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0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

Arkivsaksnr.: 14/1018   Arkiv: PLN 391  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

29/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015 

59/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

 

Sammendrag 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med 

nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for 

idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor planområdet. Planforslaget var på 

høring og offentlig ettersyn våren 2015, og det kom inn 5 uttalelser til planforslaget. Med 

bakgrunn i uttalelsene er det gjort noen endringer i planforslaget. Planen legges nå fram for 

sluttbehandling.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 03.03.2014 sak 23/14 

oppstart av planarbeidet.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.2015, sak 

29/15. 

 

Beskrivelse av saken 
Planforslaget  

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

 Plankart (vedlegg 2)  

 Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)  

 Planbeskrivelse (vedlegg 4)  
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For utdypende informasjon om planforslaget, se planbeskrivelse eller saksframlegg til 1. 

gangsbehandling (vedlegg 4 og 6) 

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning 

Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 

27.06.1985. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og 

trafikkformål. Reguleringsplan nr. 176 oppheves ved vedtak av ny plan. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:  

a) Det er vist byggegrense fra E16 i område for boligbebyggelse. Iht. veglova er 

byggegrense fra riksveg 50 m. I gjeldende reguleringsplan nr. 176 er det vist 30 m 

byggegrense fra senter E16. Eksisterende enebolig ligger ca 20 m fra senter E16, i 

likhet med eneboliger på motsatt side av E16. I ny plan settes byggegrense til 20 m fra 

senter E16, av hensyn til eksisterende enebolig. Vegvesenet har akseptert dette i e-

post 06.07.2015 (vedlegg 8).  

b) Det er angitt utnyttelsesgrad for område for vannbehandlingsanlegg (BVF1) 

c) Omtale av naturmiljø i planbeskrivelsens kap. 5.6 er utdypet.  

d) Det er tatt inn i bestemmelsene at adkomstveg til vannverket skal asfalteres i 5 meter 

lengde fra E16.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

Høringsuttalelser 

Planforslaget var på offentlig ettersyn i perioden 16.04.2015 – 03.06.2015. 

Høringsdokumentene er tilgjengelig under "lenker". I samme periode ble forslaget sendt 

regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 

Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert nedenfor, samt i kapittel 8 i planbeskrivelsen (fra s 38). Her er også hver enkelt 

uttalelse kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 i vannressursloven om 

samordning av tillatelser kan brukes i saken. Det trengs ikke ytterligere behandling etter 

vannressursloven (konsesjonsbehandling).  

 

Buskerud fylkeskommune anser at eksisterende kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt og sikra 

i planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud etterlyser synliggjøring og konkretisering når det gjelder de 

miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Dette er utdypet i revidert 

planbeskrivelse, og det vises også til rapport fra Asplan viak med utredning av naturverdier 

og naturmiljø, datert 21.09.2014 (vedlegg 7).  
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Statens vegvesen ber om tilbakemelding på tre punkter:  

- Byggegrense mot E16 var ikke vist på plankartet.  

- Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke på salting.  

- Oppfyllelse av vilkår om asfaltering i gitte avkjøringstillatelse.  

Punktene er nå avklart med vegvesenet, bekreftet i e-post 06.07.2015 (vedlegg 8). 

Byggegrense er vist på plankartet. Asplan viak har kommentert problemstilling knytta til 

salting. Prøver viser at dette ikke er noe problem per i dag. Statens vegvesen er også villig til 

å gå i dialog dersom dette skulle bli et problem i framtida. Krav om asfaltering er tatt inn i 

bestemmelsene.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole konkluderer med at planen ikke vil ha dramatiske 

innvirkninger på landbruksvirksomheten.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til idrettsanlegg. Ved 

revisjon av arealdelen tas det sikte på å endre arealformål i tråd med ny detaljregulering.  

 

Juridiske forhold  
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 legges saken frem for kommunestyret til vedtak. 

Saken behandles først i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning og Formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende 

handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016). 

 

Rådmannens vurdering 
Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og 

avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp. Med 

bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart, merket 2.gangsbehandling 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4.  Planbeskrivelse, merket 2. gangsbehandling 

5.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune* 

b. Fylkesmannen i Buskerud* 

c. Landbrukskontoret, Ringerike kommune* 

d. Noregs vassdrags- og energidirektorat* 

e. Statens vegvesen* 

6.  Saksframlegg 1. gangsbehandling* 

7.  Rapport fra Asplan viak, naturverdier og naturmiljø, datert 21.09.2014* 

8.  E-post fra Statens vegvesen 06.07.2015* 

 

Lenker 
Høringsdokumentene  
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Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Arkivsaksnr.: 14/1751   Arkiv: GNR 177/20  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

46/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 08.06.2015 

60/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

 

- Christian Ellingsen, Strømsoddveien 353, 3534 SOKNA 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag  
Kommunen har gitt eier av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 177, bnr. 20, Christian 

Ellingsen, pålegg om å søke om nytt anlegg fordi dagens anlegg er gammelt, har 

driftsproblemer og fordi det ikke oppfyller dagens krav.  Ellingsen er klar over at han enten 

må rehabilitere eller skifte ut anlegget, men han ønsker å slippe å sende inn ny søknad og 

klager dermed på vedtaket (vedlegg 1).  

Begrunnelsen hans for å klage er at han mener at det i kommunens vedtak ikke er 

tilstrekkelig begrunnet hvorfor han må søke om ny utslippstillatelse.  

 

Rådmannen mener Ellingsen må søke om ny utslippstillatelse fordi kravene nå er annerledes 

enn det de var på 1970-tallet, og anlegget må gjennom en søknadsprosess for å sikre at det 

oppfyller dagens krav.  Dette er i tråd med regelverket på området. Det er ikke anledning til å 

gi en form for aksept uten at dette skjer som en tillatelse, og det er slik kommunen behandler 

alle andre anlegg som får pålegg om opprydding.  
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Innledning / bakgrunn 
 

I Ringerike kommune er det mange små private avløpsanlegg som er gamle og ikke oppfyller 

dagens krav. Kommunestyret vedtok 31.3.2011 «Strategi for opprydding i spredt avløp». I 

strategien står det at kommunen skal føre tilsyn på anleggene. I 2013 og 2014 har kommunen 

gitt pålegg om nytt avløpsanlegg til om lag 40 % av anleggene som har fått tilsyn.  

 

Rådmannen baserer vurderingene sine på eksisterende regelverk, forskning fra fagmiljøene 

på området (blant annet Norsk vann, Bioforsk), veiledning fra Miljødirektoratet og 

Fylkesmannens miljøvernavdeling, i tillegg til å rådføre seg med andre kommuner. Ut fra 

dette er det laget retningslinjer for vurdering av avløpsanleggene i form at et flytskjema 

(vedlegg 2) for behandlingen av anleggene. Ut fra retningslinjene må anlegg over 30 år og 

som i tillegg har «større feil» skiftes ut. Dette er den første klagesaken etter at kommunen 

vedtok å starte med å føre tilsyn.  

  
Beskrivelse av saken 
Kommunen var på tilsyn på avløpsanlegget til Christian Ellingsen i juni 2014. På tilsynet så 

vi at anlegget ikke fungerte slik det skulle. Blant annet var det høy vannstand, og skillevegger 

og dykker som skal holde slammet tilbake i kummen, var ikke synlige. På bakgrunn av funn 

på tilsynet, i tillegg til andre opplysninger som høy alder og at anlegget ikke hadde godkjent 

utslippstillatelse, skrev vi varsel om pålegg datert 20.10.2014 (vedlegg 3).  

 

I Ellingsens svar på dette hevder han at kommunen ikke hadde observert riktig (blant annet at 

anlegget hadde tre kamre, ikke ett, slik det så ut som på tilsynet). Kommunen ba derfor om 

ny informasjon fra Ellingsen. Han ble blant annet bedt om å tegne anlegget inn på kartet, for 

at kommunen skulle forsikre seg om at tilsynet hadde blitt utført på riktig anlegg. 

Tilbakemeldingen fra Ellingsen i e-post datert 10.12.2014 (vedlegg 4) avdekket at det var 

samme anlegg, og at Ringerike Septikservice kunne bekrefte at det var montert dykker på 

utløpet.  

 

Informasjonen fra Ellingsen endret ikke vår vurdering om at det var riktig å pålegge et nytt 

anlegg. Dermed ble vedtak datert 19.12.2014 sendt ut med pålegg om opprydding og at det 

måtte søkes om ny godkjennelse for et nytt avløpsanlegg (vedlegg 5). Begrunnelsen var den 

samme som i forhåndsvarslet (funksjonssvikt, alder, oppfyller ikke dagens krav og mangel på 

utslippstillatelse).   

 

Ellingsen sendte oss en klage på vedtaket, dog uten begrunnelse, og ba om et møte med 

kommunen. Møtet blir holdt 26.1.2015. I møtet ble det enighet med Ellingsen om at 

avløpsanleggets tilstand måtte vurderes av en kompetent fagperson. Dersom tilstanden på 

anlegget viser seg å være bedre enn forventet, og denne fagpersonen kan prosjektere en 

løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, kan det søkes kommunen om dette.  

Møtereferatet er vedlagt (vedlegg 6). I forkant av møtet finner kommunen en gammel 

tillatelse på gnr/bnr 177/3, som eiendommen på 177/20 er blitt skilt ut fra. Dette opplyser vi 

om på møtet, og vi blir enige om at kommunen sender Ellingsen et nytt vedtak med riktig 

lovhjemmel (Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften kapittel 12), altså kun en 

formell endring fra det forrige pålegget (vedlegg 7).  
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Forholdet til overordnede planer 
I "Hovedplan avløp" for Ringerike kommune, som ble vedtatt av kommunestyret 18.05.10, er 

det satt opp følgende målsetting for opprydding i avløp i spredt bebyggelse: "På lang sikt 

skal alle boliger i Ringerike kommune skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forskrifter og rensekrav».  

Denne målsetningen er gjengitt i «Strategi for opprydding i spredt avløp» vedtatt 31.3.2011. 

 

Juridiske forhold  
Utslippstillatelsen i 1977 ble behandlet etter følgende lovverk fra 1975: «Forskrifter for 

kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse» med tilhørende «Retningslinjer for 

dimensjonering og utforming av tekniske avløpsanlegg for spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse»). Dagens krav til slike anlegg er gitt i forurensningsforskriften kapittel 12, 

supplert av lokal forskrift («Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune»). Forurensningsloven § 18 gir kommunen mulighet til å tilbakekalle 

utslippstillatelsen under visse forhold, og det er denne lovhjemmelen i tillegg til 

forurensningsforskriften kapittel 12 kommunen brukte i det siste vedtaket til Ellingsen.  

