespondansen i 2009 ikke var journalført, og fordi byggesaksbehandleren var pensjonert. 
 
Niels Christian Bang kommenterer 26.7.13 korrespondanse som Carl Eidsgård har hatt og 
legger ved kopier. 
 
Niels Christian Bang stiller 26.7.13 videre spørsmål knyttet til den situasjon kommunen har 
bidratt til at grunneier/rettighetshaver har kommet i, og skriver: «Det hadde den gangen 
vært enkelt å fylle ut skjema for meldeplikt og ta hensyn til daværende plan for Ådalsfjellene 
hvis grunneier/bruksrettshaver hadde blitt opplyst om nevnte.  Det sier seg selv at ingen ville 
ha nedlagt månedsvis med arbeid og penger på et slikt prosjekt uten å tro at de nødvendige 
tillatelser var i orden.»  
 
Niels Christian Bang nevner 26.7.13 også sin deltakelse i Vikerfjell fisk fra 1991 med kalking 
og utslipp av settefisk. Det selges fiskekort og tas vannprøver. Det er skiløyper, og bilvegen 
de 6,5 km opp til Øvre Kolsjø er eiet i fellesskap av flere skogeiere og er åpen for trafikk mot 
bomavgift. Bilveien er atkomst ved Partisanerstevnene.  2 200 dekar av Leintjernskogene er 
frivillig vernet naturreservat i desember 2011. 
 
Fylkesmannen orienterte 6.8.13 advokat Grøstad om at kommunen er rette vedkommende 
for å reparere saksbehandlingsfeil.  I brev 29.8.13 til kommunen viste Grøstad til dette og at 
kommunedelplanen i 2009 ikke hadde noe forbud mot byggetiltak på dette stedet ved 
Søndre Urdevatn.  Dette i motsetning til någjeldende kommunedelplan.  Grøstad skriver at 
kommunen ved oppretting av det som fylkesmannen kaller saksbehandlingsfeil, skal 
forholde seg til dagjeldende kommunedelplan som ikke hadde forbud mot tiltak langs vann 
og vassdrag for bygge- og anleggstiltak som er ledd i landbruk.   
 
I brev 20.9.13 til Advokatene Buttingsrud & Co. DA viser kommunen blant annet til at 
fylkesmannen har skrevet at det er opp til kommunen å vurdere hvordan 
saksbehandlingsfeilen skal repareres.  Kommunen ga sin vurdering så langt av blant annet 
hva som trengs av ytterligere dokumentasjon, ytterligere behandling, og hvilke 
planbestemmelser og byggeregler som kommer til benyttelse.  Det ble bedt om søknad 
innen 1.11.13. 
 
I brev 28.9.13 ba Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag rådmannen sørge for politisk 
behandling av saken.  4.10.13 svarte kommunen at saken er under behandling, og at det tas 
sikte på en politisk behandling av skogshusvære. 
 
16.10.13 kommenterer Advokatene Buttingsrud & Co. DA saken på nytt.  Advokaten skriver 
blant annet om at lovgivningen fra 2009 skal benyttes.  Likeså planbestemmelsene.  
Advokaten mener det ikke trengs noen dispensasjon fra kommunedelplanen for Ådalsfjella 
fra 30.6.11.  Om ikke kommunen endrer sin oppfatning av lovanvendelse, påklages 
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vedtak/pålegg om lovanvendelsen til fylkesmannen.  På bakgrunn av dette sendte 
kommunen 4.11.13 kopi av diverse dokumenter til fylkesmannen, og ba om at 
fylkesmannen tar endelig avgjørelse for behandlingsform i saken.  
 
I brev 25.11.13 viser Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag til medlemsmøte.  Det klages på 
hyttebygg, og kommunen bes gjøre tiltak for å få fjernet nevnte hyttebygg.  Det er vist til 
forbud mot hyttebygging i kommunedelplanen for Ådalsfjella fra 1998.  Det påstås at 
vedtaket fra 1998 utelukker alle former for bygge- og anleggstiltak i området.  Det nevnes 
blant annet at plasseringen av «hyttebygget»  bare er ca 10 m – 12 m fra bekk.  
Arbeiderlaget mener at hyttebygget med tilhørende garasje og aggregathus må fjernes. 
Utklipp fra saker i andre deler av fylket er vedlagt.  Kommunen skrev i svarbrev 28.11.13 
blant annet at kommunen har bedt om vurdering av fylkesmannen.  
 
Fylkesmannen i Buskerud skrev 2.1.14 at kommunen selv må ta stilling til hvilke skritt som 
skal gjøres i saksbehandlingen i denne konkrete saken. Fylkesmannen nevner generelt at 
bygninger som ikke er ledd i stedbunden næring, alltid vil være søknadspliktige og avhengig 
av dispensasjon fra formålet.  Fylkesmannen viser til at kommunen skal fatte vedtak og påse 
at plan- og bygningslovens regler blir fulgt.  I brevet bruker fylkesmannen betegnelse 
«hytte». 
 
10.2.14 møttes Anne Bang Lyngdal, hennes far Niels Christian Bang, advokat Finn Grøstad, 
kommuneadvokat Dag Reite og saksbehandler Arne Hellum.  På bakgrunn av diskusjonen i 
møtet sendte advokat Grøstad 4.3.14 et brev til kommunen.  Det ble vist til møtet 10.2.14, 
og gitt en grundig oversikt over historikken i saken fra søknaden 23.6.09 og framover til 
møtet 10.2.14.  Forøvrig viser advokat Grøstad til at det som avtalt i møtet 10.2.14, vil bli 
ettersendt bilder, kart og diverse opplysninger, dvs. så snart ikke årstiden/snøen er til 
hinder for befaring for dette.  Avslutningsvis ber advokat Grøstad om at kommunen 
behandler saken på grunnlag av dokumentene som foreligger samt dokumentene som er 
varslet og skulle ettersendes, uten innsending av ytterligere søknad. 
 
Advokatene Buttingsrud & Co. DA viser i brev 28.3.14 til vedlagte tilleggsdokumentasjon 
ved redegjørelse 26.3.14 fra Anne Bang Lyngdal og Niels Christian Bang, 6 fotografier og 
kart. Bygningene er målt opp.  Avstand til nabogrenser og nabobebyggelse er opplyst.  Det 
er redegjort for at bygningene er helt nødvendig for eiendommens drift. Med plassering ca 
50 km  fra det sted eier og bruker bor, er det behov for oppholdssted, lagerplass etc. når 
det drives planting, ungskogpleie, vedlikehold av 15 km bilveger, kultivering av fiskevann, 
utsetting av settefisk, vannprøver, jakt og fiske.  Eksempelvis har det siden 1990 pågått 
kultivering av hele 30 vann som var fisketomme pga. sur nedbør.  Det selges fiskekort, tas 
vannprøver, settes ut fisk og gjøres ettersyn.  I notatet 26.3.14 står det i tillegg at den gamle 
bebyggelsen viser kulturhistorie relatert til tidligere tiders skogsdrift og historie fra 2. 
verdenskrig: «Partisanersteinen, som er et minnesmerke til ære for de ca 400  
hjemmefrontsoldater som holdt til i skogene mellom Ådal og Strømsoddbygda under 2. 
verdenskrig, ligger i Leintjernskogene.» 
 
I brev 30.5.14 minner Carl Eidsgård om saken.  Han viser blant annet til at Hønefoss og 
Norderhov Arbeiderlag har klaget på saken i henhold til Forvaltningslovens § 28.  Eidsgård 
viser også til behandlingen av kommunedelplan for Ådalsfjella. Formålet med 
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kommunedelplanen for Ådalsfjella er at området skal være til beste for kommunens 
innbyggere. Området skal være fritt for hytter og andre inngrep. Eidsgård avslutter med å 
vurdere hva han mener er ulovlige forhold i sakens anledning. I enda et brev, 26.6.14, 
framgår det at Eidsgård forventer politisk behandling av saken ved første anledning, dvs. 
18.8.14.  Han kommenterer også saken, og blant annet prosessen for kommunedelplanen 
for Ådalsfjella.  Han forventer at kommunen følger opp saken.  
 
Forholdet til overordnede planer 
 
Alle bygningene lå innenfor tidligere gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella 
(22.10.1998) før de ble flyttet, og de ligger alle innenfor någjeldende plan (30.6.2011).  
 
Dagjeldende (per juni 2009) versjon av kommunedelplanen anga LNF-område på stedene 
bygningene ble flyttet fra og på stedet de ble flyttet til. I LNF-områdene var det ikke forbud 
mot tiltak som er ledd i landbruksvirksomhet. I områdene langs vann og vassdrag, der det 
var generelt byggeforbud, gjaldt byggeforbudet ikke for tiltak som er ledd i landbruk. I og 
med at tiltakene er ledd i landbruksvirksomhet, var de derved ikke i strid med 
bestemmelsene for kommunedelplanen.  
 
Nåværende kommunedelplan angir vanlig LNF-område der bygningene er flyttet fra, og 
«hensynssone – hensyn landskap» dit bygningene er flyttet. Bestemmelsene angir forbud i 
et 100-meters belte langs vassdrag med årssikker vannføring.  Forbudet omfatter også tiltak 
for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 
 
Etter at det ble søkt om flytting av bebyggelsen, og den ble flyttet, er altså 
kommunedelplanen med bestemmelser endret.  
 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 1.7.09, altså etter de to viktige dokumentene 23.6.09 og 
25.6.09 fra henholdsvis Anne Bang Lyngdal og kommunen. Tiltakene er allerede 
gjennomført, og rådmannen finner det ikke relevant å vurdere saken opp i mot 
Naturmangfoldloven.  
 
Juridiske forhold  
 
Rådmannen vurderer at det er to juridiske hovedspørsmål i denne saken.  
 
Spørsmålene er:  
a) hvordan man juridisk kan gå frem for å få formalisert avgjørelsen truffet 25. juni 2009 
b) skal kommunedelplanen fra 2009 eller dagens plan benyttes. I sistnevnte tilfelle kreves 
dispensasjon.   
 
1. SAKENS FAKTISKE SIDE I KORTE TREKK 
 
I brev av 23. juni 2009 ba Anne Bang Lyngdal om tillatelse til å flytte 3 gamle 
bygninger/skogshusvær fra Bjørnli til 175 meter øst for Søndre Ulevann. Bang Lyngdal ba 
også om å få flytte et redskaps- og garasjehus fra Saksentjernveien til samme sted.  De 
videre hovedpunkter i saken er følgende: 
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− I «uttalelse» av 25. juni 2009 svarte kommunen ved Landbrukskontoret at det ikke 

var innvendinger mot flyttingen. Det ble opplyst at saken var drøftet muntlig med 
byggesaksavdelingen som heller ikke hadde innvendinger.  

− På grunnlag av «uttalelsen» foretok Bang Lyngdal flytting av bygningene 
våren/sommeren 2010. Bygningene ble samtidig restaurert. Det er lagt mye arbeid 
og over en million kroner inn i flytting og restaurering. 

− I brev av 18. mars 2013 klaget Carl Eidsgaard fra Hønefoss til kommunen på det han 
kalte ulovlig oppført hytte. Kommunen svarte Eidsgaard i brev av 4. februar 2013 at 
det ikke var grunn til innvendinger mot tiltaket.  

− Senere har Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag og en anonym «turgåer fra Oslo» 
tatt opp saken.  

− Carl Eidsgaard har tatt saken opp med Fylkesmannen.  
− Fylkesmannen har i svar til Eidsgaard og i brev til Grøstad påpekt at kommunen 

gjorde formelle saksbehandlingsfeil i 2009, og at det er kommunen som må vurdere 
hvordan feilen skal repareres.  Feilene Fylkesmannen viser til er manglende 
oppfyllelse av forvaltningsloven §§ 23 til 27. I tillegg er det påpekt at det aldri ble gitt 
klageadgang iht. forvaltningsloven § 28. 
 
Bang og Bang Lyndal har opplyst hvorledes skogshusværet ved Søndre Urdevannn 
benyttes som skogshusvære for utøvelse av jakt og fiske, samt som utgangspunkt for 
kultiveringsarbeid (vannprøver og utsetting av settefisk) i mange vann som befinner 
seg i nærområdet til skogshusværet og i tillegg ytterligere mange vann. 
Skogshusværet benyttes også som utgangspunkt for rydding og nyplanting samt 
vedlikehold av skogsbilveinettet.   

 
2. VURDERING 
 
Bygningsmyndigheten har ikke hatt innvendinger mot at skogshusværebebyggelsen ble 
flyttet og oppført med nåværende plassering. Både «uttalelsen» fra juni 2009 og senere 
brev av 23. april 2013 var ment som en konstatering av at bygningsmyndigheten ikke hadde 
innvendinger og samtykket til tiltaket.  
 