 

En av de viktigste forskjellene mellom dagens regelverk og forskriften fra 1975 er krav til 

rensegrad. Dagens regelverk krever 90 % rensing av fosfor, organisk materiale og bakterier i 

motsetning til gjeldende regelverk på 1970-tallet som ikke stiller krav til rensegrad i det hele 

tatt. Videre stiller dagens regelverk mer inngående krav til hvordan anlegget skal bygges opp 

for å oppnå best mulig rensegrad og krever blant annet støtbelastning med pumpe og 

beregningsmåte for hvor stort grøftearealet skal være. Dagens regelverk stiller krav til 

hvordan grunnundersøkelsene skal gjøres, og til at dette skal dokumenteres i 

utslippssøknaden. Rådmannen kan ikke finne dokumentasjon på at det er blitt gjort 

grunnundersøkelser på tomta som bakgrunn for søknad om utslippstillatelsen i 1977.   

I Ellingsens gamle utslippstillatelse fra 1977 står det dessuten at «Dersom det viser seg at 

kloakken likevel medfører ulemper, må den omlegges eller sløyfes etter pålegg fra Ringerike 

helseråd».  

 

Når det gjelder spørsmålet om Ellingsen må gjennom en søknadsprosess hos kommunen for å 

få ny godkjenning for et nytt anlegg, har Rådmannen avklart spørsmålet med juridisk 

avdeling hos Fylkesmannens miljøvernavdeling og Miljødirektoratet. Tilbakemeldingen fra 

begge disse etatene var at det ikke går an å dispensere fra saksbehandlingsreglene på punktet 

om at det må søkes om tillatelse. Det vil si at det ikke er mulighet til å gi en form for aksept 

av nye utslipp uten at det skjer som en tillatelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Byggesakskontoret har på delegert myndighet fattet to enkeltvedtak med pålegg om nytt 

avløpsanlegg, datert 19.12.2014 og 30.1.2015.  

Eneste forskjell mellom disse er hjemmelsgrunnlaget (som nevnt i avsnittet «Beskrivelse av 

saken»).  

 

Økonomiske forhold 
Eier er enig i at han må rette opp i anlegget, enten ved å rehabilitere eller bygge et helt nytt 

anlegg. Det han ikke ønsker er altså å søke kommunen om ny utslippstillatelse.  
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Pris for søknad om utslippstillatelse er i følge dagens gebyrreglement kr 12 400,- (forutsatt at 

det ikke søkes om dispensasjon fra gjeldende lover eller planer).  

 

Den økonomiske konsekvensen av vedtaket er dermed liten for eier når det gjelder gebyr. Å 

bygge et nytt anlegg eller å utbedre deler av det, kan være kostbart.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ikke relevant i denne saken.  

 

Alternative løsninger 
Alternativt kan man gi Ellingsen medhold i klagen og ikke trekke tilbake eksisterende 

tillatelse men be ham om å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Dette vil etter 

gjeldende gebyrreglement koste Ellingsen i størrelsesorden kr 6 000 – 7 000 i 

behandlingsgebyr.  

 

Begrunnelsen for et slikt alternativt vedtak vil da være at det viktigste er at det blir ryddet 

opp, det vil si at anlegget enten blir rehabilitert eller skiftet ut. Det kan også sees på som en 

ekstra «service» fra kommunens side i et tilfelle hvor det «premieres» at anleggseier tar tak i 

denne saken.  

 

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at dette anlegget forskjellsbehandles sammenlignet 

med tilsvarende gamle anlegg som må skiftes ut etter pålegg fra kommunen, og som må 

gjennom en ordinær søknadsprosess. Det vil også bety mindre inntekter for kommunen.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Kommunen har rundt 4500 anlegg, og det er i «Strategi for opprydding i spredt avløp» 

vedtatt at alle skal ryddes opp i. Kommunens gebyrreglement er satt opp etter 

selvkostprinsippet når det gjelder utslippssaker, og en reduksjon i gebyret i denne saken vil 

bety mindre inntekter for kommunen da vi også må vurdere om tilsvarende gamle anlegg bare 

skal behøve å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Videre vil det i større grad bli 

flikket på gamle anlegg i stedet for å bygge nye.  

 

Rådmannens vurdering 
Begrunnelsen for klagen er at kommunen ikke har begrunnet tilstrekkelig i vedtaket hvorfor 

vi trekker tilbake utslippstillatelsen.  

 

Rådmannen mener at kommunen har begrunnet dette godt både i det første og andre 

vedtaksbrevet, brev med forhåndsvarsel om pålegg og i møtet med anleggseier, og i 

kommunikasjon med eier for øvrig. Kommunens begrunnelse for pålegget er at anlegget ikke 

oppfyller dagens krav. Anlegget har driftsproblemer, høy alder og kommunen har heller 

ingen dokumentasjon på grunnundersøkelser.  

Rådmannen mener det er viktig å følge opp overordnede planer («Hovedplan avløp» og 

«Strategi for opprydding») for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, samt å følge 

regelverket som gjelder på området. Rådmannen mener derfor at anleggseier Ellingsen må 

søke om en ny godkjenning for et anlegg som oppfyller dagens regelkrav. Den gamle 

tillatelsen er basert på et gammelt, utdatert regelverk.  
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Et annet argument for at han må søke er prinsippet om likebehandling. Kommunen har om 

lag 4500 private små avløpsanlegg, hvorav mange er gamle og dårlige og må skiftes ut. 

Rådmannen mener det ikke vil bli riktig å la Ellingsen slippe kravet om å sende inn en 

ordinær utslippssøknad.  

 

Rådmannen anbefaler altså at klagen ikke tas til følge, men at anleggseier må oppfylle 

pålegge om å søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller dagens krav. Anmodning om 

ferdigattest for det nye anlegget må sendes til kommunen innen 1.10.2016, slik det står i 

vedtaket fra kommunen.  

 

  

 

Vedlegg 
1. Klage  

2. Flytskjema for vurdering av gamle anlegg  

3. Varsel om pålegg datert 20.10.2014 

4. Pålegg datert 19.12.2014 

5. Referat fra møtet 26.1.2015 

6. Pålegg datert 30.1.2015 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 
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Rammetillatelse for leilighetsbygg Gnr. 318/340 - Schjongsgate 1 

 

Arkivsaksnr.: 14/317   Arkiv: GNR 318/340  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning  

61/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2 vedrørende overskridelse av U-grad og dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 3 vedrørende overskridelse av gesimshøyde. Det 

legges vekt på at det ønskes fortetting i sentrale strøk, og at det derfor bør åpnes for høy 

utnyttelse på denne sentrumsnære eiendommen. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene 

tilsidesettes ikke, og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn 

ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2. vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1,  pkt. 

3,vedrørende gesimshøyde godkjennes.  

 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet.  

 

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

5.  Se orientering om klageadgang.  

 

 

Utskrift sendes: 

 
SG arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Mesterbygg Ringerike AS, Pb 1146, Flattum, 3502 HØNEFOSS 

Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2 3510 HØNEFOSS 

Skrivergården boligsameie v/Trygve Lie, Kvernberggata 27, 3510 HØNEFOSS 

Anne Magler, Kvernberggata 33 A, 3510 HØNEFOSS 

Arvid Lager, Schjongsgate 2, 3510 HØNEFOSS 

Bjarne Rømmesmo, Schjongsgate 3, 3510 HØNEFOSS 

Erik Haraldseth, Schjongsgate 6, 3510 HØNEFOSS 
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Sammendrag 

 
Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse, samt dispensasjon for oppføring av 

leilighetsbygg på eiendom med gårdsnummer 318, og bruksnummer 340, i Schjongsgate 1, 

Hønefoss. Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. 

Eiendommen er regulert til bolig/kontor med en utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal (BYA), 

og befinner seg i hensynssonen for flomfare for 200-årsflom.  

 

Eksisterende bygg på eiendommen skal rives. Det planlagte nye leilighetsbygget skal ha 15 

boenheter over 3 etasjer, pluss parkeringskjeller. Det skal anlegges flomsikker 

parkeringskjeller i forbindelse med tiltaket. Det søkes om dispensasjon for overskridelse av 

utnyttingsgrad, samt overskridelse av gesimshøyde på bygget. Det har kommet inn flere 

nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg i hovedsak om tap av utsikt i forbindelse 

med økt gesimshøyde, bekymring for parkering i gaten og skepsis til utforming da det 

påpekes at det ikke samsvarer med nærliggende småskalabebyggelse.  

 

Søknaden har blitt sendt til fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen påpeker at 

dispensasjonsspørsmålet er av lokal karakter. Saken har også blitt sendt til NVE for uttalelse 

angående flomtiltak. Saken ble også sendt til Statens vegvesen for uttalelse. Statens vegvesen 

har pr. dags dato ikke uttalt seg om tiltaket. Fristen for å uttale seg har utløpt, og vi forutsetter 

da Statens vegvesen ikke har noen innvendinger til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra regulert høyde og utnyttelse, med bakgrunn i 

ønske om økt tetthet av boliger sentrum. Rådmannen foreslår også et alternativ vedtak hvor 

dispensasjonene avslås, og naboenes merknader blir tatt hensyn til.  

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse, samt dispensasjon for oppføring av 

leilighetsbygg på i Schjongsgate 1 den 23.12.2014. Eksisterende bygning er registrert som 

næring/bolig, og det er ønskelig å rive bygningen og erstatte den med et 3. etasjes 

leilighetsbygg. Det søkes om dispensasjon for overskridelse av utnyttingsgrad, da 

utnyttingsgraden på omsøkte tiltak vil overskrides med ca. 8, 45 %. Det søkes i tillegg om 

overskridelse av gesimshøyde på bygget, da den nye gesimshøyden vil bli ca. 1,5 m høyere 

enn regulerte gesimshøyde. Bygningen vil bli ca. 2,2 m høyere enn eksisterende bygning 

(målt av kommunen på tegning). Det har kommet inn flere nabomerknader i saken, blant 

annet er det stor skepsis til bygningens høyde og volum, da det menes at den økte høyden vil 

ta utsikt til elven fra bakenforliggende bebyggelse, og at utforming strider med øvrig 

bebyggelse i området.   

 
Beskrivelse av saken 

 
Tiltaket 

Bygget skal være i tre etasjer med underliggende parkeringskjeller. Bygget skal ha 

svalgangsløsning med svalgang mot øst og balkonger mot vest. Boenhetene er leiligheter med 

to soverom, stue, kjøkken, bod og bad. Gjennomsnittsarealet skal være på ca. 73 m². Tre 

leiligheter skal være litt større, ca. 85 m². Sportsboder skal legges til parkeringskjelleren.  
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Kjelleren skal støpes vanntett, med vanntett port brukt i flomsituasjoner. Inngangspartiet skal 

utformes slik at hovedinngang sikres mot inntrenging av vann og bi-inngang benyttes i en 

flomsituasjon. Bygget har flatt tak for og i minst mulig grad skjerme for bakenforliggende 

boliger. Bygget skal ha utvendig kledning av panel og brannsikre plater. Balkonger bygges 

inn med glass som kan åpnes eller lukkes etter brukers ønske, mens svalgang vil få delvis tett 

glassrekkverk som følge av kravene til akustisk skjerming.  

 

Dispensasjon fra reguleringsplanens § 1, bebyggelse og anlegg, pkt. 2 

Denne bestemmelsen tillater maksimal byggehøyde for gesims på 8,0 m. Mønehøyde tillates 

på 9 m. Begge høyder er målt over gjennomsnittlig terrengnivå. Gesimshøyde overskrides 

med 1,6 m. På grunn av krav til flomsikring er tomten rundt bygget fylt opp slik at 

parkeringskjeller utenfor overliggende bygningskropp med leiligheter kommer under terreng.  

 

Dispensasjonen begrunnes blant annet med at eiendommen skiller seg ut fra øvrig bebyggelse 

i reguleringsplanen, da det er den eneste eiendommen som er regulert til bolig/kontor. Den 

burde derfor hatt andre bestemmelser når det gjelder utnyttingsgrad og høyde. Det påpekes at 

nabotomten i nord har større utnyttingsgrad og der er tillatt gesimshøyde på 11,5 m. Søker 

mener at den regulerte høyden på 8 m er for lite til 3 etasjer, og at det bør tas hensyn til 

TEK10 som krever balansert ventilasjon, og at takhøyden derfor må økes på grunn av dette 

kravet. 

 

Dispensasjon fra reguleringsplanens § 1, bebyggelse og anlegg, pkt. 3 

 

Bestemmelsen tillater en maksimal utnyttingsgrad på ca. 30 % BYA, inkludert garasje. 

Utnyttingsgraden er nå beregnet til 38,45 %. Del av parkeringskjeller som kommer under 

eller i flukt med terreng er ikke regnet inn i utnyttingsgrad. 

 

Dispensasjonen begrunnes blant annet med at området er sentrumsnært og man bør tilstrebe 

en fortetting i området. Videre begrunnes det med at omsøkte tiltak er helt i utkanten av 

området, og burde ikke vært tatt med da reguleringsplanen ble utarbeidet, da resten av 

området har en annen type bebyggelse. Tiltaket vil i tillegg være en forskjønning av området, 

da eksisterende bygg rives. 

 

 

Nabomerknader 
Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2,  

 

- Bygget vil bli for høyt og ta utsikt fra bakenforliggende villabebyggelse. Det påpekes 

at det reelle avviket blir egentlig 2,8 m, da det tas utgangspunkt i oppfylt terreng på 

grunn av flom. 

- Det påpekes at gjeldende reguleringsplan er 3 år gammel og bør ikke avvikes. 

- Antall gjestparkeringer på egen tomt vurderes som lite. Dette kan igjen føre til økt 

gateparkering i området. Dette vil gjelde spesielt i en flomsituasjon. 

- Bygget vil framstå for kompakt og samsvarer ikke med skalaen til omkringliggende 

bebyggelse. 

- Den omsøkte bebyggelse vil være fremmed for småhusbebyggelsen og vil være i strid 

med intensjonen bak reguleringsplanen for området.  
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Søker kommentar til merknaden; 

 
- Søker påpeker at det er en vesentlig terrenghøydeforskjell til bakenforliggende bygg, 

og at boligene bak vil fortsatt ha utsikt til elva fra begge sider. 

- Søker påpeker at reguleringsbestemmelsene angir gesims og mønehøyde fra ferdig 

regulert terreng. Terrenget må løftes for å ivareta kravene til flom. Det er derfor 

grunnlag for beregning av avvik fra regulert høyde er riktig i forhold til 

reguleringsbestemmelsene. 

- Søker er av den oppfatning av at omsøkt bygg ved sin plassering vest for 

Schjongsgate i større grad tilhører tilstøtende reguleringsplan i nord. Det er i tråd med 

kommunale og rikspolitiske retningslinjer med fortetting og høyere bebyggelse i 

sentrumsnære områder, og det burde derfor kunne åpnes for at en dispensasjon kan 

gis for U-grad og høyde. 

- Antall parkeringsplasser følger parkeringsnormen, med tillegg av to ekstra plasser på 

bakken. Dersom en flomsituasjon oppstår vil en parkere andre steder, men dette 

forholdet vil være tidsbegrenset. 

 

Skrivegården boligsameie, Kvernberggata 27 

 

- Gesimshøyde påpekes at byggets størrelse vil danne en vegg mot bakenforliggende 

grøntområde. 

- For høy utnyttelsesgrad. 

- Få parkeringsplasser, fare for gateparkering. 

 
Felles skriv fra naboene; Anne Magler, Kvernberggata 33 A, Arvid Lager, Schjongsgate 2A, 

Bjarte Rømmesmo, Schjongsgate 3, Erik Haraldseth, Schjongsgate 6 

 

- Det påpekes at bygget er stort og vil være et stilbrudd med øvrig villabebyggelse i 

området, samt at bygget vil skjerme dagens utsikt til elva. 

- Det påpekes at bygget er nær nabo til den gamle skysstasjonen fra Sundet fra 1650. 

- Byggets innvirkning på dagens villabebyggelse vil redusere boligenes markedsverdi. 

- Det er ikke ønskelig med frittstående trafo foran Schjongsgate 2. 

- Bekymring for antall gjesteparkeringer. 

- Usikkerhet rundt hensyn til barns skolevei. 

- Er de generelle problemer med trafikk til bydelen Løkka/Schjongstangen løst? 

- Generell motvilje mot byggetiltak etter erfaring fra oppgradering av dagens 

veisystem. 

- Generell motstand mot omsøkte dispensasjoner. 

 

Søkers kommentar til merknadene 

 

- Transformator står i dag i bygget som skal rives. Ny transformator er tenkt frittstående 

på egen eiendom. Avstanden til bebyggelsen i Schjongsgate 2 er 40 m og derfor en 

vesentlig nivåforskjell. 

- Oppgradering av Schjongsgate og Tyristrandgata, samt rundkjøring mot Owrensgate 

er tiltak som skal løse trafikken i området. 15 boenheter vil ha liten innvirkning på 

denne trafikken. 

- Bygget har direkte adgang til gangvegsystem og regulert fortau. 



  Sak 61/15 

 

 Side 15   

 

- Leilighetene skal seksjoneres og selges på det åpne markedet. 

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

 
Kort oppsummering fra fylkesmannens uttalelse; 

Etter fylkesmannens vurderinger vil de omsøkte dispensasjonene ikke ha konsekvenser for 

nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder. Det 

påpekes at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier, og at det er primært kommunens 

ansvar å ta hensyn til disse lokale interessene. Videre påpekes det at det er kommunens 

ansvar for at bygningen gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 

omkringliggende bebyggelse og bymiljø, det bør da legges vekt på eksponeringa mot elven.  

 

Fylkesmannen mener videre at ut fra beliggenheten nær sentrum, vil for øvrig en høy 

utnyttingsgrad være i tråd med statlige planretningslinjer for bolig- areal- og 

transportplanlegging. 

 

Det påpekes at støyforholdene for nye leiligheter med uteoppholdsareal må bli ivaretatt i tråd 

med bestemmelsene om støy i gjeldene reguleringsplan for området.  Fylkesmannen viser 

også til kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser, og at det som et minimum 

tilrettelegges for sandlekeplass i direkte tilknytning til bygget. Det vises i den forbindelse til 

rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen.  

 

Uttalelse fra NVE 

 
Kort oppsummering fra NVEs uttalelse; 

NVE påpeker at det er kommunen som må se til kravene i TEK10 blir oppfylt før det gis 

tillatelse til tiltaket. NVE mener det beste er å anlegge innkjøring til parkeringskjeller over 

flomutsatt nivå. Dette bør også gjelde inngangspartiet. Det påpekes også at dersom det i 

forbindelse med flom i vassdraget må gjøres en rekke tilpasninger og sikring av bygget må 

det være helt klart hvem som har dette ansvaret i en slik situasjon. NVE mener det beste er å 

få en permanent sikring av bygget. 

 

Kommentar til uttalelse fra søker; 

Det påpekes at ferdig gulv i boligdel, 1. etasje er lagt på høyde, 69,7. 200-årsflomgrensen 

(inkludert sikkerhetsmargin på 0,3 m) er lagt på ca. 68,9.  Høyden på øvre kant for 

nedkjøring til kjeller er ca. 67, 4.  Dette er 1,5 m under 200-årsflomgresen, og ligger ca. på 

20-årsflomgrensen. Følgende løsninger er prosjektert; vanntett kjeller, vanntette dører foran 

garasjeport, som vil stenges ved eventuell flom over høyde 67, 4. Det skal anlegges 

pumpesump på innsiden av porten, den skal fungere som sikkerhetstiltak ved eventuelle 

lekkasjer. Resterende kjeller skal være sikret med vanntett sluse.  
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Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. 

Eiendommen er regulert til bolig/kontor med en utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal (BYA). 

Eiendommen ligger innenfor hensynssonen «flomfare for 200-årsflom». 

  

 

 

Alternative løsninger 
 

Forslag til vedtak kan se slik ut: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne avslå dispensasjonen fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2, vedrørende overskridelse av U-grad og 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 3, vedrørende overskridelse av 

gesimshøyde. Hovedkomiteen ønsker å vektlegge naboenes argumentasjon. Hensynet bak 

reguleringsbestemmelsene anses å bli vesentlig tilsidesatt, samt at ulempene ved å gi 

dispensasjon vurderes å være større enn fordelene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 2 vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 3 

vedrørende gesimshøyde avslås. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

 
HMA kan velge å vurdere det slik; 

 

- Eiendommen ligger nær frittliggende småhusbebyggelse og vernet bebyggelse. Det bør 

derfor etterstrebes å unngå overskridelse av gesimshøyde og utnyttingsgrad på eiendommen, 

slik at bygningsvolumet i større grad tilpasser seg bebyggelsen bak.  

 

-Gjeldende reguleringsplan er fra 2012. Planen er dermed ny og det bør ikke gis dispensasjon 

fra en så ny plan, dette vil kunne medføre uheldig presedensvirkning for andre boligområder i 

samme reguleringsplan.  

 

-Bygningen er svært eksponert og bygningsvolumet kan få en dominant virkning når man ser 

tiltaket fra Kvernbergsund Bru. Det bør derfor etterstrebes en arkitektur som gir mindre 

volum. 

 

-Tiltakets høye utnyttelse kan gi økt trafikk i et allerede trafikkbelastet område.  
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Rådmannens vurdering 

 
Vurdering av dispensasjoner 

 
Overskridelse av gesimshøyde 

Rådmannen anser at det vil være fordelaktig med en høy utnyttelse, i dette tilfelle 3 etasjer, 

på denne sentrale eiendommen. Rådmannen vurderer høydeforskjellen mellom ny bygning og 

eksisterende bygning til å bli ca. 2,2 m (målt på tegningen). Rådmannen vurderer det slik at 

eiendommen ligger noe for seg selv, på andre siden av veien for de bakenforliggende 

bolighusene, og at det er som søker påpeker, en vesentlig høydeforskjell mellom 

bakenforliggende hus og ønsket bygning. Søker har sendt inn et snitt som viser både 

eksisterende bygnings høyde, og ny høyde sett i sammenheng med bakenforliggende 

bebyggelse. (se vedlegg nr. 3) Dette er beskrivende og man ser da at tap av utsikt over tak 

ikke har betydningsfulle konsekvenser for bakenforliggende bygninger.  