2.1 HVORDAN KAN MAN JURIDISK GÅ FREM FOR Å FÅ FORMALISERT AVGJØRELSEN 
 
Fylkesmannen har påpekt at det er gjort formelle saksbehandlingsfeil og at kommunen må 
gjøre det som skal til for å reparere feilene.   
 
Rådmannen mener at det er riktig å gjenoppta saken og formalisere avgjørelsen fra 2009. 
Når det nå i ettertid er avdekket at kommunen ikke ga tillatelsen, dvs. «uttalelsen» av 25. 
juni 2009, form av et enkeltvedtak, så mener rådmannen at kommunen reparerer de 
feilene ved å treffe et formelt riktig enkeltvedtak med samme innhold. Det betyr å 
formalisere den tidligere fattede avgjørelse som de facto var ment som et samtykke til 
tiltaket.  
 
Alle saksbehandlingsregler i forvaltningsloven må naturligvis følges i denne runden for å 
oppnå den reparasjon man tilsikter. Følgelig må det, som Fylkesmannen også påpeker, gis 

    
 

Side 36 av 196



  Sak 93/14 s. 8 
 

klagerett på vedtaket. Dette selv om Bang Lyngdal, som er eneste kjente part med rettslig 
klageinteresse, ikke har noen interesse av å klage dersom hovedkomiteen fatter positivt 
vedtak. 
 
Hvis noen andre skulle klage, så vil rådmannen se hva de anfører, men generelt anser 
rådmannen, at det skal mye til for at en slik klage skal nå frem. 
 
2.2 HVILKEN PLAN SKAL LEGGES TIL GRUNN VED FORMALISERING AV VEDTAKET? 
 
Kommunedelplanen for Ådalsfjella ga i 2009 adgang til oppføring av bygninger som er ledd i 
landbruk (herunder jakt og fiske). Skogshusværet benyttes åpenbart til aktivitet forbundet 
med stedbunden næring (jakt, fiske, kultivering av vann, skogkultivering og 
skogsveivedlikehold). Tiltaket krevde altså ingen dispensasjon fra kommunedelplanen i 
2009.  
Fordi det har kommet ny kommunedelplan for Ådalsfjella og den nye krever dispensasjon 
for enhver oppføring av bygninger i nærheten av vassdrag, så har kommunen i sin 
korrespondanse vært inne på om ny tillatelse krever dispensasjon fra den någjeldende 
kommunedelplanen.  
 
Rådmannens syn er at planen som gjaldt i 2009 skal legges til grunn. Plan- og bygningsloven 
§ 11-6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel fastsetter at:  

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets vedtak 
bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6.  

 
Denne saken gjelder formalisering av allerede gitt samtykke til flytting og nyoppføring av 
skogshusværebebyggelse, og ikke et nytt tiltak. Fordi man kun formaliserer en avgjørelse 
truffet i 2009 og som var i samsvar med hva kommunedelplanen den gang tillot, så skal 
kommunen etter rådmannens skjønn se bort fra senere endring av kommunedelplanen.   
 
Rådmannen mener også at Sivilombudsmannens uttalelse i «Treteltsakene» (Fellesuttalelse 
til sakene 2006/ 634, 691, 739, 745 og 751 samt sak 2007/521) taler for at saken skal 
behandles ut fra planen som gjaldt i 2009. Fra Sivilombudsmannens uttalelse hitsettes 
følgende avsnitt: 
 

«…………..Jeg kan vanskelig se annet enn at sakene burde vært behandlet i løpet av 1994. Dersom 
sakene hadde blitt realitetsavgjort på dette tidspunkt, ville nødvendigvis det plangrunnlaget som 
forelå da vært lagt til grunn. Det er vanskelig å akseptere at når sakene ikke ble avgjort på det 
tidspunkt loven krevde, skal et regelgrunnlag som kommer til nærmere ti år senere bli anvendt til 
skade for den private part. Særlig klart må dette være i denne saken, hvor forsinkelsen synes å henge 
sammen med at kommunen ikke var seg bevisst sine plikter etter plan- og bygningsloven»   

 
I denne saken er forholdene noe annerledes, men det er kommunen som har unnlatt å 
formalisere avgjørelsen i 2009, og søker bør ikke lide skade av at det i mellomtiden er 
kommet ny kommunedelplan.  
 
Hvis det skulle være slik at hovedkomiteen eller evt. fylkesmannen, tross ovennevnte, 
velger å legge dagens kommunedelplan til grunn, så mener rådmannen at sterke grunner 
taler for dispensasjon.  De momenter som taler for dette er: 
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− Grunneier oppfattet at det ble gitt tillatelse og innrettet seg på «vedtaket» og har 
hatt betydelige kostnader.  

− Det ble søkt om tillatelse og gitt svar allerede i 2009. Det har m.a.o. gått lang tid. 
− Det virker klart urimelig om formfeil som kommunen har gjort, skal gå ut over 

grunneier. Dette forsterkes av at formfeilene ikke hadde innvirkning på innholdet i 
kommunens avgjørelse fra 2009 og således ikke har ført til ”feil beslutning”. 

− Saken er så spesiell at den ikke gir presedensvirkning i andre saker. Det kan nærmest 
utelukkes at det vil være andre i samme situasjon som kan kreve å få bygge med 
henvisning til denne saken.  

 
3. OPPSUMMERING 
 
Søknaden om tillatelse fra 23. juni 2009 ble besvart av kommunen gjennom uttalelse av 25. 
juni 2009, og rådmannen oppfatter at intensjonen var å samtykke til tiltaket. Det ble 
imidlertid gjort formfeil og avgjørelsen fikk ikke form av enkeltvedtak.   
 
Det trengs ingen ny søknad. Kommunen kan reparere feilene ved å fatte et formelt riktig 
enkeltvedtak med samme innhold. Kommunen kan ved behandlingen legge til grunn 
bestemmelsene som fulgte av kommunedelplanen som var gjeldende i 2009, og se bort fra 
senere kommunedelplan for Ådalsfjella. 
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Kommunens dokument 25.6.09 er det redegjort grundig for ellers i saken. 
 
Økonomiske forhold 
 
Rådmannen ser ikke bort i fra at kommunen kan få rettet krav om erstatning i mot seg 
dersom endelig vedtak skulle bli en endring i forhold til det som er utført.   
 
Behov for informasjon og høringer 
 
Ut i fra at rådmannen mener det ikke trengs dispensasjon i saken, har rådmannen ikke 
funnet det nødvendig å innhente uttalelser fra fylkesmannen, fylkeskommunen el.l.   
Fylkesmannen vil få kopi av vedtaket i saken.  
 
Alternative løsninger 
 
Hovedkomiteen kan utsette saken for å foreta befaring. 
 
Prinsipielle avklaringer 
 
Dette anses ikke å være en prinsipiell sak, men en enestående sak som det i framtida ikke 
forventes å bli opplevd maken til.   
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Rådmannens vurdering 
  
Rådmannen poengterer at denne saken dreier seg om skogshusværebebyggelse – ikke 
hyttebebyggelse. Det dreier seg om flytting av bebyggelse - ikke om ny bebyggelse.  Det 
dreier seg om bebyggelse som er flyttet etter møte og korrespondanse med 
bygningsmyndigheten og landbruksmyndigheten i forkant av at tiltakene er gjennomført.  
Det dreier seg om gjennomføring av tiltak som i all hovedsak oppfattes å være i tråd med 
det som var forespeilet. Da det ble søkt i 2009, var det ikke forbud mot tiltakene.  
Behandlingen nå dreier seg om å få formalisert avgjørelsen som ble truffet 25.6.09.  
Rådmannen mener status i saken tilsier at det ikke skal fattes vedtak som resulterer i 
omgjøring til ugunst for Anne Bang Lyngdal.  Rådmannen har all grunn til å forstå at Anne 
Bang Lyngdal som grunneier og Niels Christian Bang som rettighetshaver handlet i god tro 
da bebyggelsen ble flyttet.  
 
Medarbeiderne på byggesaksavdelingen må hele tiden ta stilling til forskjellige spørsmål. 
Det kommer henvendelser per e-post, per telefon eller folk kommer innom – uanmeldt eller 
etter avtale.  Byggereglene er ikke enkle, og ofte må tidligere gjeldende byggeregler 
benyttes!  Noen ganger svares det muntlig. Noen ganger noteres noen kommentarer på et 
ark som den aktuelle «kunden» får med seg.  Ellers svares det per e-post, eller det skrives 
brev. For noen tiltak skrives «unntak fra kravet om saksbehandling» eller det fattes vedtak. 
Det må vurderes om det skal konfereres med overordnet, enhetsleder eller kommunalsjef. 
Kan vedtak fattes på delegert myndighet eller er politisk behandling aktuelt? Skal det 
konfereres med andre avdelinger/enheter i kommunen og / eller må det tas kontakt med 
eksterne uttaleinstanser? Medarbeiderne må videre ta stilling til om det som skrives skal 
registreres inn i saksbehandlingssystemet, «ESA», slik at det blir sporbart i framtida.  Hva 
har kommunen tidligere sagt i sammenlignbare saker? 
 
Svarene kommunen gir kan oppfattes ulikt.  Enkelte tolker et brev med anmodning om 
tilleggsdokumentasjon som avslag, mens derimot andre kan tolke en positiv uttalelse som 
en godkjenning.  Hva det står i henvendelsen kommunen har fått, vil ha betydning for 
hvorledes svaret oppfattes.  
 
To dokumenter er svært sentrale i innledningen til denne saken.  I sitt dokument 23.6.09 
beskrev Anne Bang Lyngdal de tiltakene som siden er gjennomført, og det var vedlagt kart. 
Hun ba om tillatelse til det som var beskrevet.  I Norge er det ikke krav om benyttelse av 
blanketter/skjemaer når man søker, så det kan søkes i brevs form slik som i dette tilfellet. I 
Ringerike kommune er det valgt å la delegerte vedtak bli fattet som delegasjonssaker med 
nummerering. Når kommunen gjør en vurdering av en sak som kan være i grenseland, og 
finner at det ikke trengs tillatelse, så gjøres det normalt skriftlig «unntak fra kravet om 
saksbehandling».  Dette skjer i brevs form i kommunens saksbehandlingssystem og ikke 
som noe vedtak med delegasjonssaksnummer.   Svaret fra kommunen, 25.6.09 fra 
landbrukskontoret, var i brevs form og et eksempel på en av mange varianter av diverse 
svar fra kommunen.  Svaret 25.6.09 var positivt.  Avslutningsvis står det at saken er drøftet 
med byggesaksavdelingen som ikke hadde innvendinger.  Det står eksempelvis ikke at saken 
oversendes til byggesaksavdelingen for videre behandling eller at arbeidene ikke kan 
igangsettes før ytterligere behandling foreligger.  Hjemmelshaver Anne Bang Lyngdal hadde 
derved positiv tilbakemelding fra landbrukskontoret og bygningsmyndigheten, og dersom 
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hun hadde oppfattet det slik at det trengtes ytterligere behandling fra kommunens side 
utover brevet 25.6.09, ville hun hatt grunn til å forvente godkjenning.  
 
Når rådmannen nå bringer hovedkomiteen inn i saken, og legger fram diverse dokumenter 
som vedlegg i saken, er det viktig at hovedkomiteen har klarhet i bakgrunnen for saken. 
Rådmannen viser for øvrig til at det i et vedlegg som advokat Buttingsrud & Co. DA hadde til 
sitt brev 30.7.13, er vist til en sak fra 1988 om flytting av gammel smie og stabbur på Follum 
gård og flytting av to gamle stabbur på Skollerud gård.  Korrespondansen viste at det ble 
søkt i brevs form vedlagt kart, og at kommunen i brevs form svarte at kommunen ikke 
hadde innvendinger. For Bang må håndteringen av søknadene om flytting i 2009 ha 
fortonet seg som lik håndtering av flytting i 1998: Muntlig henvendelse, muntlig orientering 
om å sende inn søknad, innsending av søknad i brevs form, positivt svar i brevs form og 
derpå følgende gjennomføring av flytting av bygninger.  
 
I 2009 var kommunedelplanen for Ådalsfjella, opprinnelig fra 22.10.98, gjeldende. I punkt 8 
setter bestemmelsene forbud mot tiltak mindre enn 50 m fra vann og vassdrag på stedet 
ved Søndre Urdevatn, men forbudet gjaldt ikke for landbrukstiltak! Slik 
skogshusværebebyggelse og slik bebyggelse knyttet til skogshusvære regner rådmannen for 
å være ledd i landbruk. Per 2009 trengtes ikke dispensasjon fra byggeforbudet for flytting av 
bygningene. Någjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella, fra 30.6.11 angir i § 1.8 forbud, 
også for landbrukstiltak, innenfor 100 m fra strandlinjen. 
 
Rett som det er får Ringerike kommune henvendelser om skogshusvære.  Det kan 
eksempelvis være ønske om å utvide et skogshusvære, flytte et skogshusvære, rive to 
skogshusvære og å bygge ett nytt til erstatning, bygge ett skogshusvære om man ikke har 
det fra før eller ønske om å bruksendre et skogshusvære til hytte og å dele det fra. I 
Ringerike kommune samarbeider landbrukskontoret og byggesaksavdelingen om slike 
saker.  Byggesaksavdelingen pleier å legge stor vekt på landbrukskontorets vurdering av om 
det aktuelle skogshusværet kan sies å være et ledd i landbruket.  I de fleste tilfeller er det 
snakk om skogseiendommer av svært mye mindre størrelse enn det det er snakk om i 
denne saken ved Søndre Urdevatn.  Landbrukskontoret har vurdert at det først ved små 
eiendommer under 50 dekar blir så små skoginteresser at fradeling av et eksisterende 
skogshusvære kan tilrås.   
 
Skogshusvære er normalt mindre enn hytter:  Landbrukskontoret og byggesaksavdelingen 
har hatt enn felles oppfatning at den maksimale arealstørrelsen på 50 m² , som 
kommuneplanene for Ringerike har angitt for hytter innenfor marka og for hytter mindre 
enn 100 m fra vassdrag, er en naturlig maksimumsstørrelse på skogshusværene.  
Skogshusværene inneholder normalt plass for opphold, overnatting og tørking av tøy.  I 
tilfellet ved Søndre Urdevatn er to skogshusvære satt nær hverandre, med tak mellom, og 
rådmannen vurderer at totalstørrelsen på ca 48,6 m² bruksareal for oppholdsrommene ikke 
overskrider en størrelse som gjør at betegnelsen skogshusvære kan beholdes.   
 
Eier og bruker har vist til at bygningene er helt nødvendige for driften, med plassering 50 
km fra det sted eier og bruker bor, når det drives planting, ungskogpleie, vedlikehold av 15 
km bilveger, kultivering av fiskevann, utsetting av settefisk, vannprøver, jakt, fiske og 
ettersyn.  Med en eiendom på hele 13 000 dekar, der dette er eneste 
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skogshusværebebyggelse, bortsett i fra ei bu på ca 12 m² et annet sted, kan rådmannen 
ikke huske å ha vurdert at det i noe annet tilfelle har vært et sterkere behov for 
skogshusværebebyggelse.  Rådmannen kan ikke se at bebyggelsen er for omfattende eller 
bruken er for lite landbrukstilknyttet til at dette ikke skulle kvalifisere for å være et ledd i 
landbruk.  Derved vurderer rådmannen at det ikke er relevant å kreve bruksendring til hytte 
el.l. 
 
En god del skogshusvære har i tilknytning til seg uthus, utedo, vedskjul, stall el.l.  
Rådmannen finner det relevant at det er en utedo på ca 11 m² og en garasje på ca 24 m² på 
stedet, uten at bebyggelsen derved ikke lenger kan karakteriseres som 
skogshusværebebyggelse med tilhørende bebyggelse.   
 
I søknaden 23.6.09 framgår det at det var snakk om fire bygninger: to gamle laftede 
skogshusvære, en bygning med utedo/vedbod og en fjerde bygning som var kombinert 
redskaps- og garasjehus. Det viser seg at de to skogshusværebygningene er bygget sammen 
med et mellombygg. Rådmannen ser generelt flere positive følger av at antallet bygninger 
derved blir redusert.  Da blir eksempelvis generelt den privatiserende effekten redusert ved 
at en mindre område enn ellers blir i umiddelbar nærhet til bebyggelse.  Videre blir antall 
bygninger med oppholdsrom redusert, og den generelle faren for en søknad om fradeling 
av overskytende antall skogshusvære og bruksendring til hytte for en av disse, blir redusert. 
I dette tilfellet har to lokaliseringer av skogshusvære blitt redusert til en, og antall 
skogshusvære har blitt redusert fra to til ett. 
 
Å bygge sammen to gamle tømmerbygninger gjøres sjelden ved å sette disse helt inntil 
hverandre.  Det er normalt å sette bygningene i noe avstand fra hverandre og knytte dem 
sammen med et mellombygg – typisk litt smalere og lavere enn de to bygningene.  Bredden 
på de 2 skogshusværebygningene er oppgitt til 4,45 m. Dette blir også bredden på 
mellombygget.  Lengden på mellombygget er ikke oppgitt, men ut i fra fotografier antar 
rådmannen at lengden (avstanden mellom de to skogshusværebygningene) er ca 4 m. Det 
uisolerte rommet antas derved å bli på ca 16 m² bruksareal.  Dette er noe større enn ca 10 
m² som rådmannen kunne sett for seg som et passe mellombygg.  Videre gjør det felles 
taket at bygningen får et noe mer dominerende tak enn ellers.  Ytterveggens samlede 
lengde blir på anslagsvis 16 m.  Totalt bruksareal for bygningen som består av de to relativt 
små skogshusværebygningene og det kalde mellombygget, antas å bli ca 65 m².  
 
Det er opplyst at det er satt vegger med doble ytterdører på dette mellomrommet.  På 
bildene vedlagt notatet 26.3.14 vises mellombygget med dører oppslått.  Det opplyses at 
dette uisolerte mellomrommet brukes til lager for ved, motorsager, ryddingssager m.m.  
Det gir også beskyttelse mot vær og vind.  Ut i fra det som ble forespeilet 23.6.09 og besvart 
av kommunen 25.6.09 uten innvendinger, finner rådmannen at dette mellombygget er et 
avvik.  Rådmannen forstår lett at det må være veldig praktisk å ha et mellombygg av en viss 
størrelse her, ut i fra det som er oppgitt av lagerfunksjoner.  I betrakning av eiendommens 
meget store størrelse og de mange og omfattende landbruksrelaterte funksjonene 
bebyggelsen skal dekke, finner rådmannen det rimelig at mellombygget blir akseptert. 
 
Dokumentene mottatt fra Carl Eidsgård og fra Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag er 
vedlagt denne saken, og hovedmomentene er omtalt.  Eksempelvis bruker Hønefoss og 
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Norderhov Arbeiderlag i sitt dokument 25.11.13 betegnelsen «klage».  Rådmannen finner 
det ikke relevant å håndtere henvendelsene som formelle klager på vedtak etter 
forvaltningslovens eller plan- og bygningslovens forstand, men ser hovedsakelig på 
dokumentene som en oppfølging for å påse at kommunen tar opp saken, samt at Eidsgård 
og arbeiderlaget får presentert sine oppfatninger av saken og sine syn på den. Når nå 
rådmannen legger opp til at kommunen skal reparere formfeil ved kommunens avgjørelse 
25.6.09, legges det opp til at det skal fattes enkeltvedtak med klagerett, dvs. med klagerett 
for de som måtte ha klagerett.  Fra dokumentene fra Eidsgård og arbeiderlaget tar 
rådmannen blant annet med seg henvisningen til planbestemmelser for området og 
henvisningene til plassering nær bekk.  Rådmannen vil påpeke at Eidsgård og arbeiderlaget 
bruker betegnelsen «hytte», mens det ikke er søkt om eller vurdert «hytte» på stedet, men 
«skogshusvære» med tilhørende bygninger, altså bygninger som er ledd i landbruket.  
Rådmannen presiserer også at dette gjelder flytting av gamle bygninger på samme 
landbruksenhet, og at flyttingen skjedde etter samtale og korrespondanse.  Rådmannen 
finner det ikke relevant å kommentere avisartiklene som arbeiderlaget 25.11.13 
oversendte, om tiltak i andre kommuner. 
 
Fylkesmannen bruker også betegnelsen «hytte», i sitt brev 2.1.14, mens dette altså gjelder 
skogshusværbebyggelse.  At fylkesmannen bruker betegnelsen «hytte», kan skyldes at 
betegnelsen «hytte» brukes i mange av dokumentene fylkesmannen har mottatt fra 
kommunen og fra Carl Eidsgård. Kommunen skriver «hytte» i enkelte av sine dokumenter, 
både i dokumenter fra før kommunen var klar over at dette gjelder 
skogshusværebebyggelse og i enkelte tilfeller feilaktig etterpå.  I denne saken er det 
avgjørende at tiltakene er ledd i landbruket.  
 
Rådmannen kan ikke se at naboers interesser berøres av flyttingen av bebyggelsen.  
Skogseiendommene i området er svært store.  I notat 26.3.14 er det opplyst at nærmeste 
grenser er mot naboeiendommen i vest, ca 250 m unna, og mot øst, ca 1000 m unna. Begge 
disse naboeiendommene er på mer enn 10 000 dekar! I notat 26.3.14 er det opplyst at det 
nærmeste skogshusvære og hytte er ca 3,5 km unna i luftlinje.  I henhold til tidligere plan- 
og bygningslovs § 94.3, jf. någjeldende plan- og bygningslovs § 21-3, finner rådmannen at 
det ikke skulle være nødvendig med nabovarsling i saken.   
 
I någjeldende plan- og bygningslovs § 29-2 og i plan- og bygningsloven gjeldende i juni 2009 
§ 74.2, skal kommunen se til henholdsvis at ethvert tiltak har gode visuelle kvaliteter/ 
tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn, både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Rådmannen registrerer at man har tatt vare på to ca 120 år gamle tømmerbygninger, og 
gjort nødvendige reparasjoner samtidig med at de er gjenoppbygd. Mellombyggets 
yttervegger er gitt en utforming som vurderes å underordne seg og å være tilpasset 
tømmerbygningene, og fargevalg og materialbruk vurderes å være tilpasset disse. 
Løsningen med det felles taket er en måte å gjøre det på.  Rådmannen hadde synes at det 
visuelt sett kunne vært bedre med et mellombygg med tak og yttervegger i noe avstand fra 
de to hovedbygningskroppene, men finner etter en helhetsvurdering at bygningens estetikk 
er akseptabel.  De to andre bygningene, garasjen og utedoen, underordner seg greit 
hovedbygningen, og har tilpassede farger. 
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Det er opp til bygningsmyndigheten å vurdere/godkjenne tiltaks plassering. Alle bygningene 
lå innenfor kommunedelplan for Ådalsfjella før de ble flyttet, og de ligger alle innenfor 
någjeldende plan. Dagjeldende versjon av kommunedelplanen anga LNF-område på 
stedene bygningene ble flyttet fra og på stedet de ble flyttet til. Nåværende 
kommunedelplan angir vanlig LNF-område der bygningene er flyttet fra, og «hensynssone – 
hensyn landskap» dit bygningene er flyttet.  
 
Carl Eidsgård har satt spørsmål ved skogsbilveiarbeider i området.  Slike tiltak håndteres 
ikke etter plan- og bygningsloven, og dette er noe som rådmannen ikke tar opp i denne 
saken.  
 
Rådmannen viser til at Anne Bang Lyngdal 23.6.09 brukte begrepet «søknad». 
Fylkesmannen har benyttet begrepet «søknad», trolig fordi fylkesmannen skriver om 
«hytte» som er noe annet enn «skogshusvære».  Per juni 2009 måtte hytter 
(fritidsbebyggelse) behandles som søknad etter dagjeldende plan- og bygningslovs § 93, 
mens plan- og bygningsloven åpnet for at landbrukstiltak, eksempelvis skogshusvære, 
kunne håndteres etter meldingsordningen i plan- og bygningslovens § 81.  Rådmannen 
antar at saksbehandlerne 25.6.09 gjorde en så enkel saksbehandling fordi melding etter § 
81 var det normale for skogshusvære.  Meldinger etter § 81 trengte ikke tillatelse etter § 
93.  Hadde man etter å ha sendt inn en melding etter § 81 ikke hørt noe fra 
bygningsmyndigheten innen 3 uker, var det bare å sette i gang.  I Ringerike kommune var 
det vanlig å svare innen 3 uker, det var vanlig å svare at meldingen var «akseptert».  Svar på 
melding var ikke enkeltvedtak.  Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å akseptere tiltakene 
til Anne Bang Lyngdal etter § 81. 
 
Vedlegg 
 
Dette er en spesiell sak der rådmannen har funnet det relevant å la de fleste journalførte 
dokumenter bli lagt fram som vedlegg i saken. 
 