 
Overskridelse av utnyttingsgrad 

Utnyttingsgraden overskrides med ca. 8,45 % BYA. Som nevnt tidligere skiller denne 

eiendommen seg ut fra den øvrige villa-bebyggelsen, ved å være regulert til bolig/kontor.  

Rådmannen vurderer det slik at sjansen for presedensvirkning for andre eiendommer i samme 

reguleringsplan vil reduseres på grunnlag av dette.  

Rådmannen vurderer det slik at det bør legges vekt på ønske om fortetting i sentrumsnære 

strøk.  

 
Vurdering av nabomerknader  

  

- Det påpekes at bygget er stort og vil være et stilbrudd med øvrig villabebyggelse i 

området, samt at bygget vil skjerme dagens utsikt til elva. 

 

Rådmannen vurderer det slik at bakenforliggende leiligheter fortsatt vil ha utsikt på hver side 

av det nye bygget til elva, rådmannen kan ikke se at utsikten vil forringes i særlig grad med 

den nye høyden. Når det gjelder stilbrudd, så er dette en vanskelig vurdering siden 

eiendommen ligger i en overgangssone mellom eksisterende småskala villabebyggelse og 

sentrumsbebyggelse med type flatt tak og kompakte volum. Rådmannen vurderer det slik at 

byggets arkitektoniske utforming er svært viktig, da plasseringen er eksponert. Kommunen 

har etter å ha mottatt estetisk redegjørelse oppfordret søker/tiltakshaver til å prosjektere et 

bygg med høy kvalitet og som kan gi noe tilbake til omgivelsene ved sin sentrale plassering. 

Spesielt ønsker kommunen blant annet at overgangen mellom bebyggelse og gangvegen, 

hvor det er planlagt en høy støttemur kan detaljprosjekteres i denne forbindelse med 

eksempelvis benker/sitteplasser, beplantning eller lignende.  Søker har stilt seg positiv til 

forslaget og er i dialog med kommunen angående dette. 

 

 

- Det påpekes at gjeldene reguleringsplan er kun 3. år gammel, og bør ikke fravikes. 

 

Til tross for at gjeldende reguleringsplan er relativt ny, skiller denne eiendommen seg 

imidlertid ut fra de øvrige ved at den er regulert til bolig/kontor. Rådmannen vurderer dette 

slik at det da også bør åpnes opp for en annen type arkitektur enn småhusbebyggelse. 

Eiendommen ligger heller ikke i en hensynssone for bevaring av bygningsmiljøet, slik som 
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andre deler av boligområder i denne planen gjør. Rådmannen anser at utnyttingsgraden ikke 

overskrides urimelig mye, ut ifra behov om fortetting i sentrum. Tiltaket vurderes dessuten å 

inneha tilstrekkelig parkering, og tilstrekkelig uteoppholdsareal.  

 

- Bekymring vedrørende flom og gateparkering i denne forbindelse. 

 

Kommunen krever kun at parkeringsforskriften for Ringerike kommune skal tilfredsstilles, 

det kreves ikke parkering utover dette. I tillegg skal det opparbeides noen gjesteparkeringer 

på bakkenivå. I et så sentrumsnært område kan man dessuten i mye større grad benytte seg av 

sykkel/gange. Til tross for at reguleringsbestemmelsenes § 4.2, pkt. 1 angir at det ikke skal 

tillates nye boenheter innenfor område med flomfare, er eiendommen regulert til 

bolig/kontor, og det må da kunne tillates bolig.  

 

 

 

Vedlegg 

 
1. Situasjonskart 1-1000 

2. Situasjonskart 1-500 

3. Tegninger av tiltaket 

4. Følgeskriv fra ansvarlig søker (Inkl. søkers svar på merknader ) 

5. Søknad om dispensasjon 

6. Merknad fra nabo Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2 

7. Merknad fra naboene Anne Magler, Kvernberggata 33 A, Arvid Lager, Schjongsgate 2A, 

Bjarte Rømmesmo, Schjongsgate 3, Erik Haraldseth, Schjongsgate 6, Vidar Engebretsen, 

Schjongsgate 2,  

8. Merknad fra nabo Skrivegården boligsameie, Kvernberggata 27 

9. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

10. Uttalelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 

11. Kommentar fra søker til NVE 

12. Estetisk redegjørelse for tiltak 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen for Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Brutorget - utbyggingsavtale  

 

Arkivsaksnr.: 15/5974   Arkiv: L81 &01  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

62/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Brutorget mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal andel 

VA». 

 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig 

drift og vedlikehold. 

 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur for Brutorget. Dette i forbindelse 

med at Tronrud Eiendom AS skal bygge ut Brutorget. Området består av eiendommene 

gnr./bnr. 318/427, 318/442 og 318/444. 

 

Reguleringsplanen for Brutorget ble egengodkjent i kommunestyret 31.05.2012, sak 67/12. 

Brutorget er regulert til kombinert formål boliger/forretninger/kontor. I tillegg er det regulert 

inn veger og gang-/sykkelveger. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann-, spillvann- og 

overvannsledninger inkludert tilhørende kummer, samt veg og fortauer i Fossveien. Det 

ligger i dag kommunal vannledninger på Brutorget som må flyttes for å gi plass til nye bygg. 

Vannledningene må legges rundt Brutorget, i vegene Fossveien og Hønefoss Bru. Dette 

tiltaket bekostes av utbygger.  

 

Samtidig som vannledningen blir lagt om, vil avløpet i Fossveien bli separert ved at legges 

nye spillvann- og overvannsledninger. Dette tiltaket bekostes av kommunen, da dette ikke har 

direkte tilknytning til Brutorget.  

 

Det skal også legges en ny vannledning i Fossveien til eksisterende vannledning i 

Arnemannsveien. Dette for å sikre tilstrekkelig brannvannsforsyning til Øya-området. Dette 

tiltaket bekostes av kommunen, da kommunen gjennom «Conceptor-avtalen» er forpliktet til 

å ha tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg fram til tomtegrensa for Øya-

området. Dette tiltaket vil være det eneste nødvendige tiltaket mht. vann- og avløpsledninger 

til Øya-området, da tilknytningspunktet for området vil være eksisterende ledninger i 

Arnemannsveien. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Reguleringsplan nr. 0605_314 «Brutorget», som er grunnlaget for utbyggingsavtalen, ble 

vedtatt i kommunestyret 31.05.2012, sak 67/12. 

 

Økonomiske forhold 
 

Prinsipper for kostnadsfordeling mellom partene står beskrevet i et eget notat som følger 

utbyggingsavtalen. I tillegg til utbygger og kommunen, skal også Vardar Varme og 

kabeletater være med å dele på kostnadene for bl.a. gjenoppbygging av Fossveien, da det 

også skal legges fjernvarmerør og kabler i vegen. 

 

Kommunens andel av tiltakene dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal andel 

VA», hvor det er satt av kr 6,0 mill. i 2015. Det er satt bestemmelser i utbyggingsavtalen om 

at det skal foretas en kostnadsberegning av tiltakene, og at kommunen skal godkjenne 

kostnader før oppstart for tiltak som kommunen skal bekoste. 

 

Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger, som utbygger har bekostet, kan det 

på utbyggers oppfordring inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom utbygger 

og kommunen. Dette for å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter gjeldende 

regler for justeringsrett på overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til å kreve 

gebyr for administrasjonen av dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ut til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

25.07.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at Brutorget utvikles i henhold til 

den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i utbyggingsavtalen 

gjennomføres, slik at området kan utvikles. Dette vil legge til rette for ønsket vekst i sentrum 

av Hønefoss. 

 

Rådmannen mener det er nødvendig at avløpet i Fossveien blir separert med nye ledninger 

samtidig som det blir lagt ny vannledning, da alternativet ved å utføre dette senere vil føre til 

økte kostnader for kommunen.   

 

Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at utbyggingsavtalen vedtas slik den foreligger nå. 

 

Vedlegg 
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1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune, 

datert 24.06.2015. 

2. Notat fra Cowi vedr. kostnadsfordeling, datert 23.06.2015. 

3. VA-plan H01, datert 01.04.2015. 

 

Lenker 
 

Reguleringsbestemmelser, 0605_314 «Brutorget»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/bestemmelser/314-01-

best.pdf 

Arealplankart, 0605_314 «Brutorget»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/arealplankart/314-01-

plankart.pdf 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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Tilskudd til utbedring av Fossholm bru  

 

Arkivsaksnr.: 15/5983   Arkiv: Q15  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

63/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. til utbedring av 

Fossholm bru. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

Fossholm bru er privat og er lokalisert til ca.5km. vest for Nes i Ådal. 

Oppsitter G.H.Fossholm søker om kommunalt tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. 

til utbedring av Fossholm bru. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossholm bru er veiforbindelsen mellom Fv.243, Hedalsveien og grenda 

Fossholm med 6 husstander. 

Kostnadsoverslag fra BruCon v/Arne Kruhaug tilsier en utgift på kr.575.000,- 

eks.mva. for rehabilitering av Fossholm bru. Oppsitter søker om tilskudd på 8 % 

av kostnadsoverslaget. 

Brua er eneste relevante kjøreforbindelse til og fra Fossholmgrenda. Den er 

nødvendig for transport av varer i næringsvirksomhet og transport til og fra 

bygda for alle formål. 

 

Søknaden har tidligere blitt avslått i brev av 05.06.2014 til G.H.Fossholm. 

Avslaget ble begrunnet med at Ringerike kommune ikke hadde budsjettmidler 

tilgjengelig, samt at bruen er privat eid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fra Teknisk utvalg, datert 27.10.1982 om anleggsbidrag på kr.75.000,- 

til etablering av Fossholm bru.  

Administrativt avslag på søknad om tilskudd til utbedring av Fossholm bru, 

datert 5.6.2014.  
 

Økonomiske forhold 
Tilskuddet til utbedring av Fossholm bru belastes Teknisk forvaltning gjennom allerede 

vedtatte budsjetter på budsjettansvar 500050.  
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Alternative løsninger 
Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis ikke tilskudd til utbedring av Fossholm bru. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det omsøkte beløp er beskjedent og har betydning for denne grenda som 

har bygget brua med en god del privat innsats og finansiering. Grenda har gjennom 

byggingen av bruen spart det offentlige for krav om offentlig veiløsning. 

  

Det er tatt med i vurdering at Fossholm bru ligger i et område i kommunen som ikke nyter 

særlig godt av de sentrale tilbud.  

 

Vedlegg 
Brev fra Geir Henning Fossholm, datert 3.2.2015 

Kostnadsoverslag fra BruCon, datert 16.5.2014 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Jan Skillebekk 

 

 

 



   

 Sak 64/15 

 Side 24   

 

 

Bygging av enebolig med bileilighet Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B 

 

Arkivsaksnr.: 15/1994   Arkiv: GNR 317/596  

 

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

64/15 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bi-leilighet, til merknad fra nabo og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen anser at den omsøkte boligen ikke er i strid med gjeldene planer og 

finner at søknaden bør godkjennes. 

2. Søknaden etter plan- og bygningsloven §20-1 godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å videre behandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes: 

Trond Jørgensen, Dronningens gate 30, 3510 Hønefoss, 

Hans Petter Hagen, Asbjørnsens gate 15 B, 3513 Hønefoss. 