1. Søknad om flytting av bygninger i brev 23.6.09 fra Anne Bang Lyngdal vedlagt kart 
2. Brev 25.6.09 fra landbrukskontoret 
3. Brev 26.11.12 fra kommunen til Anne Bang Lyngdal 
4. Brev 27.11.12 fra Anne Bang Lyngdal 
5. Brev 4.2.13 fra kommunen om at saken ikke følges ytterligere 
6. Brev 18.3.13 fra Carl Eidsgård til fylkesmannen i Buskerud 
7. Svar 3.4.13 fra fylkesmannen 
8. Brev 17.4.13 fra Eidsgård til rådmannen, vedlagt bilde 
9. Brev 23.4.13 samt kart fra kommunen til Eidsgård. 
10. Brev 14.5.13 fra fylkesmannen 
11. Brev 1.6.13 fra «Ivrig naturbruker fra Oslo» 
12. Brev 12.6.13 fra kommunen til Anne Bang Lyngdal 
13. Brev 26.6.13 fra kommunen til Anne Bang Lyngdal etter møte 21.6.13. 
14. Brev 30.7.13 fra Advokatene Buttingsrud & Co. DA til fylkesmannen. Det var vedlagt 

oversikt 26.7.13 fra Niels Christian Bang samt mange diverse vedlegg merket vedlegg 
1-19 og som vi har merket med vedlegg side V1 til V36 

15. Brev 6.8.13 fra fylkesmannen til advokat Finn Brøstad 
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16. Brev 29.8.13 fra Advokatene Buttingsrud & Co. DA til kommunen 
17. Brev 20.9.13 fra kommunen til Advokatene Buttingsrud & Co. DA 
18. Brev 28.9.13 fra Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag 
19. Brev 4.10.13 fra kommunen til Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag 
20. Brev 16.10.13 fra Advokatene Buttingsrud & Co. DA 
21. Brev 14.11.13 fra kommunen til fylkesmannen 
22. brev 25.11.13 fra Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag vedlagt arvisartikler 
23. Brev 28.11.13 fra kommunen til Hønefoss og Norderhov Arbeiderlag 
24. Brev 2.1.14 fra fylkesmannen i Buskerud 
25. Brev 4.3.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co. DA 
26. Brev 28.3.14 fra Advokatene Buttingsrud & Co. DA, vedlagt notat, bilder og kart 
27. Brev 30.5.14 fra Carl Eidsgård 
28. Brev 16.6.14 fra Carl Eidsgård 
29. Bestemmelser for gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella, side 5, 10, 11 og 12 
30. Bestemmelser for tidligere kommunedelplan for Ådalsfjella 
31. Kartutsnitt for gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella 
32. Kartutsnitt for tidligere kommunedelplan for Ådalsfjella 

 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
 
saksbehandler: Arne Hellum 
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DELEGASJONSSAKER   
 
Arkivsaksnr.: 14/277  Arkiv: 033 &17  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
94/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - 
GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM  
 
Arkivsaksnr.: 14/357  Arkiv: L12   
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
/ Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 10.09.2014 
/ Formannskapet 16.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
 

1. Ringerike kommune vedtar oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen Gård. 
 

2. Ved vedtak om oppstart av 0605_397 detaljregulering av Hønen Gård, tas det sikte 
på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 11 Norderhov som vil erstattes av ny 
plan. Ringerike kommune vedtar å legge søknad om oppstart av regulering for 
Hønen gård, datert 14.07.14, samt planprogram for detaljreguleringa ut på høring 
og offentlig ettersyn. 

 
3. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2.  
 
 
 
Sammendrag 
 
Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS har på vegner av grunneier og forslagstiller Hønen Terrasse AS 
v/Jan Ole Jørgensen, søkt om oppstart for detaljregulering for eiendom gnr. 86/521 og gnr. 
86/798, med henblikk på å bygge konsentrert småhusbebyggelse, med bevaring av 
eksisterende bygg til boligformål.  
 
Kommunestyre i Ringerike kommune har i sak 33/14, vedtatt at eiendom gnr./bnr. 86/251, 
86/521 og 86/798 skal vurderes som tomt når kommunen skal bygge ny barnehage i 
Hønefoss; eiendommen er 1 av 8 aktuelle byggetomter og avgjørelsen er ikke tatt. I påvente 
av endelig vedtak om valg av egnet barnehagetomt, har Ringerike kommune båndlagt 
området. Utbygger ønsker likevel å starte opp detaljregulering av eiendommen. Utbygger 
har gjort en vurdering av konsekvensene omkring bygging av barnehage på eiendommene. 
 
Område som ønskes bebygd grenser til jernbanelinje i øst, kommunal vei Hønen Terrasse i 
vest, 2-etasjes leilighetskompleks i nord. Mot sør ligger kommunalt friområde som 
inkluderer et automatisk fredet gravminne, Kongshaugen. 
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Innledning / bakgrunn 
  
Forslagsstiller og eier av gnr. 86/521 og 86/798 har tatt initiativ til å detaljregulere omsøkte 
eiendommer til boligbebyggelse. Hønen Terrasse AS v/ Jørgensen kjøpte område med 
henblikk på å bygge boliger. Forslagsstiller mener planlagt bebyggelse vil falle naturlig inn i 
det øvrige boligområdet.  
 
Forslagsstiller er av Ringerike kommune bedt om å gjøre en vurdering omkring en alternativ 
bruk av eiendommen, da området er båndlagt til bruk som barnehage. I sak 33/14 vedtok 
Kommunestyre at Kongshaugen /Hønen gård gnr/bnr 86/251, 86/521 og 86/798 er 1 av 8 
tomtealternativer som foreslås innarbeidet som aktuelle sentrumsnære barnehagetomter i 
kommuneplan som nå er under revidering. 
 
Jørgensen Bygg AS mener at plassering av ny barnehage på eiendommene blir helt feil da 
området ligger langt fra hovedvei og at trafikkbilde i nærområdet er svært dårlig tilrettelagt 
for kjøring til/fra barnehage. Gatene er smale og der er ingen fortau, påpekes det i 
vurderingen til Jørgensen. Videre mener Jørgensen at av- og påstigning for barnehagebarn 
ikke er forsvarlig tilrettelagt. 
 
Gjeldende plan er fra 1942 og kan ikke lenger benyttes som styringsdokument. Gjeldende 
Kommuneplan har avsatt området til Bygning med særskilt allmennyttig formål – 
Nåværende. Ny reguleringsplan må utarbeides dersom utvikling i området skal realiseres. 
 
Beskrivelse av saken 
  
Dagens situasjon 
Eiendommen var tidligere eid og drevet av Norges Blindeforbund. Gnr.86/521 er ubebygd 
grøntområde. Gnr 86/798 er bebygd, bygningstype er annen bygning for bofelleskap. Denne 
bygning er av kommunen vurdert å ha høy verneverdi. Omsøkt areal ligger i nærheten av 
Kongshaugen, der det er registrert et automatisk freda kulturminne (gravminne fra 
Jernalder).  
 
Planer under arbeid i området 
Ny områderegulering for 0605_271 Øvre Hønengata er nå ute til offentlig ettersyn. 
Kongshaugen/Hønen gård inngår ikke i dette planområde, men grenser inntil planområdet 
mot øst. I forbindelse med planarbeidet til Øvre Hønengata har spørsmål om barnehage 
vært diskutert. I forslag til bestemmelser, som nå er ute på høring, foreslås det for 
planområdets østligste del, BB3 at innen det tillates utbygging, skal det i detaljregulering 
gjøres behov- og mulighetsstudie for etablering av barnehage. Det har vært diskutert om en 
plassering av barnehage i nærhet av planområdet Øvre Hønengata er tilstrekkelig for å 
utfylle behovet for det nye planområdet. Det er ikke konkludert med noe omkring dette. 
 
Utviklingsbehov og mulige planformål 
Forslagsstiller har investert i tomta med hensyn til bygging av boliger. 
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Arealet av de omsøkte eiendommer utgjør ca. 6 930 m2. Område for konsentrert 
småhusbebyggelse i henhold til innsendt omsøkt material er ca. 3 500 m2, resterende deler 
av eiendommen er tenkt skilt ut til eksisterende bygning på eiendom gnr. 86/798.  
 
Nye bygg er tenkt bygd som småblokker; en med 8 leiligheter og en med 6 leiligheter. 
Leilighetene er prosjektert med bruksareal på omkring 80-95 m2. Det skal være frittstående 
carporter samt gjesteparkering tilhørende småblokkene. 
 
Kommunestyre i Ringerike kommune vedtok i sak 33/14, 27.03.14 at gjeldende eiendom 
skal vurderes som tomt når kommunen skal bygge ny barnehage i Hønefoss. Eiendommen 
er 1 av 8 som er båndlagt inntil det konkrete tomtevalg er gjort.  
 
Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er i dag under reguleringsplan nr. 11, Norderhov fra 30.10.1942. Se utrykt 
vedlegg nr. 2. Reguleringsplan 11. er en gammel plan som ikke kan brukes som 
styringsdokument i dag. Det er dermed Kommuneplanens arealdel som fastsetter 
overordnet bruk av eiendommen til Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende.   
 
Plantype og avgrensning 
Planen fremmes som en detaljregulering. En detaljregulering skal legge til rette for konkret 
gjennomføring av tiltak. I utgangspunktet skal en detaljregulering brukes for å følge opp 
kommuneplanens arealdel og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. 
Detaljregulering kan også skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan. 
 
Oversiktskart på side 1 i søknadsdokument, datert 14.07.14 viser foreslått planavgrensning. 
Forslagstiller foreslår at varslingsområde blir eiendomsgrensene for gnr. 86/521 og 86/798, 
samt midten av tilliggende gate som er Hønen Terrasse.  
 
Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter eiendommene: gnr.86/521 og 86/798. Eiendommen eies av 
initiativtager Hønen Terrasse AS v/ Jan Ole Jørgensen. 
 
Planprogram for Hønen Gård 
Innholdet i planen vil i følge forslagstiller følge standard planinnhold. De anser at de 
viktigste temaer i planen er det bygningsmessig uttrykk, landskap, støy, grønt-/lekeområde 
og trafikk; Graden av utredningene vil variere. Alternativ bruk for eiendommer er diskutert 
under punktet Prinsipielle avklaringer. 
 
Boligene skal tilrettelegges for barnefamilier og andre, og skal falle naturlig inn blant den 
øvrige bebyggelsen. Utfordringer i planarbeidet vil i følge forslagstiller være å løse 
trafikkavvikling, trafikksikkerhet og støy fra jernbanen. Området har god tilgang til 
grøntområder. Grunnforholdene skal være alminnelig gode. Planområdet ligger 25 m over 
elvenivå og skal ikke være flomutsatt. 
Området har offentlig vann og avløpssystem og i følge forslagstiller har dette systemet stor 
nok kapasitet og vanntrykk for å betjene utbyggingen. 
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Forholdet til overordnede planer 
 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til Bygning med særskilt 
allmennyttig formål – Nåværende. Omsøkt detaljregulering er ikke i tråd med gjeldende 
Kommuneplan. 
 
Det aktuelle området er i Grønn plakat for Hønefoss angitt som område med en del verdi.  
 
Det aktuelle området omfattes av Kommunedelplan for gående og syklende i 
Hønefossområdet. Tiltaket anses ikke å komme i konflikt med interesser for gående og 
syklende 
 
Juridiske forhold  
  
Naturmangfoldloven 
De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 
grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av reguleringsplaner. Det 
skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. Det skal fremgå hva slags 
kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er søker som har hovedansvaret 
for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom kunnskapsgrunnlaget skulle vise deg å være 
mangelfullt, skal tiltaket vurderes i henhold til føre – var- prinsippet. Man skal i saken innta 
en økosystemtilnærming og samlet belastning av tiltak i området skal vurderes. 
 

Generelt om krav til planprogrammet 
Tiltaket utløser krav om planprogram og konsekvensutredning forskrift om 
konsekvensutredninger, vedlegg 2, pkt. 2. Planprogrammet skal ligge til grunn for 
utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning. 
 
I forskrift om konsekvensutredninger § 9 er det redegjort for innholdet i planprogram for 
overordnede planer. Forslag til planprogram for overordnete planer skal avklare rammer og 
premisser og klargjøre formålet med planarbeidet. Planprogrammet skal være tilpasset 
omfanget av og nivået på planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte. Planprogrammet skal beskrive hvilke utbyggingsstrategier og alternativer som vil 
bli vurdert og antatte problemstillinger som vil bli belyst, herunder utredninger som anses 
nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
 
Økonomiske forhold 
 
Ringerike kommune har avsatt område til allmennyttig formål og inntil aktuelle planer 
iverksettes vil det ikke utløses noen økonomiske belastninger for Ringerike kommune.  
Dersom Ringerike kommune fastsetter bygging av barnehage ved Kongshaugen/ Hønen 
Gård vil man kunne anta at det i samband med utbygging vil oppstå noen økonomiske 
konsekvenser for Ringerike kommune med tanke på infrastruktur, og i form av sosiale 
tjenester. 
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Kommunen skal ikke bekoste utredninger i samband med den foreliggende søknad om 
detaljregulering.  
 
Det må lages en avtale som sikrer at Hønen Terrasse AS v/ Jan Ole Jørgensen står ansvarlig 
for å utarbeide og bekoste de utredninger som skal gjøres i henhold til planprogrammet. 
 
Alternative løsninger 
 
Alternativt forslag til vedtak: 
  

1. Ringerike kommune vedtar ikke oppstart av 0605_397 detaljregulering for Hønen 
Gård nå. 
 

2. Ringerike kommune vedtar ikke å legge søknad om oppstart av regulering for Hønen 
gård datert 14.07.14, samt planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 

3. Ved oppheving av Ringerike kommunes båndlegging av eiendom 
Kongshaugen/Hønen gård gnr. 86/251, gnr. 86/521 og gnr. 86/798, og evt. frafall av 
planer om bygging av barnehage på gjeldende eiendom, vil saken kunne tas opp på 
ny. 

 
Prinsipielle avklaringer 
 
Kommunestyret i Ringerike kommune vedtok i sak 33/14, 27.03.14, at eiendom gnr./bnr. 
86/251, 86/521 og 86/798 skal vurderes som tomt nå kommunen skal bygge ny barnehage i 
Hønefoss. Dette ble fattet på bakgrunn av et arbeid som Hovedkomiteen for Oppvekst og 
kultur tok initiativ til å la utforme arbeid med en helhetlig barnehageplan for Ringerike 
kommune. Arbeidet ble fullført i februar 2014 og Kommunestyre tok denne planen til 
orientering 27.03.14.  
 
Barnehageplanen inneholder en grundig vurdering av 8 aktuelle tomter for oppføring av 
barnehage i sentrumsnære områder, og der ble konkludert med at Kongshaugen/Hønen 
Gård inngikk som en blant disse, og at området var et egnet og reelt alternativ på 
mellomlang sikt (fra 5-12 års perspektiv).  
Det ble antatt at en barnehage ved Kongshaugen/Hønen Gård vil kunne gitt 150 
barnehageplasser. Jernbanen sperrer for tilkomst til Hovsenga som ligger i nærheten, det er 
relativt stor avstand til friluftsområder og kino/bibliotek. Ulemper for barnehage i dette 
området ble i hovedsak ment å være støy og støv fra jernbane og kornsiloene. I tillegg ble 
det konkludert med at det ville kreves tilstrekkelig sikring mot jernbanen og 
trafikkforholdene måtte utbedres.  
 
Med hensyn til båndleggingen av gnr./bnr. 86/251, 86/521 og 86/798 har Rådmannen gjort 
en ny vurdering av de 8 båndlagte byggeområdene. Oppvekst skriver 19.08.14 at tomten er 
i minste laget for det arealet som bør bygges barnehage på, det finnes miljøulemper i 
området som kan være en utfordring i forhold til barnehagebygging, tomten ligger også 
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inne som et alternativ mellomlangsikt, her har vi flere alternativer samt at det er for tiden 
tilfredsstillende dekning nord i byen.  
 
Forslagsstiller mener eiendommen ikke egner seg til den foreløpige båndlagte bruken. 
Blant annet nevnes det at prisen eiendommene er kjøpt for, henspeiler boligbygging, ikke 
offentlig utbygging. Forslagsstiller mener også at de trafikale forholdene ikke er optimale; 
barnehage vil generere mye trafikk inn i et tettbebygd boligstrøk morgen og ettermiddag, 
gatene er smale og det skal heller ikke være tilrettelagt for av- og påstigning for 
barnehagebarn.    
 
Rådmannens vurdering 
  
Plantype og avgrensning 
I utgangspunktet skal en detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel 
og eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Kommuneplanen har avsatt 
området til Bygning med særskilt allmennyttig formål – Nåværende.  Omsøkt plan er ikke i 
tråd med gjeldende kommuneplan. 
 
Nærliggende området er for øvrig i kategori konsentrert småhusbebyggelse. Eiendommen 
som ønskes bebygd har en skjermet men sentrumsnær beliggenhet, noe som gjør den 
attraktiv som boligområde.  
 
Det er i all hovedsak båndlegging for arealene for evt. fremtidig bruk som barnehage, som 
på nåværende tidspunkt kan hindre en ny detaljregulering for område Hønen Gård. 
Kommunestyre vedtok 27.03.14 at omsøkt planområde skal vurderes som tomt når 
kommunen skal bygge ny barnehage, dette på bakgrunn av en vurdering gjort i 
Barnehageplan for Ringerike kommune 2014-2030, denne planen ble tatt til orientering av 
Kommunestyre 27.03.14. Kommunalsjefen for Oppvekst har nå gjort en ny vurdering av 
eiendommene som tilsier at tomten ikke lenger er like aktuell for oppføring av barnehage. 
 
Verneverdig bebyggelse 
Eksisterende bygg på 86/798 er registrert med høy verneverdi; evt. endret bruk av dette 
bygget må avklares med Buskerud Fylkeskommune i det videre planarbeidet. Formål og 
bestemmelser må vurderes nærmere. 
 
Flomfare 
Grunnforholdene skal være alminnelig gode. Planområdet ligger 25 m over elvenivå og skal 
ikke være flomutsatt. Dette skal utredes nærmere i det videre planarbeidet. 
 
Eksisterende grøntstruktur / Idrett og friluftsliv 
Det kommunale friområdet Kongshaugen, ligger rett sør for omsøkt planområde. Det er 
registrert et automatisk freda kulturminne på Kongshaugen (gravminne). I henhold til Lov 
om kulturminner skal Ingen - uten at det er lovlig etter § 8 - sette i gang tiltak som er egnet til å 
skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig 
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.  
Dette krav må sikres.  
Området kan fungere som et godt grøntområde. 
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Omsøkt detaljregulering anses ikke å være i konflikt med målet i Ringerike kommune sin 
grønne plakat. Omsøkte tiltak anses ikke å være i konflikt med andre idrett- eller 
friluftsinteresser. 
 
 
 
Lekearealer 
Viser til Kommuneplanens § 1.1.3 for krav til lekeareal ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner. I boligområder skal minimum 25 m2 pr bolig avsettes til lekeplass, og 
denne skal være støyskjermet i hht. T1442. Det stilles krav til tre ulike typer lekearealer som 
tilfredsstiller de ulike alderstrinnene fra 2-10 år og oppover. Ved etablering av 5-19 
boenheter stilles det bl.a. krav om nærlekeplass. Maksimal avstand fra bolig til en 
nærlekeplass skal være 50 m og det stilles krav til dets innhold. Dette skal nærmere 
fastsettes og gjøres rede for i det videre planarbeidet. 
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Veinettet som fører til eiendommene har typiske smale gater; Trafikale endringer vil gi det 
kommunale veinettet økt belastning.  
Det er ikke tilrettelagt for gang- og sykkelsti, men det er tilrettelagt for bussforbindelse fra 
Hønefoss sentrum til Hønen gård med 6 avganger i hverdagene, i helgene er 
bussforbindelse svært redusert. I planarbeidet skal det også avklares evt. veitiltak som 
tiltaket vil kreve. Dette kan f.eks. gjelde gang- og sykkelforbindelse. Vegareal som vil bli 
berørt bør inngå i planavgrensningen, f.eks. atkomst- og parkeringsareal. 
 
Forhold knyttet til teknisk infrastruktur, bland annet vann og avløp, overvann, brannvann, 
må avklares i prosessen. Dersom det blir krav om fortau i Hønen Terrasse bør det vurderes 
å kreve sanering og separering av det som ligger i bakken. Dette vil i så fall bli del av en 
utbyggingsavtale mellom kommunen og utbygger. 
 
Forholdet til Jernbanelinjen, som ligger øst for omsøkt planområde, vil bli tema i det videre 
planarbeidet; Med hensyn til støy og evt. fremtidig byggegrense. 
 
Samlet vurdering 
Rådmannen har vurdert den aktuelle båndleggingen opp i mot helhetsvurdering av omsøkte 
eiendommer og de foreløpige planer presentert i søknadsmaterialet til Hønen Terrasse AS; 
Området har i dag preg av småhusbebyggelse og trafikkbilde med en økning i overkant av 
14 boenheter vil i utgangspunktet vurderes som en mindre belastning.  
 
Da Rådmannen har gjennomført nye vurdering av de båndlagte arealene ved 
Kongshaugen/Hønen Gård, og at konklusjonen faller på at tomtens størrelse og beliggenhet 
ikke innehar de kvaliteter som ønskes for en barnehage på mellomlangsikt, foreslår 
Rådmann at båndleggingen oppheves for disse aktuelle tomtene og at det nå kan varsles 
oppstart for detaljplanen for Hønen gård.  
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Vurdering av planprogrammet 
Søknadsdokumentene er ikke formulert som planprogram, men som søknad om oppstart og 
varsel om igangsetting av detaljregulering. Rådmann har likevel tatt dokumentene til 
etterretning. I samband med en evt. 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal 
planbeskrivelse og konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-
2.  
 
Det skal i samband med utarbeidelse av planbeskrivelse og konsekvensutredning gjøres en 
vurdering av konsekvensen av fortetting i dette område; i sær med hensyn til infrastruktur 
og tilgang til området for myke trafikanter. Det bør også vurderes å utvide planområdet slik 
at Hønen gård kan knyttes opp i mot gangareal som vil etableres i det nye planområdet i 
vest, 0605_271 Øvre Hønengata. I et evt. utvidet planareal bør det inngå gangtrase som 
sikrer ferdsel for de myke trafikantene i nærmiljøet.  
 
 
Saksdokumenter 
 

1. Kartutsnitt: 
http://kart.ringerike.kommune.no/geoinnsyn/?zoom=15&lat=6671980&lon=570809
&srs=EPSG:32632 

2. Søknadspapirer for 0605_397 detaljregulering for Hønen gård, datert 14.07.14 

3. Plankart (Eldre reguleringsplan kan ikke lenger benyttes som styringsdokument). 
Kommuneplanen overstyrer. 

4. Uttalelse fra Oppvekstkontoret, vedrørende båndlegging av Kongshaugen/Hønen 
Gård til formål barnehage. 

 
 
 Ringerike kommune, 22.08.2014 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
Enhetsleder: Heidi Skagnes 
Saksbehandler: Mari Solheim Sandsund 
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RETNINGSLINJER FOR OPPFYLLING/MASSEDEPONI I RINGERIKE 
KOMMUNE - NYTT FORSLAG ETTER BEHANDLINGEN I AUGUST 2014 
 
Arkivsaksnr.: 14/2295  Arkiv: BYG 00/0  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
96/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
/ Formannskapet  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune vedtas og 
skal tas i bruk umiddelbart 

2. Disse retningslinjene skal tas inn kommuneplanbestemmelsene for Ringerike. 
 
Sammendrag 
De siste årene har det vært stor pågang for å levere overskuddsmasser i Ringeriksregionen. 
Det er utarbeidet et nytt forslag til retningslinjer som sier litt om hvordan kommunen bør 
håndtere slike saker etter signalene som kom da saken var til behandling i hovedkomiteen 
for miljø- og arealforvaltning og i formannskapet. 
 
Bakgrunn 
I Ringerike har det de siste årene vært stor pågang etter arealer hvor overskuddsmasser fra 
veg- og byggeprosjekter kan anvendes. I de aller fleste tilfellene er det snakk om å bruke 
rene masser for å fylle opp søkk og daler som ligger i tilknytning til eksisterende jorder. 
Dette vil bidra til mer dyrka mark på sikt. Det er også tilfeller hvor det er ønske om å heve 
terrengnivået på eksisterende fulldyrka jord for å redusere risiko for flom, eller for å gjøre 
jordet mer egnet for maskinell drift.  
 
Selv om det har vært en del lokale prosjekter som har gitt overskuddsmasser (Rv7 og 
mindre byggearbeider), så er hovedvekten av masser fra Oslo og omegn. Massene 
transporteres med lastebil over Sollihøgda og til Ringerike. 
 
Plan- og bygningsloven (PBL) åpner for at mindre fyllingsarbeider i visse tilfeller kan utføres 
uten søknad til bygningsmyndigheten. Dersom høyden på fyllinga er mer enn tre meter fra 
det opprinnelige terrengnivået må det i alle tilfeller søkes kommunen om tillatelse. 
Bestemmelsen sier noe om høyden, men sier ingenting om omfanget eller hvor stor fyllinga 
må være før den regnes som vesentlig. Det er opp til kommunen å vurdere i hvert tilfelle 
om tiltaket er å anse som vesentlig terrenginngrep og om det kreves søknad. Antallet m² 
terreng som endres og antall m3 masse er viktige vurderingskriterier. 
 