Tone Berg, Asbjørnsens gate 15 B, 3513 Hønefoss. 

 

Sammendrag 
Det søkes om å oppføre en enebolig (ca. 120 m²) i to etasjer med en bileilighet på 39 m² i 

bygningens 2.etasje. Tiltaket er innenfor rammene for gjeldende bestemmelser, og ligger i et 

område hvor det er tillatt med bileilighet inntil 65 m². Nabo har kommet med merknad til 

tiltaket. Rådmannen anser at ulempen for naboen ikke er så stor at søknaden bør avslås, og vil 

derfor anbefale HMA å godkjenne søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 
Rådmannen mottok 24.05. 2015 søknad om oppføring av enebolig med bi-leilighet på 

eiendom med gnr/bnr 317/596.  

Rådmannen vurderer at tiltaket ikke krever dispensasjon fra gjeldene 

reguleringsbestemmelser eller fra plan- og bygningsloven eller andre lover. 

Hans Petter Hagen, nabo på eiendom med gnr/bnr 317/100, «klager» på nabovarsel (registret 

mottatt 23.02.2015), vedrørende søknad om oppføring av boligen fra Trond Jørgensen. 

Naboen mener denne boligen som er planlagt, både skjermer for utsikt og mulig lysforhold. 

I e- post datert 09.06. 2015 tilføyer Hagen følgende: Dette kommer til å medføre kraftig 

verdireduksjon på vår bolig.  

 
Beskrivelse av saken 
Eiendommen ble i delegasjonssak 29/14 datert 28.01.2014  (saksnummer 14/125)godkjent 

fradelt til boligtomt.  
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Tiltakshaver/hjemmelshaver ønsker nå å oppføre en enebolig i to etasjer med en bi- leilighet 

på 39m² i bygningens 2.etg. 

Det ble i forbindelse med nabovarsling av tiltaket mottatt en merknad fra Hans Petter Hagen, 

nabo på eiendom med gnr. bnr. 317/100.  

I merknaden datert 20.02.2014skriver Hagen blant annet: «Jeg ønsker å klage dette inn for 

Ringerike kommune plan- og bygningsetat, da jeg mener denne boligen som er planlagt, både 

skjermer for min utsikt og mulig lysforhold. Ser også at denne boligen som er tenkt bygget, er 

søkt om som en enebolig med bi-leilighet, og jeg mener ettersom dette gjelder 2.stk identiske 

leiligheter med separate innganger bør betraktes som en 2 mannsbolig. Nabo som har skilt ut 

tomt sa den gang at dette var snakk om en lav enebolig. Noe jeg nå ser ikke stemmer med det 

utbygger presenterer i sitt nabovarsel». 

 

Tiltakshaver svarer på nabomerknad 24.02.2015 med blant annet: 

«Jeg har bedt SG Arkitektur om å lage et soldiagram som viser hvor det er skygge etter at 

bygget er ferdig. Som du ser av diagrammet mister du ikke sol på eiendommen din om 

sommeren. Jeg håper dette tilfredsstiller din bekymring for å miste sol på eiendommen din. 

Når det gjelder huset jeg skal bygge  så er det et hus med to soverom nede i tillegg til 

kjøkken, bad og bod, og i 2.etg i samme leilighet er det en ekstra stue, et ekstra bad og et 

ekstra soverom. Totalt for leiligheten er det tre soverom, to stuer, to bad, kjøkken og bod i 

tillegg til gang. Hybelleiligheten har ett soverom, felles stue/kjøkken og eget bad. 

Hybelleiligheten har inngang via utvendig trapp». 

 

Nabo, Hans Petter Hagen besvarer redegjørelsen fra tiltakshaver 24.02. 2015 med: «Dette vil 

jeg ha en grundig utredning på, jeg mener soldiagram ikke holder for å stagge min bekymring 

i denne saken. Jeg opprettholder min klage i denne saken». 

 

Siste innspill fra tiltakshaver var i følge e-post datert 24.04.2015 

«Hjelper det for deg om vi setter opp markeringer som viser hvor huset skal plasseres og 

hvor høyt det blir?»  

 

Dette innspillet ble i følge søknad dokumentasjonen ikke besvart før tiltakshaver sendte 

søknaden inn til behandling. 

 

Etter at bygningsmyndigheten mottok søknaden, ble partene 29.05. 2015 innkalt til en 

befaring på eiendommen 04.06. 2015. 

Begge parter møtte til befaringen.  

Det ble satt opp et stativ som viste omsøkte bygnings plassering og høyde i det nordvestre 

hjørnet. 

Det ble diskutert mulighet å flytte huset lengst mulig mot syd-øst på eiendommen og plassere 

garasjen på andre siden av boligen. Men en slik plassering ville føre til at det ble større 

arealer som måtte benyttes til vei for å komme til garasjen noe som ville føre til at det ville 

bli svært lite uteoppholdsarealer igjen på eiendommen. Garasjens plassering anses relativt 

bestemt da en flytting ville være svært uheldig for den øvrige utnyttelsen av eiendommen. 

 

Det ble i forbindelse med befaringen foreslått en reduksjon av bygningens høyde med 20 cm. 

Denne reduksjonen kunne etter at tiltakshaver hadde gjennomgått tegningsgrunnlaget bare bli 

10 cm ved å redusere romhøyden i en av etasjene. I tillegg ble det foreslått å flytte boligen 2-

3 meter mot syd /øst, parallelt med nabogrensen, nærmere garasjebygget, noe som kunne ha 

bedret utsikten /solforholdene noe. Dette var en løsning tiltakshaver kunne se på og kom 

etterpå fram til at det var mulig å flytte bygningen 2.5 meter. 
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Tiltakshaver skisserte en løsning som ble sendt til nabo og kommunen samme dag som 

befaringen ble holdt. 

Tiltakshaver besvarte forslag til løsning 05.06.2015 hvor han skrev blant annet: «Jeg vil 

diskutere saken mer med min samboer, så klagen opprettholdes slik den er ang mangel på 

lysforhold og utsikt.» 

 

Ringerike kommune kontaktet Hans Petter Hagen 09.06. 2015 og ba om en tilbakemelding 

om merknaden ble oppretthold eller trukket tilbake slik at saken kunne videre behandles 

enten på delegert myndighet eller ved en politisk behandling. 

Hagen besvarte e-posten samme dag med: «Vi har diskutert saken, og opprett holder klagen 

ang utbygging. Vi mener fortsatt at vi mister sollys og utsikt pga oppføring av bolig i 

Bekkegata 8B Dette kommer til å medføre kraftig verdi reduksjon på vår bolig, noe vi ikke 

kan godta». 

 

Tiltakshaver trekker forslaget om flytting av boligen 2.5m og reduksjon av høyden på 10 cm 

og ønsker at saken fremmes slik den er sendt inn i byggesaken. Jf. e-post datert 11.06.2015. 

 

Saken legges frem til politisk behandling. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 7 Hønefoss stadfestet 18.02. 

1956. Området er avsatt til Industri. 

 

§6 Industrisrøk. 

Bygningshøyden og etasjenes antall samt avstand fra bygning til nabogrense og avstand 

mellom bygninger på samme tomt fastsettes av bygningsrådet under iakttagelse av at 

forholde ikke kommer i strid med bygningslovens bestemmelser. 

§5 Villamessig åpen bebyggelse 

Ingen tomt må bebygges med mer enn ¼ av tomtens totale areal. Bygningsrådet avgjør 

hvordan bygninger skal plasseres innenfor de fastsatte byggelinjer. 

c. Ingen bygning må gies mer enn 2 etasjer eller oppføres til større høyde enn 8 m til 

gesimsens overkant, regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse. 

Takets helningsvinkel bestemmes av bygningsrådet. 

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 

gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Dette i følge 

kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2. 

Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være 

mangelfulle/ upresise, og § 1.1.2 angir at plan nr.7 kommer inn under denne ordningen. 

 

I kommuneplanen er området merket med gult, det vil si at arealformålet er: Boligområde –

Nåværende. 

Boligeiendom kan være bebygd med en hoved-leilighet, samt en bi-leilighet på inntil 65 m² 

BRA. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA. Jfr. 

kommuneplanbestemmelsen 1.1.2. 

 

 

Juridiske forhold  
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Søknad om oppføring av bolig behandles etter Plan- og bygningslov. 

Plan- og bygningsloven kapittel 29 legger føringer for utforming og utseende for tiltak og 

uteareal. 

 

 

Alternative løsninger 
I denne saken er spørsmålet om oppføring av bolig godkjennes eller ikke, eventuelt om HMA 

ønsker å utsette saken for å kunne foreta en befaring. Rådmannen kan ikke se at det finnes 

andre hovedalternativer. 

 

Dersom Hovedkomiteen ikke ønsker å godkjenne søknaden om oppføring av bolig på 

eiendom med gnr 317/596, kan et vedtak om det se slik ut: 

 

 

Alternativ 1: 

Det nedlegges byggeforbud  i henhold til plan- og bygningsloven § 13-1 og det kreves 

omregulering før området kan bebygges. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
Alternativ 2:  

HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

 

Rådmannens vurdering etter plan- og bygningsloven: 

 
Reguleringsplan 7 «Hønefoss»: 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.1.2: 

 

Eiendommen ligger i et område med arealformål: Boligbebyggelse- Nåværende.  

 

Eiendommens utnyttingsgrad vil med boligen og carport (tilstrekkelig med 

biloppstillingsplasser jfr. forskrift om parkering, Ringerike kommune) bli i følge ansvarlig 

søkers beregninger til 24.57 %. Noe som er mindre en maks tillatt 25 %, jfr. kommuneplan 

bestemmelsen § 1.1.2.(Det er også innenfor det som tillates bebygd, jf. reguleringsvedtekter  

for reguleringsplan 7 Hønefoss).  

 

Bygningens gesimshøyde blir i følge tegninger 6.3m, noe som er mindre enn maks tillatt 8 

meter jfr. reguleringsvedtekter for «7 Hønefoss». (Dette er også innenfor plan- og 

bygningsloven 29-4 der det tillates en maks gesimshøyde på 8m og maks møne høyde på 

9m). 

 

Det omsøkte tiltaket omfatter også en bi-leilighet på 39 m² noe som er mindre enn en bi-

leilighet på 65m² som tillates i området jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.1.2.    

    

Rådmannen kan ikke se at det er noe ved tiltaket som er i strid med gjeldende bestemmelser. 

  

Rådmannens vurdering for øvrig: 
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Eiendommen ligger i et område som det tillates oppføring av boliger med bi-leilighet inntil 

65m². Det tillates oppført boliger i to etasjer med gesimshøyde inntil 8 meter. Det tillates en 

utnyttingsgrad på eiendommen på 25 %. 

 

Etter bestemmelsene i pbl. § 29-1 skal alle tiltak prosjekteres og utføres slik at de får en god 

arkitektonisk utforming. Begrepet arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep for 

integrering av visuelle- og funksjonelle kvaliteter, dvs. god brukbarhet, mulighet for utsikt, 

dagslys mv. i utformingen av det enkelte tiltak og uteareal. 