Det er ønske om at Ringerike vedtar noen retningslinjer for hvordan slike saker skal 
håndteres. Dette vil skape forutsigbarhet både for den som ønsker å sette i gang med slike 
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prosjekt, for anleggsbransjen og myndighetene. For kommunen vil det også være enklere og 
gi større muligheter for likebehandling ved å få på plass noen retningslinjer.  
 
Beskrivelse av saken 
De ulike tiltakene hvor det er aktuelt å nytte overskuddsmasser vil som regel enten føre til 
en bedring av eksisterende jorder eller legge til rette for at det etableres nye jorder på sikt. 
Kommunen har sålangt ikke hatt saker hvor det har vært aktuelt å bruke slike masser til å 
heve terrengnivået for andre formål, f.eks. bygge industri eller boliger.  
 
Kommunen har de siste årene hatt en økning i antall nydyrkingssaker (se statistikk for 
nydyrking og omdisponering, vedlagt). Nydyrking er tiltak hvor man har et gjengrodd beite 
eller skog som skal bli til fulldyrka areal. Som nydyrking regnes fulldyrking av udyrka mark. 
Fulldyrking vil si at jorda renskes for stein og stubber i full plogdybde. Ofte må det også 
planeres og grøftes slik at arealet blir egnet til mekanisk jordbruksdrift. Der det er snakk om 
å tilkjøre eksterne masser for å heve terrenget fra det opprinnelige nivået, vil dette være 
tiltak som i utgangspunktet ikke faller inn under nydyrkingsforskriftens virkeområde, og det 
må også vurderes om tiltaket trenger behandling etter bestemmelsene i Plan- og 
bygningsloven. 
 
Det som til nå har vært en utfordringen er hvorvidt tiltaket skal klassifiseres som et mindre 
tiltak eller større tiltak, samt å avgjøre saksbehandlingsform. Når skal det kreves 
reguleringsplan, når skal det kreves byggesak og når kreves det også dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser? 
 
De ulike saksbehandlingsformene har ulik grad av medvirkning (berørte naboer/gjenboere, 
regionale instanser, andre høringsinstanser). Trolig vil også kommunens muligheter til å 
stille krav til dokumentasjon, vilkår for gjennomføring og ferdigstilling/tilbakeføring være 
forskjellig. Kan garantien for tiltakshaver for at tiltaket kan gjennomføres/fullføres (hvis 
overskuddsmasse-markedet skulle få et stort fall) være annerledes ved reguleringsplan enn 
ved byggesak? 
 
I de sakene som Ringerike har hatt til nå ser vi at det er store forskjeller i den 
jordbruksmessige gevinsten. Vi har eksempler hvor det er snakk om store volum, mens den 
jordbruksmessige gevinsten (altså nytt jordbruksareal) er begrenset. I slike tilfeller har den 
største «gevinsten» gjerne vært at man har blitt kvitt overskuddsmasser fra andre anlegg og 
tiltak. Ringerike har da vurdert at tiltak med store volum og mindre jordbruksmessig gevinst 
vil kreve dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder.  
 
Mindre terrengtiltak 
Alle terrengtiltak som er mindre er i hovedregelen fritatt fra krav til saksbehandling etter 
Plan- og bygningsloven, men de kan likevel være søknadspliktig. F.eks. hvis avstanden til 
nabogrensa er mindre enn 4 meter eller hvis det er forbud i planbestemmelser. 
 
I veiledningsmateriell til byggesaker (Norsk kommunalteknisk forening) fremgår det at 
fyllinger kan fritas søknadsplikt etter PBL § 20-1 dersom det er snakk om mindre fylling og 
høyden utgjør: 
H < 0,5 meter i rekkehusområde 
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H < 1,5 meter i tettbygde strøk 
H < 3,0 meter i spredtbygde strøk 
 
I veiledningslista har man sammenlignet terrenginngrep med om man skulle oppført en 
bygning på samme arealet. Ut ifra en slik tilnærming har man landet på at tiltak kan være 
søknadspliktig ved stort omfang eller størrelse. 70 m² (typisk størrelsen til en stor garasje) 
er angitt som veiledende grense. Gitt 3 meters høyde og et areal på 70 m² snakker vi om 
210 m3.  
 
Større terrengtiltak 
Større tiltak, såkalte vesentlige terrengendringer, er søknadspliktige etter plan- og 
bygningslovens 20-1 c) og eller krever regulering. Når fyllingshøyden er mer enn tre meter 
eller har et omfang på mer enn 500 m² i boligområder og 1000 m² i LNF-områder må den 
sies å være vesentlig og vil være søknadspliktig. 
 
Det må også vurderes om det kreves dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 
2.1 (i enkelte tilfeller også § 5 som omfatter 100 meters belte mot vann og vassdrag). 
 
I de tilfeller hvor det er snakk om et volum på mer enn 10 000 m3 bør det trolig utarbeides 
en reguleringsplansak. Til sammenligning kan det nevnes at mineralloven stiller krav om at 
det skal søkes om driftskonsesjon dersom det skal tas ut masser på mer enn 10 000 m3. 
 
Reguleringsplan eller bare byggesak? 
De siste årene har byggesaker i Ringerike hatt meget kort gjennomsnittlig 
saksbehandlingstid (forutsatt komplette søknader i tråd med gjeldende arealformål). Det 
tar tid å lage en komplett søknad og dersom det kommer nabomerknader og/eller trengs 
politisk behandling, så tar det lengre tid. Selv om selve saksbehandlinga i kommunen er rask 
så skal sakene (i mange tilfeller) oversendes regionale instanser og andre for uttalelse. 
Vanlig høringsfrist for slike saker er 4 uker.  
 
Det er flere instanser som bør uttale seg til tiltaket (gjelder uavhengig av om saken tas som 
byggesak eller reguleringsplansak).  

1) Kulturminner: Buskerud fylkeskommune 
2) Bruk av offentlig veg/aksellastbestemmelser/vedlikehold: Statens vegvesen/Teknisk 

tjeneste i Ringerike kommune 
3) Natur – og miljøverdier: Fylkesmannen i Buskerud 
4) Vannressurser kan bli berørt: NVE Region Sør 
5) Naboer/berørte gjenboere: Det kan bli en «utvidet» nabovarsling, f.eks. langs 

adkomstveien til en fylling 
 
I forbindelse med en byggesøknad/reguleringsplan er det flere tema som må utredes og 
dokumenteres. De mest aktuelle (andre tema kan også være aktuelle): 

- Geoteknikk 
- Biologisk mangfold (naturkvaliteter) 
- Kulturminner 
- Støy og støv 
- Trafikk 
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Det er ikke mulig å si noe bestemt om saksbehandlingstid enten de går som byggesak eller 
reguleringsplansak. Imidlertid ser vi at saker som ikke er kurante med fordel bør tas som 
reguleringsplansak, dette for at mulighetene for medvirkning (naboer/berørte, regionale 
instanser, politiske utvalg) er større enn i en vanlig byggesak. 
 
De aspektene som tiltakshaver kan være bekymret for er: 

- Kostnader for saksbehandlinga 
- Saksbehandlingstida 

 
 
To eksempler 
 
Areal på 9 dekar og et volum på 40 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 4,4 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 2 000 
o Byggesaksgebyr: kr. 56 000,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

 
Areal på 27 dekar og et volum på 75 000 kubikkmeter.  

o Gjennomsnittlig høyde (gitt plan flate) blir da 2,77 meter. 
o Antall lastebiler (gitt at de tar 20 kubikk per lass): 3 750 
o Byggesaksgebyr: kr. 105 000-,- + ansvarsretter (kr. 1 400,-/foretak) og evt. 

dispensasjon (kr. 5 600,-/dispensasjon) 
o Plansak: minimumsgebyr = kr 82 400,- 

  
 
Hva gjør andre kommuner? 
 
I Røyken kommune fremgår det i kommuneplanens fellesbestemmelser for bebyggelse og 
anlegg § 5.0.12 om terrenginngrep følgende: 
 
Terrenginngrep eller planering av terreng som avviker med over 1 m i forhold til opprinnelig 
terreng og samlet har en utstrekning på mer enn 500m2, er søknadspliktige. På fyllinger over 
100 m3 er det krav om reguleringsplan som sier noe om omfang, utførelse og 
tidsbegrensning. På eiendom for rekke- eller kjedehus og lignende i tett bebyggelse må 
avviket ikke være mer enn 0,5 m med en utstrekning på 200m2. Alle skjæringer og fyllinger 
skal vises i reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt. Det 
tillates ikke skjæringer og oppfyllinger på den enkelte tomt/anlegg som overstiger 1 meter 
over/under opprinnelig terreng.  
For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for slitasje på offentlig 
infrastruktur.  
 
Fyllinger over 100m3 tillates ikke om den ikke er i tråd med overordnet plan. 
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I Asker kommune står det følgende i kommuneplanens bestemmelse 31 om massedeponi – 
områder for oppfylling/lagring av masser (pbl. § 11-9, nr. 1, 3 og 8) 
 
Før det tillates oppfylling eller anlegg av deponier med jord- og steinmasser, skal 
området inngå i godkjent reguleringsplan (§ 11-9, nr.1). Reguleringsplanen skal fastsette 
kvaliteten på tilførte masser. Atkomst til området fra nærmeste riks- eller fylkesvei, skal 
sikres for syklende og gående gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen dersom veien 
brukes som skolevei/turvei (§11-9 nr.3). Støyutredninger skal alltid foreligge før 
reguleringsplan for massedeponi kan vedtas (§11-9 nr.8). 
 
I Lier kommune er det i kommuneplanens bestemmelser § 7-5 stilt krav om reguleringsplan 
for vesentlige terrenginngrep (Pbl. § 11-9 nr. 1) og det står følgende:  
 
Det kan ikke gis tillatelse til eller gjennomføres vesentlige terrenginngrep før området inngår 
i reguleringsplan.  
  
 
Alternative løsninger 
Det er i denne saken aktuelt å ta stilling til hvorvidt kommunen skal ha slike retningslinjer 
og hva som skal være førende for behandling av saker som omhandler 
fyllinger/massedeponi. 
 
Retningslinjene er utformet på en slik måte at kommunen står fritt til å kunne avvike 
retningslinjene i de tilfeller der det er åpenbare grunner til å gjøre dette.  
 
Det er kun snakk om å lage retningslinjer for hvordan kommunen bør utføre skjønnet og 
ikke hvordan kommunen skal utføre skjønnet. Dersom Hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning mener at det ikke skal være slike retningslinjer kan et vedtak lyde slik: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning mener at det ikke er nødvendig med 
retningslinjer for fylling/massedeponi (rene masser) i Ringerike kommune.  

 
Tidligere behandlinger 
 
Saken ble behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 88/14 i møte 
18.08.2014. Det ble fattet følgende vedtak: 
«Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).» 
 
Saken ble behandlet i formannskapet i sak 140/14 i møte 19.08.2014. Det ble fattet 
følgende vedtak: 
«Saken utsettes. Rådmannen bes systematisere og redigere retningslinjene inn i et eget 
dokument og fremlegge saken på nytt for hovedkomiteen (HMA).» 
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Da saken ble behandlet i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning ble det tatt opp en 
rekke forhold. Rådmannen har justert for enkelte av disse, andre er det ønskelig å 
kommentere: 
 
Rådmannen har i nytt forslag forsøkt å justere for begrepet «skal» istedenfor «bør». 
Alikevel er det viktig å få frem at dette er retningslinjer og er ment som veiledende for 
kommunens saksbehandling i slike saker.  
 
Den som søker om tillatelse til et tiltak er ansvarlig for at det som utføres er i tråd med den 
tillatelse som er gitt. Hvis du for eksempel søker om å bygge en garasje på 50 kvm, så er det 
en garasje av den størrelsen du har fått tillatelse til å bygge. Bygger du større enn dette har 
du ikke gjennomført tiltaket i tråd med tillatelsen. Det er den som gjennomfører tiltaket 
som er ansvarlig og som følgelig også må utføre nødvendig kontroll for å sørge for at 
tillatelsen er i tråd med gitte føringer.  
 
Rådmannen kan vanskelig se at det skal oppstå en situasjon der man «plutselig» får for mye 
masse. Massen skal jo tross alt transporteres inn. Og det er neppe kun et lass eller to som 
gjør at det «renner over». Det er de samme reglene for sanksjoner som gjelder innen 
oppfylling/massedeponi som øvrige saker etter Plan- og bygningsloven. Kommunen må 
kunne forutsette at alle tiltak som krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven 
gjennomføres slik de er omsøkt og på de vilkår tillatelsen setter.  
 
Til syvende og sist så er det tiltakshaver som er ansvarlig for gjennomføring av et tiltak. I de 
fleste oppfyllingssaker er det grunneier som står som tiltakshaver og som er ansvarlig for 
det han eller hun har latt utføre på sin eiendom.  
 
Ved ulike søknader kan det være flere hensyn som gjør seg gjeldende og som skal utredes. 
Det er vanskelig å skulle utarbeide en liste som dekker absolutt «alle tenkelige» hensyn og 
som er såkalt uttømmende. Dette må vurderes i hver konkrete sak. I enkelte saker kan det 
være aktuelt å belyse mange tema, mens andre saker kan være mer enkle og «kurante». 
 
 
Rådmannens vurdering 
Rådmannen er av den oppfatning av at tiltakshaver og kommune vil være tjent med at det 
foreligger retningslinjer som sier noe om når et terrengtiltak er å anse som vesentlig og 
hvilken behandlingsform som normalt kreves. Dette skaper forutsigbarhet for alle parter.  
 
Forslaget til retningslinjer for Ringerike fremgår i vedlegg 1. 
 
Rådmannen vil anbefale at disse retningslinjene vedtas i sin helhet. 
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Vedlegg 
1. Forslag til retningslinjer 

 
Lenker 
 
Nydyrking og omdisponering i Ringerike kommune, statistikk for 2005-2013 
 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.08.2014 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
 
saksbehandler: Heidi Skagnæs 
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Retningslinjer for oppfylling/massedeponi av rene masser i Ringerike 

kommune 

(vedtatt i Formannskap xx.xx.xxxx i sak xx/xx) 

Byggeområder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 1,5 meter i forhold til opprinnelig terreng 

eller samlet har et omfang på mer enn 500 m² er i utgangspunktet søknadspliktige etter Plan- og 

bygningsloven. I rekke- eller kjedehus og lignende tett bebyggelse må avviket ikke være mer enn 0,5 

meter og 500 m² i utstrekning. 

 

LNF-områder: Terrenginngrep som avviker med mer enn 3,0 meter i forhold til opprinnelig terreng 

eller samlet har et omfang på mer enn 1 000 m² er i utgangspunktet søknadspliktige etter Plan- og 

bygningsloven. På fyllinger med volum på mer enn 10 000 m3 er det krav om reguleringsplan som sier 

noe om omfang, utførelse og tidsbegrensning. Alle skjæringer og fyllinger skal vises i 

reguleringsplaner og ved søknad om tillatelse til tiltak, både i plan og snitt, og det skal foreligge 

dokumentasjon på masseberegning. I tillegg skal følgende dokumenteres og vurderes: Geoteknikk, 

biologisk mangfold (naturkvaliteter), kulturminner, støy og støv og trafikk. Andre tema kan være 

aktuelle, dette vurderes særskilt i hver sak. 

 

For større masseuttak/fyllinger kan det kreves kompensasjon for utbedring/slitasje på offentlig 

infrastruktur, og det kan i plan bli stilt krav i rekkefølgebestemmelser. 
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GNR. 109/1 - DELING AV EIENDOM  
 
Arkivsaksnr.: 13/2244  Arkiv: BYG 109/1  
 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
97/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.09.2014 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13, 
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens 
saksframlegg;  
 

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

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

 
3. Se vedlagte orientering om klageadgang.  

 
 
 
Utskrift sendes: 
 
Helge Kihle, Kilealleen 1, 3516 Hønefoss (kjøper) 
Ole Helliksrud, Hadelandsveien 600, 3520 Jevnaker (hjemmelshaver) 
 
Sammendrag 
Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen (HMA) fattet positivt vedtak i saken, 
04.11.2013, da det ble søkt om fradeling av en boligtomt på ca. 4 dekar i Åsbygda. Den 
aktuelle parsellen er høybonitet skog og grenser opp til dyrka mark. Behandling av 
søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1, og søknaden om 
fradeling av boligtomt ble delegert til rådmannen forutsatt at fylkesmannen ikke gikk i mot 
søknaden. Fylkesmannen har kommet med en negativ uttalelse til søknaden, saken legges 
derfor fram til politikerne på nytt. Det har kommet fram nye momenter i saken siden sist, 
da det viser seg at den omsøkte parsellen er av dyrkbar jord. Det må også tas stilling til 
omdisponering av dyrkbar jord til boligformål etter jordlovens § 9.  
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Rådmannen vurderer søknaden etter rikspolitiske retningslinjer, nasjonale klimamål, 
Naturmangfoldsloven, og landskapshensyn i Nasjonale forventinger til regional og 
kommunal planlegging/ Den europeiske landskapskonvesjonen.  
 
Søknaden har og blitt vurdert av Landbrukskontoret etter jordlovens § 9 og jordlovens § 12. 
 
Beskrivelse av saken 
Det søkes fradelt en parsell på ca. 4 dekar fra eiendommen Stigsrud nedre, gnr. 109, bnr. 1 i 
Åsbygda. Eiendommen Stigsrud nedre består ifølge Gårdskart av totalt på 884 dekar, hvorav 
132 dekar fulldyrka jord, 5 dekar innmarksbeite og 715 dekar produktiv skog. Eiendommen 
som ønskes fradelt ligger i et LNF-område (Landbruk, natur og friluftsområde). Det søkes 
om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1, da deling av eiendommer ikke er 
tillatt i LNF-områder. 
 
Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn og skal nyttes til boligtomt. Kjøper 
av parsellen har bolig annet sted i kommunen, men ønsker å flytte grunnet støvplager fra 
Vestsiden pukkverk og av familiære grunner. I brev av 17.06.2013 har Kihle også nevnt at 
parsellen ligger 200 meter fra avkjørsel fra Hadelandsveien. Denne avkjørselen har 4 
eneboliger i dag. Det er kollektivtransport i nærheten av tomten.  
 
Forrige gang ble det opplyst om at kjøperen også har en gårdssag som han har lyst til å sette 
opp på tomten. 19.08.2014 har Kihle opplyst denne nå er solgt. Dette var heller ingen 
gårdssag, men et minisagverk (stor motorsag).  Størrelsen på tomten begrunnes med at han 
flere store kjøretøy som brukes i forbindelse med jobben hans på Kilemoen. Disse ønsker 
han å bygge garasje til på tomten. 
 
Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen (HMA) fattet positivt vedtak i saken, 
04.11.2013. Saken ble delegert videre til rådmannen, forutsatt at fylkesmannen ikke gikk i 
mot søknaden. Fylkesmannen har gitt en negativ uttalelse.  
 
Det viser seg at parsellen som ønskes fradelt er klassifisert som dyrkbar jord. Dette er nye 
opplysninger som har kommet fram siden forrige behandling av saken. Grunnen til at dette 
ikke har kommet fram tidligere er det pågående arbeidet med revidering av jordpolitisk 
arealvurdering for Ringerike (JAV). I dette arbeidet har det blitt hentet inn opplysninger om 
dyrkbar jord fra Skog og landskap, og dette har blitt ført inn i kommunens temakart. 
Opplysningen var på daværende tidspunkt ikke oppdatert. Dette medfører at det må søkes 
omdisponering etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter jordlovens § 12. 
 
Uttalelse fra fylkesmannen 
Fylkesmannen anmoder kommunen om å vurdere søknaden ut fra dette; 
 
- Rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal og transportplanlegging.  
- Nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging.  
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. 
- Naturmangfoldloven. 
- Landskapshensyn i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. 
- Den europeiske landskapskonvesjonen.  
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Fylkesmannen ber kommunen legge vekt på løsninger som gir korte avstander til daglige 
gjøremål, og at det skal tilstrebes klare grenser mellom bebygde områder og LNF-områder. 
Tilgjengeligheten til ulike lekemuligheter og trygg skolevei må også vurderes. 
 
Fylkesmannen mener at eiendommen ligger for seg selv, uten tilknytning til annen 
boligbebyggelse, avstanden i luftlinje til skole og sentrumsfunksjoner er 2,5 km. 
Fylkesmannen anser at boligen ikke vil få en gunstig lokalisering i tråd med overordnede 
føringer for samordnet areal og transportplanlegging og fastsatt utbyggingsmønster i 
kommuneplanen.  
 
Fylkesmannen minner om at det er en nasjonal målsetting å ta vare på dyrka mark for 
framtidig matproduksjon, og at det kan oppstå konflikter mellom spredt boligbygging og 
drift av tilgrensede jordbruksarealer. Det stiller også spørsmål ved størrelsen på den 
omsøkte parsellen.  
 
Dispensasjon blir frarådet av fylkesmannen. Utstrakt dispensasjonspraksis for nye boliger vil 
være uheldig ut fra overordnete strategier for utvikling av bosettingsmønsteret i 
kommunen. I tillegg kan flere dispensasjoner undergrave den bolig- og tettstedsutviklingen 
som er fastsatt i kommuneplanen. Fylkesmannen anser at en dispensasjon i denne saken 
kan føre til uheldig presedens.  
 
Godkjenning på utvidet bruk av avkjørsel fra Statens vegvesen 
Det har kommet inn en godkjenning fra Statens vegvesen den 18.02.2014. Statens vegvesen 
tillater utvidet bruk av avkjørsel, men de presiserer at det har vært uklart for hva 
eiendommen egentlig skal benyttes til. Dette var inntil de fikk informasjon hvor det ble 
avklart at eiendommen det søkes for, ikke skal benyttes til næring som vil medføre trafikk 
av store biler.  
 
De har derfor satt dette som en forutsetning i vedtaket, at det ikke tillates 
næringsvirksomhet som kan medføre trafikk med store biler.  
 
 
Uttalelse fra Sandvold boliger 
Sandvold boliger bistår Kihle i saken.  
 
Sandvold boliger mener at denne delesaken ikke vil ha betydelige innvirkninger på et 
nasjonalt nivå. Området det er snakk om, mener de er meget godt dekket med offentlig 
transport tilbud, da det er bussforbindelse hver time i umiddelbar nærhet.  De mener at 
denne spesielle saken ikke berører hverken truet eller spesielt verdifull naturmangfold, og 
at saken således ansees å være kurant. Der det ikke påvises spesielt naturmangfold, 
kulturminner eller spesielt jordvern bør kommunene være positiv til boligutvikling. 
Sandvold boliger tolker svarene fra politisk hold dithen at nye boliger veier tyngre enn 
andre hensyn som naturmangfold og jordvern, da hovedkomiteen ga enstemmig positiv 
behandling av saken. Videre påpeker de at opprettholdelse og videreutvikling av 
lokalsamfunn i tettsteder og bygder derfor er et viktig element i planleggingen. 
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Forholdet til overordnede planer 
  
Hentet fra forrige saksframlegg;  
 
«Kommuneplan for Ringerike: Eiendommen ligger i et uregulert område som omfattes av 
kommuneplanbestemmelsen § 2.1 Landbruk-, natur og friluftsområder (LNF-område). Der 
det står: “I landbruk-, natur- og frilufts område er det tillatt å gjennomføre bygge og 
anleggstiltak som er ledd i stedbunden næring, dog tillates ikke landbrukstiltak som 
driftsbygning, masseuttak og driftsveier i byggeforbudssonen langs vassdrag i alle LNF–
områdene, jfr § 5. 
 
Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse 
av slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål. 
 
Jordpolitisk arealvurdering: I den jordpolitiske arealvurderinga for Ringerike (JAV) er 
området klassifisert som B-område Dette er et område med normalt sterke 
landbruksinteresser. Fradeling av produktive arealer i slike områder kan derfor kun 
unntaksvis anbefales.  
 
Tidligere behandlinger og vedtak 

  
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 
 
Den 04.11.2013 i sak 120/13 var rådmannens alternative forslag; 
 
1.   Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vurderer at hensynene bak      
             kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positiv til at det  
             gis dispensasjon. Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være større enn  
             ulempene. 
 
2.  Uttalelse må innhentes fra Fylkesmannen i Buskerud. 
 
3 Behandling av søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1,  

og søknaden om fradeling av boligtomt delegeres til rådmannen forutsatt at  
            fylkesmannen  ikke går i mot søknaden.  
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og 
kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 
 
Alternative løsninger 
 
Konklusjon  
Konklusjonen er basert på rådmannens vurdering for anbefalt vedtak. 
 