Byggteknisk forskriften § 8-3 utdyper dette nærmere med henblikk på plassering. 

Bestemmelsen nevner følgende forhold som skal ivaretas:  

 

• god terrengmessig tilpasning med hensyn til arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, 

naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energi  

 

• lys- og solforhold  

 
Terrengtilpasning ut fra hensynet til arkitektonisk utforming, visuell kvalitet og naturgitte 

forutsetninger:  

Rådmannen mener at tiltaket er utformet og tilpasset tomten ut i fra tomtens forutsetninger 

ved at tiltaket ikke vil kreve store endringer i terrenget. 

 

Terrengtilpasning ut fra hensynet til sikkerhet: 

Tomten er smal, men tiltaket er tilpasset tomtens bredde slik at de blir tilstrekkelig med lys 

og luftrom rundt bygningen i tillegg til at avstand til nabogrense på 4 meter er i varetatt. 

Bygningens plassering ivaretar hensynet til tilstrekkelig uteoppholdsareal, kravet til 

biloppstillingsplasser og plasseringen vil gi tilstrekkelig brannsikkerhet. 

 

Terrengtilpasning ut fra hensynet tilgjengelighet og brukbarhet: 

Tomtens utforming og boligens plassering vil gi gode uteoppholdsarealer som vil være 

tilgjengelig for alle aldersgrupper. Tomten er nesten flat. 

 

Bygningens høyde: 

Bygningens høyde blir i følge tegninger 6.3 m, som tiltakshaver signaliserte at kunne 

reduseres til 6.2m. Bygningens høyde anses ikke som spesiell høy. Det kunne istedenfor å 

bygge med flatt tak, blitt valgt en løsning likt de omkringliggende boligene  f.eks. en etasje 

med saltak på ca. 40 grader. En slik løsning ville ha resultert en bygning med tilsvarende 

høyde som omsøkte tiltak. Eller det kunne ha blitt en bygning på to fulle etasjer og saltak, 

noe som kunne ha gitt mønehøyde på 9 meter.( dette er eksempler på hva som kunne ha vært 

omsøkt uten at det ville ha krevd dispensasjon fra gjeldene bestemmelser). 

 

Det ble nevnt i søknad om deling at det skulle oppføres enebolig med en liten hybelleilighet. 

Slik rådmannen ser det er dette etter dagens målestokk en liten enebolig ca. 120m² med en 

liten leilighet ca.39m². Det er tomtens utforming som i dette tilfelle begrenser byggets 

størrelse (bredde). I dette tilfellet er det 4 meter til nabogrense på begge sider slik at en 

ytterligere reduksjon av bygningens bredden vil være vanskelig da bygningens bredde på det 

smalest er kun 5,5 meter. Tomtens utforming gjør at det ville blitt en svært liten bygning hvis 

den skulle ha hatt kun en etasje, og samtidig opprettholde avstand til nabogrense og kravet til 

uteoppholdsareal. 
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Flytting av bygningen: 

Det ble ved befaringen 4. juni foreslått flytting av bygningen slik at garasjens plassering 

skulle bli på motsatt side av bygningen. Dette ville føre til at et stort areal på eiendommen 

ville måtte benyttes til atkomstvei og snuplass. En slik plassering ville medført  til at det ville 

blitt svært små arealer som kunne benyttes til uteoppholds arealer, 

Ved befaringen ble det også foreslått å flytte boligen litt lenger mot syd øst noe tiltakshaver 

kunne imøtekomme, og foreslo en endring av plassering ved å flytte boligen 2.5 meter lenger 

i fra nabo, Hagen. Denne løsningen vil gi noe mer sollys til eiendommen men utsikten vil 

også bli litt bedre men ikke mye da det bakenfor eiendommen står en enebolig som er høyere 

enn omsøkte tiltak. Tiltaket, sammen med et tuntre på Hagens eiendom, vil gjøre at utsikten 

mot syd vest vil bli redusert. Etter å ha vurdert forslaget om flytting 2.5 meter og reduksjon 

av høyde opprettholdt Hagen klage. 

Da nabo, Hagen, ikke godtok tiltaket med foreslåtte endringer trakk tiltakshaver tilbake 

forslaget og opprettholder opprinnelig plassering som vist i innsendt søknad. 

 

Slik rådmannen forstår det, er det generelt byggherrens ønsker om plassering og høyde som 

etterkommes i slike saker dersom det ikke er avgjørende grunner som taler imot. Og 

avgjørende grunner er da hensyn til nabo, terrengtilpasninger o.s.v. Bygningsmyndigheten 

kan komme med forslag til plasseringer som etter deres oppfatning reduserer naboenes 

ulemper .I slike tilfeller kan tiltakshaver måtte nøye seg med et – etter hans oppfatning- 

dårligere alternativ. I dette tilfellet har det ikke vært mulig å finne en løsning. Rådmannen 

antar at en flytting 2.5 m mot øst vil bli aller best for Hagen, men plasseringen det er søkt om 

vurderes ikke å gi så negative følger for Hagen at søknaden ikke kan godkjennes. 

 

 

 

Soldiagram: 

Tiltakshaver har fått utarbeidet et soldiagram som er opplyst å vise at solforholdene i 

sommerhalvåret ikke reduseres på grunn av bygningen høyde eller plassering. 

 

Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort mange tilpasninger av bygningen for å få den 

tilpasset tomten og har kommet med ytterligere forslag til tilpasninger for å imøtekomme 

naboens ønsker og for å begrense naboens ulemper.  

Hagen har vurdert foreslått løsning, flytting 2,5m mot syd øst, reduksjon av høyde, og mener  

at han fortsatt mister sollys og utsikt og opprettholder sin merknad. 

Rådmannen kan ikke se at tiltaket er i strid med gjeldende planer eller plan- og 

bygningsloven. 

Naboens reduksjon av utsikt og solforhold ses på som en mindre ulempe enn at tiltakshaver 

ikke skal kunne benytte boligtomten til et tiltak som er i tråd med gjeldene planer, som ikke 

krever dispensasjon fra plan, eller lover. 

 

Etter en helhetsvurdering av saken og med spesiell vekt på naboens merknader blir 

rådmannens konklusjon: 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for et eventuelt avslag uten å nedlegge byggeforbud og 

vurderer at ulempen for naboen ikke er så stor at søknaden bør avslås, og mener dermed at 

nabo-merknaden ikke bør tas til følge og anbefaler Hovedkomiteen for miljø og areal å 

godkjenne søknaden. 

 

Vedlegg 
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1. Delesak, vedtak datert 28.01.2014 

2. Oversiktskart/utsnitt fra kommuneplan. 

3. Søknad 

4. Situasjonsplan 

5. Tegninger 

6. Merknad 

7. Kommentar til merknad (e-poster). 

8. Befaring, forslag til ny plassering,  

9. Soldiagram 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 

 

1. Diverse e-poster innkalling til befaring, 

2. Epost om at det ikke ble enighet, og at nabomerknad opprettholdes..  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 

 

 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/2125 12.06.2015 DS  269/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 248/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 248/1 - Pjåkerud 

 

15/4038 12.06.2015 DS  270/15 R/TEK/HALA GNR 285/1 

Trond Helge Buttingsrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 285/1 - Buttingsrud 

 

15/5391 12.06.2015 DS  272/15 R/TEK/INGRIS GNR 300/95 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 300/95 - Flaskerudsetra 

 

15/5594 15.06.2015 DS  274/15 R/TEK/BOLA GNR 39/205 

  

Avregistrering som særskilt brannobjekt - Etac a/s  

 

15/5604 15.06.2015 DS  275/15 R/TEK/BOLA GNR 143/27 

  

Avregistrering som særskilt brannobjekt - Trailer Bygg A/S  

 

15/5108 16.06.2015 DS  276/15 R/TEK/AEMYH GNR 278/71 

Bjørn Arne Røsholt  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/71 - Skollerudveien 6 

 

15/2214 16.06.2015 DS  278/15 R/TEK/AEMYH GNR 87/569 

Claus Frølund  

Bygging av terrasse Gnr/bnr 87/569 - Rabbaveien 88 A 

 

15/5332 16.06.2015 DS  279/15 R/TEK/N54 GNR 49/358 

Kenneth Simonsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 49/358 - Veienkroken 

 

15/5377 17.06.2015 DS  280/15 R/TEK/HALA GNR 247/140 

  

Nytt lagerbygg Gnr/bnr 274/140 - Ådalsveien 155 

 

15/5313 18.06.2015 DS  282/15 R/TEK/MANO GNR 45/38 

  

Oppføring av leilighetsbygg i 5 etasjer Gnr/bnr 45/38 - Telegrafalleen 2 

 

15/5427 18.06.2015 DS  283/15 R/TEK/INGRIS GNR 3/12 



  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 3/12 - Mælingen 87 

 

15/5018 18.06.2015 DS  284/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 37/207 

  

Oppføring av to studentboligblokker Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

15/2217 18.06.2015 DS  285/15 R/TEK/AEMYH GNR 302/4 

ASPLAN VIAK AS  

Bygging av nytt bygg for renseanlegg Gnr/bnr 302/4 - Ådalsveien 1102 

 

15/5243 19.06.2015 DS  287/15 R/TEK/AEMYH GNR 258/1 

Lars Kristian Røed  

Driftsbygning Gnr/bnr 258/1 - Hauggata 26 

 

15/2765 19.06.2015 DS  288/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 80/13 

Ringerike kommune  

Deling av eiendom Gnr/bnr 80/13 

 

15/5528 22.06.2015 DS  289/15 R/TEK/HALA GNR 3/12 

  

Riving av eksisterende kårbolig og bygging av ny Gnr/bnr 3/12 - Mælingen 87 

 

15/5132 22.06.2015 DS  291/15 R/TEK/MANO GNR 86/162 

  

Strømmen bilformidling Gnr/Bnr 86/162 - Slettåkerveien 1 

 

15/5535 22.06.2015 DS  292/15 R/TEK/HALA GNR 148/51 

Statens vegvesen Region sør  

Deling av eiendom Gnr/bnr 148/51 - Sokna 

 

15/5271 23.06.2015 DS  293/15 R/TEK/AEMYH GNR 302/58 

Ola Halstensen  

Bygging av bod Gnr/bnr 302/58 - Vassendveien 27 

 

15/5483 23.06.2015 DS  294/15 R/TEK/HALA GNR 271/335 

Tronrud Anlegg AS  

Etablering av lager Gnr/bnr 271/335 - Hensmoen 

 

15/1881 23.06.2015 DS  295/15 R/TEK/MANO GNR 38/147 

  

Oppføring av handelsbygg Gnr/bnr 38/147 - Hvervenmoen 

 

15/2790 24.06.2015 DS  297/15 R/TEK/N54 K01 &18 

  

Dispensasjon fra lov om motorferdsel i marka  

 

15/5195 24.06.2015 DS  298/15 R/TEK/HALA GNR 252/3, 252/10 

  

Deling Gnr/bnr 252/3  Pjåkaveien 



 

15/5322 24.06.2015 DS  301/15 R/TEK/AEMYH GNR 297/57 

Marianne Hagen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 297/57 - Pruppeliveien 