Rådmannen vektlegger forrige vedtak, som var enstemmig vedtatt positiv til deling. 
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Det sees fordeler i at eiendommen har bussforbindelse og gang- og sykkelforbindelse til 
Haug sentrum. I tillegg vil fraflytting av tiltakshavers gamle eiendom på gnr 51, bnr 11 ha 
fordelen med å dempe konfliktnivå mellom steinindustri og bolig. Nærhet til natur og friluft 
kan være gode oppvekstsvilkår for barn og unge, og kollektivtransport øker 
tilgjengeligheten til fritidstilbud.  
 
Det finnes ingen registeringer som tyder på spesiell verdi i henhold til biomangfold i 
området som fradeles, og kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet anses derfor å være 
ivaretatt i henhold til naturmangfoldloven.  
 
Etter en helhetsvurdering anser rådmannen at fordelene er klart større enn ulempene i 
denne saken, og anbefaler derfor å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 
 
Forslag til alternativt vedtak; 
Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen viser til sitt vedtak, 04.11.2013, sak 120/13, 
til uttalelse fra fylkesmannen, til kommentar fra Sandvold boliger og til rådmannens 
saksframlegg;  
 

1. Hovedkomiteen for Miljø og arealforvaltningen vurderer at hensynene bak 
kommuneplanens deleforbud ikke vil bli vesentlig tilsidesatt og er positive til at det 
gis dispensasjon. Fylkesmannens uttalelse har blitt vurdert, men det gis likevel 
dispensasjon til tross for at fylkesmannen uttaler seg negativt. Fordelene ved å gi 
dispensasjon vurderes å være større enn ulempene. 

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19.2 gis dispensasjon fra deleforbudet i 
kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 

3. Delesøknaden godkjennes etter pbl § 19.2 i prinsippet. 
4. Før eiendommen kan endelig fradeles må bortledning av avløpsvann være sikret i 

henhold til § 27-2. 
5. Det må søkes omdisponering etter jordlovens §9 i tillegg til deling etter  jordlovens § 

12, og HMA er så langt positive til dette. 
6. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen 
7. Se orientering om klageadgang. 

 
 
Vedtaket er hjemlet i Jordlovens § 12, Plan- og bygningslovens § 20-1 m og 
kommuneplanbestemmelsene § 2.1. 
 
Rådmannens vurdering  
  
Generelle vurderinger i saken 
Primært bør all boligbygging skje som et ledd i helhetlig arealplanlegging gjennom 
kommuneplanen. Dette da etablering av boliger også bør ses i sammenheng med teknisk 
infrastruktur som veg, vann og avløp, samt offentlige og private servicefunksjoner som 
barnehage, skole og helsetjenester mm. 
 
Kihle begrunner søknaden sin med at han blir påført støvplager fra Vestsiden pukkverk der 
han bor nå. Vestsiden pukkverk ønsker å kjøpe eiendommen til Kihle, slik at Kihle kan flytte 
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et annet sted hvor han blir fri fra støvplager. Han begrunner valg av eiendom fordi han da 
kan bo nær familie og barnebarn. I tillegg har han sterk tilknytning til stedet da han er 
oppvokst her. Familiære forhold er ingen grunn til å gi dispensasjon, jfr. § 19 med 
veiledning. Støvplagene som han blir påført av Vestsiden pukkverk anses som en konflikt 
mellom bolig og industri som sees på som fordelaktig å løse.  
Det er usikkert hvorvidt bruk av avkjørsel er godkjent i forhold til tomten, i og med at Kihle 
ønsker å benytte tomten til oppbevaring av store kjøretøy. 
 
Vurdering etter jordloven 

Jordlovens § 9 sier: «Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom 
det etter ei samla vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal 
det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei 
omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon.» 

I Jordlovens § 12 fremgår det at: «Skal dyrka jord takast i bruk til andre formål enn 
jordbruksproduksjon, eller skal dyrkbar jord takast i bruk slik at ho ikkje vert eigna til 
jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikkje givast utan at det er gitt 
samtykke til omdisponering etter § 9. 

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.» 
 
Omsøkte parsell ligger i et «hjørne» og grenser nært opp til dyrka jord. Adkomsten til 
arealet vil skje langsmed jordekanten, på eksisterende bilveg/traktorveg. Det legges til 
grunn at en fradeling vil medføre etablering av en fritt omsettelig boligtomt. Arealet er i dag 
produktiv skogsmark, og anses som dyrkbar jord. Det betyr at arealet kan fulldyrkes til mer 
eller mindre lettbrukt jord. Den dyrkbare jorda fungerer med andre ord som en reserve av 
dyrka mark for Ringerike kommune. Dyrka og dyrkbar jord skal ha et sterkt vern, og det bør 
kun være samfunnsinteresser av vesentlig betydning for allmenheten som gjør at 
jordbruksinteressene må vike. Hensyn til bosetting i området kan være en slik interesse, 
men det bør unngås å bruke produktive jordbruksarealer for å ivareta dette hensynet. En 
etablering av boligtomt her vil medføre at arealet ikke vil være egnet til 
jordbruksproduksjon i framtida, og kunne medføre drifts- og miljømessige ulemper for 
landbruket i området. Vurderingene rundt hva som vil medføre drifts- og miljømessige 
ulemper for landbruket vil normalt sprike, alt etter hvilken part som foretar en slik 
vurdering. På mange måter vil det kunne være subjektive forhold som er avgjørende for 
hvorvidt den enkelte opplever støy, støv, lukt med mer fra landbruket å være til sjenanse. 
Landbruksaktiviteten i et område vil være varierende alt etter produksjon, driftsintensitet, 
og ikke minst gjeldende landbrukspolitikk. Endring i arealbruk og driftsform vil ha betydning 
for omkringliggende boligbebyggelse, og kommunen erfarer at toleransen for 
landbruksrelaterte aktiviteter ikke bestandig samsvarer med boligeiers preferanser. Dette 
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kan medføre konflikter mellom arealbruksformål, og kommunen opplever økning i 
henvendelser og problematikk knyttet til dette. Med dette menes at aksepten for at ens 
bolig, spredtbygd sådan, ligger i et ”næringsområde” hvor det fra tid til annen utøves 
næringsaktivitet, ikke alltid er like stor. En endring av dagens arealbruk til boligformål vil 
medføre endringer i kulturlandskapet.  
 
For at det skal kunne gis samtykke til omdisponering og deling etter Jordlovens §§ 9 og 12 
må det foreligge spesifiserte, klare grunner av en slik karakter og tyngde at de kan slå 
igjennom ovenfor de hensyn Jordloven skal ivareta. Kort oppsummert: 

- Den aktuelle parsellen består av høybonitet skoggrunn og anses som dyrkbar jord.  
Omdisponering og fradeling av produktive arealer til boligformål anses ikke å være i 
samsvar med hensynet til vern av arealressursene.  

- Omdisponering av dyrkbar jord til boligformål vil medføre at arealet ikke kan brukes 
til jordbruksproduksjon i fremtiden, og går i mot jordvernets formål om å sikre 
matproduserende areal. 

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

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

- I tillegg er det omsøkte arealet avsatt som LNF-område i kommuneplanen, og taler 
sterkt i mot at arealene skal brukes til andre formål, og hvor fradeling til boligformål 
ikke er tillatt.  

 
I denne saken er det fra et landbruksmessig synspunkt ingen klare forhold som taler for at 
det skal gis tillatelse til omdisponering eller deling. Da saken første gang var oppe til politisk 
behandling ble det vurdert at fordelene ved deling veide tyngre enn ulempene ved å tillate 
deling, og rådmannens alternativ til vedtak ble fattet. Det har imidlertid kommet fram at 
arealet også må godkjennes omdisponert etter jordlovens § 9 på bakgrunn av nye 
opplysninger. Landbrukskontoret mener hensynet til vern av matjord setter saken i et nytt 
lys, og stiller seg negative til omdisponering og deling av omsøkt areal. 
 
Vurdering etter Nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og 
energiplanlegging, rikspolitiske retningslinjer for en samordnet areal og 
transportplanlegging 
Spredt bebyggelse fører generelt til lengre veier til skole, jobb og andre 
sentrumsfunksjoner. På denne eiendommen er det tilgang til nesten sammenhengende 
gang- og sykkelvei til Haug sentrum, som har de fleste sentrumsfunksjoner. Til nærmeste 
barnehage er det kun ca. 1,4 km. Det er bussforbindelse på hverdager. Erfaring tilsier likevel 
at de fleste vil prioritere biltransport når beliggenheten er som dette. Saken kan ha 
konsekvenser for miljøet ved å blant annet skape uheldig presedens.  
 
Vurdering etter rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 
Tomten er stor og det er en relativt stor avstand til trafikkert vei. Dette kan bidra til et 
positivt oppvekstmiljø for barn, som igjen gir trygghet for fysiske og psykiske 
skadevirkninger. Rådmannen mener at å bo i spredtbygde strøk, med god nærhet til natur 
og friluft kan være svært fordelaktig i henhold til barn og unges helse. Bussforbindelser og 
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gang- og sykkelvei kan sikre nødvendig tilgang til tilbud og muligheter, og gjør at man ikke 
er avhengig av å bli kjørt av voksne.   
 
 
 
Vurdering etter Landskapshensyn i Nasjonale forventinger til regional og kommunal 
planlegging/ Den europeiske landskapskonvesjonen 
Utarbeidelse av boligtomt og veiforbindelse på denne eiendommen vil føre til en stykkvis 
oppdeling av landskapet. Søker har opplyst om at tomten skal brukes til oppbevaring av 
store kjøretøy, noe som vil føre til en tydelig karakterforandring av landskapet. 
I tillegg er denne eiendommen produktivt skogareal og nærmeste område er preget av 
landbruk.  
 
Vurdering etter naturmangfoldsloven 
I artsdatabanken og naturbasen er det ikke registrert rødlista arter, MIS- figurer 
(miljøkartlegging i skog), utvalgte naturtyper eller andre registreringer som tyder på spesiell 
verdi for biomangfoldet i området. Det foregår fortiden en kartlegging av utbredelsen av 
dragehode i kommunen. Selv om eiendommen ligger innenfor et område som har mange 
forekomster av denne arten, tyder det at eiendommen i dag er dekket med skog på at det 
sannsynligvis ikke er noe dragehodelokalitet. Manglende registreringer i naturbasen støtter 
dette resonnementet. Dermed anses kunnskapsgrunnlaget og føre-var-prinsippet å være 
ivaretatt.  
 
Eiendommen har høybonitet skogbunn. Omdisponering av eiendommen til bolig vil ha 
signifikant innvirkning, og sannsynligvis føre til grunnleggende endring av økosystemet. 
 
Konklusjon 
Eiendommen har ingen tilknytning til annen boligbebyggelse, og vil få en ugunstig 
plassering i henhold til fastsatt utbyggingsmønster i kommuneplanen. Denne typen spredt 
bebyggelse fører til lengre veier til skole, jobb og andre sentrumsfunksjoner. Til tross for at 
det er bussforbindelse i nærheten, er det ca. 200 m til vei med bussforbindelse. Bussen går 
ca. 11 ganger om dagen i hver retning og mindre i helgene. Erfaring tilsier at de fleste vil 
prioritere biltransport når beliggenheten er slik som dette. Saken kan føre til uheldig 
presedens og konsekvensen av dette kan føre til økt klimautslipp. Økt klimautslipp vil være i 
strid med nasjonale klimamål og Statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging. 
Saken kan også føre til uheldig presedens i henhold til fradeling i LNF-områder.  
 
Eiendommen består av dyrkbar jord, og omdisponering av dyrkbar jord til boligformål anses 
ikke å være i samsvar med hensynet til vern av arealressursene. En fradeling vil kunne føre 
til stykkvis oppdeling og endring av karakter i landskapet, samtidig som en omdisponering til 
boligformål vil endre det eksisterende økosystemet betydelig.  
 
Etter en helhetsvurdering anses ulempene å være klart større enn fordelene, og det 
frarådes derfor å gi dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 
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Vedlegg 
 
Vedlegg 1.  Kart                 
Vedlegg 2.  Henvendelse fra Kihle vedrørende deling av eiendom  datert 17.06.2013. 
Vedlegg 3.  Saksframlegg    datert 11.10.2013 
Vedlegg 4.  Brev fra fylkesmannen                         datert 06.12.2013 
Vedlegg 5.  Brev fra Kihle til fylkesmannen              datert 26.02.2014 
Vedlegg 6.  Godkjenning fra Statens vegvesen datert 12.02.2014 
Vedlegg 7.  Uttalelse fra Sandvold boliger  datert 10.06.2014 
Vedlegg 8.  E-post korrespondanse                            datert 19.08.2014 
 
 
 
 
 Ringerike kommune, 25.08.2014 
 
 
 
 Tore Isaksen 
 rådmann 
 
 
leder: Heidi Skagnæs 
 
saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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