 

15/4911 24.06.2015 DS  302/15 R/TEK/HALA GNR 49/25 

  

Riving av eksisterende bygninger - bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 49/25 

- Myrveien 19 A 

 

15/5548 25.06.2015 DS  304/15 R/TEK/HALA GNR 261/17 

Rolf Frostad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 261/17 - Haugstangveien 101 

 

15/5934 26.06.2015 DS  305/15 R/TEK/HALA GNR 49/75 

  

Bytting av stikkledninger Gnr/bnr 49/175 m/fl - Vestliveien 

 

15/5384 26.06.2015 DS  306/15 R/TEK/AEMYH GNR 244/167 

Vidar Roos  

Riving av gammelt uthus og oppføring av nytt Gnr/bnr 244/167 - Kindsveien 6 

 

15/5717 26.06.2015 DS  308/15 R/TEK/BERLE GNR 284/30 

Robert Sundby  

Stabbur - lagerom Gnr/bnr 284/30 - Liaveien 6 

 

15/5969 26.06.2015 DS  309/15 R/TEK/INGRIS GNR 305/354 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 305/354 - Veltelia 

 

14/1128 26.06.2015 DS  310/15 R/TEK/INGRIS GNR 274/115 

  

Gnr. 274/115 - Gamle Ådalsvei 134 - Utslippstillatelse  

 

15/5273 29.06.2015 DS  311/15 R/TEK/HALA GNR 80/73 

Charles Andrè Lindberg  

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Bygging av tilbygg m/underetasje - 

bygging av uthus og terrasser Gnr/bnr 80/73 - Hjelleveien 20 

 

15/5496 29.06.2015 DS  312/15 R/TEK/AEMYH GNR 302/12 

Jørn-Andre Nybakke  

Bygging av garasje Gnr/bnr 302/12 - Ådalsveien 1140 

 

15/5538 30.06.2015 DS  313/15 R/TEK/AEMYH GNR 89/197 

Almemoen FUS barnehage  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/197 - Almemoen 20 

 

15/5951 30.06.2015 DS  314/15 R/TEK/HALA GNR 80/73 

  

Stikkledning Gnr/bnr 80/73 - Hjelleveien 20 



 

15/5694 30.06.2015 DS  315/15 R/TEK/BERLE GNR 254/40 

Atle Frydenberg  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 254/40 - Kindsåsfaret 8 

 

15/5273 30.06.2015 DS  316/15 R/TEK/HALA GNR 80/73 

Charles Andrè Lindberg  

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig - Bygging av tilbygg m/underetasje - 

bygging av uthus og terrasser Gnr/bnr 80/73 - Hjelleveien 20 

 

15/5545 30.06.2015 DS  317/15 R/TEK/AEMYH GNR 77/2 

Petter Erik Kopstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 77/2 - Sandakerveien 421 

 

15/5551 30.06.2015 DS  318/15 R/TEK/AEMYH GNR 275/20 

Ståle Bakken  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 275/20 - Tørrhardveien 43 

 

15/5123 01.07.2015 DS  319/15 R/TEK/HALA GNR 269/1 

Even Stillerud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 269/1 

 

14/3213 01.07.2015 DS  320/15 R/TEK/MANO GNR 148/115 

  

Gnr 148/115 148/9 Rehabilitering Sokna skole  

 

15/5869 01.07.2015 DS  321/15 R/TEK/INGRIS GNR 260/1 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 260/1 - Nakkerud Bråten 24 

 

15/5954 01.07.2015 DS  323/15 R/TEK/BERLE GNR 148/143 

Ola Golberg  

Bygging av garasje Gnr/bnr 148/143 - Brekkebygdveien 72 

 

15/5630 01.07.2015 DS  324/15 R/TEK/HALA GNR 288/23 

Geir Andersen  

Tillbygg Gnr/bnr 288/23 - Persvoldbakka 27 

 

15/1488 01.07.2015 DS  325/15 R/TEK/AEMYH GNR 275/120 

Ole Alexander Heen  

Tilbygg til hytte Gnr/bnr 275/120 - Samsjøen 

 

15/192 02.07.2015 DS  326/15 R/TEK/MANO GNR 318/395 

  

Søknad om igangsettingstillatelse Gnr/bnr 318/395 - Fossveien 3 

 

15/5918 02.07.2015 DS  327/15 R/TEK/BERLE GNR 283/24 

Anders Sørsdal Nyhus  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 283/24 - Ådalsveien 415 

 



15/5018 02.07.2015 DS  328/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 37/207 

  

Oppføring av to studentboligblokker Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

15/6037 02.07.2015 DS  329/15 R/TEK/BERLE GNR 89/279 

Tanya og Svein Inge Pilskog  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/279 - Frydenhaugen 17 

 

15/6128 03.07.2015 DS  330/15 R/TEK/BRED GNR 32/163 

  

Oppbevaring av pyroteknisk vare - Air Service Vamdrup  

 

15/2690 06.07.2015 DS  331/15 R/TEK/AEMYH GNR 111/6 

Kristin Hertzberg  

BYGGING AV TILBYGG GNR/BNR 111/6 - AURDALSV 10 

 

15/5993 07.07.2015 DS  332/15 R/TEK/HALA GNR 134/125 

Skogselskapet i Buskerud  

Gapahuk Gnr/bnr 134/125 - Ringkolltoppen 

 

15/1977 07.07.2015 DS  334/15 R/TEK/MANO GNR 95/57 

  

Søknad om rammetillatelse Gnr/bnr 95/57 - Nansenveien 56 - tilbygg og garasje 

 

15/5965 08.07.2015 DS  335/15 R/TEK/HALA GNR 250/33 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 250/33 - Holleiaveien 191 

 

15/908 08.07.2015 DS  336/15 R/TEK/BERLE GNR 49/276 

  

Ny løfteinnretning/heis Veienmarka ungdomsskole Gnr/bnr 49/276 - Ringveien 

103 

 

15/5297 08.07.2015 DS  338/15 R/TEK/HALA GNR 171/7 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 171/7 - Tranbyveien 233 

 

15/6027 08.07.2015 DS  339/15 R/TEK/MANO GNR 78/52 

Janne Solli og Alexander Hovda  

Flytting av avkjørsel Gnr/bnr 78/52 - Askenga 10 

 

15/5987 09.07.2015 DS  341/15 R/TEK/HALA GNR 244/17 

  

Riving av bolig etter brann Gnr/bnr 244/17 - Skjærdalen 

 

15/6166 09.07.2015 DS  343/15 R/TEK/HALA GNR 78/85 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 78/85 - Aklangveien 

 

14/1902 10.07.2015 DS  344/15 R/TEK/MANO GNR 38/145,181 



  

Gnr/bnr 38/145, 38/181 - Hvervenmoen - Oppføring av handelsbygg  

 

15/5643 10.07.2015 DS  348/15 R/TEK/AEMYH GNR 122/13 

Jørn Nordstrøm  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 122/13 - Hadelandsveien 770 

 

15/4930 10.07.2015 DS  350/15 R/TEK/TOPP M77 

  

Vik Torg - flytting av salgsbod for fyrverkeri  

 

15/4087 10.07.2015 DS  351/15 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare MX Sport Kremmertorvet 

 

15/4162 10.07.2015 DS  352/15 R/TEK/TOPP M77 

  

Joker Sundvollen - tillatelse til handel med pyroteknisk vare  

 

15/3881 10.07.2015 DS  353/15 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Dalsbråten Shell 7 

 

15/6228 10.07.2015 DS  354/15 R/TEK/MANO GNR 244/231 

Ingvild Fonneland Steen  

Bygging av garasje og bod Gnr/bnr 244/231 - Fegriveien 10 

 

15/2256 13.07.2015 DS  356/15 R/TEK/TOPP M78 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Hønefoss Farve &Interiør AS 

 

15/437 13.07.2015 DS  357/15 R/TEK/AEMYH GNR 87/361 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 87/361 - Hov Alle 21 

 

15/5914 14.07.2015 DS  358/15 R/TEK/AEMYH GNR 47/237 

Tove S Maribo  

Dispensasjon Gnr/bnr 47/237 - Sagatunveien 39 

 

15/6290 15.07.2015 DS  361/15 R/TEK/MANO GNR 148/132 

  

Søknad om tilbygg til eksisterende bolig Gnr/bnr 148/132 - Strømsoddveien 167 

 

15/6094 15.07.2015 DS  362/15 R/TEK/AEMYH GNR 318/229 

Henrik Bergheim  

Kjellertrapp og senking av vinduer Gnr/bnr 318/229 - Owrens gate 12 

 

15/6347 16.07.2015 DS  363/15 R/TEK/AEMYH GNR 149/17 

Ingrid Høe Albrecht  

Redskapsbod Gnr/bnr 149/17 - Brekkebygdveien 121 



 

15/6348 16.07.2015 DS  364/15 R/TEK/AEMYH GNR 275/57 

Jonny Oslund  

Tillbygg Gnr/bnr 275/57 - Hallingby 

 

15/5988 27.07.2015 DS  368/15 R/TEK/HEIDSKAG GNR 37/207 

Statsbygg  

Deling av eiendom Gnr/bnr 37/207 - Bredalsveien 14 

 

15/6390 28.07.2015 DS  369/15 R/TEK/INGRIS GNR 148/132 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 148/132 - Strømsoddveien 167 

 

15/6351 28.07.2015 DS  370/15 R/TEK/N54 GNR 87/270 

  

Paviljonger Gnr/bnr 87/270 - Linneaveien 7 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

 

Hans Christian Svensrud   

 

Arnemannsveien 5 

 

3510 HØNEFOSS 

 

 

Delegasjonssak nr. 102/15 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/4351-3 7464/15 GNR 318/451  19.03.2015 

 

Gnr/bnr 318/451 - Arnemannsveien 5 - Midlertidig konstruksjon på uteservering  

 

Det vises til søknad mottatt 30.12.2014, og tilleggsdokumentasjon i saken mottatt 12.03.2015. 

Søknaden gjelder i følge en redegjørelse fra ansvarlig søker: 

 

 

Oppføring av midlertidig konstruksjon på uteservering. 

 

Det er behov for å skjerme uteserveringen i forbindelse med utestedet Lloyds. Det er til nå 

benyttet partytelt. Det er ønskelig å bytte ut dette med noe mer stabilt. Konstruksjonen skal 

utføres i mørk tre og med mørk uttrekkbar duk. Duken skal benyttes fortrinnsvis på kveld og 

natt, avhengig av været. Konstruksjonen skal ha en lengde og bredde på ca. 11,3 x 4,4 m. 

Dette blir da et bebygd areal på ca. 49,7 m². Høyden er ikke angitt, men vi forutsetter at den 

skal ha en høyde som vist på perspektivtegningen som er sendt inn til oss, der den er vist med 

en høyde som avsluttes nedenfor vinduenes avrunding.  

 

Det har tidligere blitt avholdt møte i kommunen angående behov for midlertidig overdekking 

ved uteservering på Lloyds. Bygningen Lloyds leier lokaler i er et kjent varemerke for 

Hønefoss, med sin karakteristiske jugendstil fasade. Bygningen er dessuten registrert med høy 

verneverdi av ekspert Jo Sellæg. Det første alternativet som ble presentert for kommunen var 

vist med innglassing. Kommunen uttrykte bekymring for at en slik type konstruksjon med 

glass, vil delvis skjule jugendstilfasaden. Det er ikke ønskelig med en slik virkning. Det ble 

diskutert fram ulike alternativer i møtet. Det var bred enighet om at det på sikt bør utvikles en 

permanent, forbedret løsning for utearealet ved bygningen. Det ble samtidig påpekt et sterkt 

behov for tiltakshaver å kunne skjerme uteserveringen ved Lloyds i umiddelbar framtid. Det 

ble i denne forbindelse enighet om at en lett konstruksjon med uttrekkbar tekstilduk vil være 

en god midlertidig løsning. Intensjonen er at duken kan i store deler av døgnet være fratrukket, 

slik at fasaden kun blir dekket til når det er nødvendig. 

 

Tillatelsen skal ha en varighet på 2 år fra dette vedtaket er datert, til 19.03.2017. 

 

Eiendommen ligger i et område som er omfattet av reguleringsplan nr. 64-02, Hønefoss 

sentrum. Vi kan ikke se at tiltaket er i strid med reguleringsplanen for dette området.  

 

Vedtak: 
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I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden i henhold til plan- og bygningslovens § 

20-2 på følgende betingelser: 

 

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres og plasseres i henhold til lover, forskrifter og 

vedtak i saken hvor tegning, situasjonskart o.l. er lagt til grunn. 

 

2. Denne tillatelsen er gyldig i 2 år fra nå, til 19.3.2017.  Med mindre det skulle foreligge ny 

tillatelse innen den tid, må konstruksjonen være fjernet innen 19.3.2017 

 

3. Duken skal kun være trukket for fortrinnsvis kveld og natt, eller ved behov når været tilsier 

det.  

 

Giro (til tiltakshaver, Hans Christian Svensrud) ettersendes for innbetaling av gebyr for 

saksbehandling: kr 4620,- 

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

Betalingsreglementet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret 27.11.2014).  

Tiltaket, inkludert eventuelle terrengendringer, må ikke komme i konflikt med noen typer private 

eller offentlige ledninger. Kommunen krever normalt minst 4 meter avstand fra byggverk til 

kommunale vann- og avløpsledninger. Avstanden måles horisontalt (vannrett) fra bygningen til 

vann- /avløpsledning.  

 

Når arbeidene anses ferdige, skal tiltakshaver skriftlig anmode om ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse om noe arbeid gjenstår. Jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og 

byggesaksforskriftens § 8-1. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli aktuelt at 

kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet. 

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

 

Saksbehandler: Marie Irene Norberg 

Telefon: 32 11 75 68 

E-post: Marie.Irene.Norberg@ringerike.kommune.no 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 



Delegerte vedtak 
 

Dato:  -   Utvalg: HMA Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

15/3391 22.04.2015 DS BYG 153/15 R/TEK/BERLE

 GNR 374/342 

  

Oppføring av garasje Gnr/bnr 274/342 - Gamle Ådalsvei 40 

 

15/3512 23.04.2015 DS BYG 159/15 R/TEK/BERLE

 GNR 86/773 

Tom Banggren  

Tak over uteplass Gnr/bnr 86/773 - Vælsvannet 

 

15/3870 24.04.2015 DS BYG 162/15 R/TEK/BERLE

 GNR 293/160 

Marek Rzewuski  

Hytte Gnr/bnr 293/160 - Smilihaugen 28 

 

15/2911 24.04.2015 DS BYG 163/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/137 

  

Oppgradering av eksisterende hytte og bygging av bod Gnr/bnr 293/137 - 

Smilihaugen 38 

 

15/3699 24.04.2015 DS BYG 164/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/271 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/271 - Frydenhaugen 1 

 

15/2792 27.04.2015 DS BYG 166/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 255/1 

Hallbjørn Hareide  

Riving av eksisterende og bygging av nytt anneks Gnr/bnr/fnr 255/1/8 - Solli 

 

15/3522 28.04.2015 DS BYG 170/15 R/TEK/BERLE

 GNR 49/148 

Ove Nordseth Karlsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 49/148 - Furulundveien 11 

 

15/3502 29.04.2015 DS BYG 172/15 R/TEK/BERLE

 GNR 148/24 

Kjetil Solheim  

Redskapshus - flytte 2 stabur Gnr/bnr 148/24 - Strømsoddveien 157 

 



15/3804 29.04.2015 DS BYG 173/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 167/16 

  

Nytt bygg - bolig Gnr/bnr 167/16 - Tranbyveien 11 

 

15/3582 30.04.2015 DS BYG 176/15 R/TEK/BERLE

 GNR 89/176 

Trond Viggo Strømsodd Nyhuus  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/176 - Havreslettskogen 95 

 

15/4089 04.05.2015 DS BYG 180/15 R/TEK/BERLE

 GNR 251/214 

Kjell Willand  

Tak over terrasse - Flytting av vegg i stue Gnr/bnr 251/214 - Steinrøysveien 27 

 

15/3772 05.05.2015 DS BYG 184/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 87/569 

  

Påbygg - fasadeendring Gnr/bnr 87/569 - Rabbaveien 88 

 

15/3726 06.05.2015 DS BYG 189/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 299/1 

  

Installering av flisfyringsanlegg Gnr/bnr 299/1 - Vestre Ådal 613 

 

15/3923 06.05.2015 DS BYG 191/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/168 

Magnus Larsen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 89/168 - Tørrjulfaret 28 

 

15/3972 07.05.2015 DS BYG 193/15 R/TEK/BERLE

 GNR 103/263 

Per-Erik Wikstrøm  

Fasadeendring Gnr/bnr 103/263 - Haugkollen 20 

 

15/4034 08.05.2015 DS BYG 195/15 R/TEK/BERLE

 GNR 55/103 

Svein H Isaksen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 55/103 - Tors vei 18 

 

15/4184 08.05.2015 DS BYG 196/15 R/TEK/HALA

 GNR 86/123 

  

Oppføring av enebolig og garasje Gnr/bnr 86/123 - Brattveien 3 

 

15/4249 11.05.2015 DS BYG 198/15 R/TEK/BERLE

 GNR 86/217 

Jul Delp  

Bruksendring Gnr/bnr 86/217 - Westheims gate 13 

 



15/3965 11.05.2015 DS BYG 199/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 87/181 

  

Ominnredning av underetasje til leileilighet Gnr/bnr 87/181 - Sagaveien 60 

 

15/4304 11.05.2015 DS BYG 200/15 R/TEK/BERLE

 GNR 102/94 

  

Bygging av tilbygg og riving av garasje Gnr/bnr 102/94 - Borgergrenda 43 

 

15/3940 12.05.2015 DS BYG 203/15 R/TEK/MANO

 GNR 43/5 

  

Ombygging og fasadeendring Gnr/bnr 43/5 - Mælingen 136 

 

15/4024 12.05.2015 DS BYG 204/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 317/435 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 317/435 

 

15/4310 13.05.2015 DS BYG 206/15 R/TEK/BERLE

 GNR 61/4 

  

Bygging av tilbygg til kårbolig Gnr/bnr 61/4 - Heggenveien 

 

15/4123 18.05.2015 DS BYG 209/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 50/2 

  

Oppføring av lagerhall Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

15/3254 18.05.2015 DS BYG 212/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 81/57 

Laila Løvhøiden  

Riving av eksisterende hytte og bygging av erstatningshytte Gnr/bnr 81/57 - 

Askveien 260 

 

15/4259 20.05.2015 DS BYG 215/15 R/TEK/AEMYH

 GNR 89/170 

  

Bygging av enebolig Gnr/bnr 89/170 - Tørrjulfaret 7 

 

15/3530 21.05.2015 DS BYG 217/15 R/TEK/BERLE

 GNR 215/294 

Ole Jacob Smerud  

Bygging av garasje og lagerbod Gnr/bnr 251/294 - Steinrøysveien 93 

 

15/3704 26.05.2015 DS BYG 223/15 R/TEK/BERLE

 GNR 130/38 

Kjell J Lad  

Bygging av tilbygg terrasse Gnr/bnr 130/38 - Harehaugveien 120 



 

14/2166 27.05.2015 DS BYG 226/15 R/TEK/BERLE

 GNR 102/180 

  

Gnr.102/180 - Ringkollen - Anneks  

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 
Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Johnny Løvstad  

Skjellestadhagen 2 

 

1389 HEGGEDAL 

 

Delegasjonssak nr. 226/180 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/2166-7 14098/15 GNR 102/180  27.05.2015 

 

TILBYGG TIL EKSISTERENDE HYTTE  

GNR/BNR 102/180 – RINGKOLLEN - JAKLEFOSS 

 

Det vises til søknad opprinnelig mottatt 29.10.2014, og til endret søknad registrert mottatt 23.1.15. 

Søknaden gjelder et tilbygg på ca 8,6 m² bruksareal til eksisterende hytte ved Jaklefoss.  

 

Eiendommen er en fritidseiendom. Området er i kommunedelplanens arealdel angitt som 

landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Det kreves dispensasjon fra byggeforbudet 

som Markalovens § 5 angir, og dette forbudet overskygger forbudet som 

kommuneplanbestemmelsenes § 2.2 også angir. Det er søkt dispensasjon fra byggeforbudet i 

Markalovens § 5.  

 

I vårt oversendelsesbrev 3.5.15 til fylkesmannen skrev vi bl.a.:  

 

Søknaden er endret. 25.10.14 mottok vi søknad om anneks. I et brev 31.10.14 (se vedlagte kopi av 

vårt brev) ga vi tilbakemelding om at vi etter en foreløpig vurdering var negativ til å tillate et 

anneks med ca 10 m² bruksareal. Vi ba Løvstad revurdere planene, og evt. innsende en søknad om 

tilbygg til hytta i stedet. Vi viste til at markaloven fra 1.9.09 gjør at kommuneplanbestemmelsenes 

§ 2.2 for marka ikke lenger gjelder. Selv om § 2.2 ikke lenger gjelder, skjeler vi fortsatt til 

retningslinjene til § 2.2 om maksimum 50 m² bruksareal hytte og 10 m² uthus. Vi forklarte at vi 

hadde vært negative til anneks i tidligere saker og hvorfor. Vi skisserte alternative løsninger. Vi 

redegjorde for saksgangen i markasaker, blant annet om at kommunen ikke har hjemmel til å 

godkjenne dispensasjon fra § 5 i markaloven dersom fylkesmannen uttaler seg negativt. Etter 

diverse korrespondanse og samarbeid, har Løvstad endret planene sine i tråd med våre 

anbefalinger, en søknad som vi anbefaler fylkesmannen å ikke gå i mot.  

I følgeskriv 23.1.15 viser Løvstad blant annet til ønske om flere sengeplasser for at familien 

fortsatt skal kunne være samlet på hytta. Det er vist til at det ikke er bilvei fram til hytta, og at alt 

må bære fram. Det er mange hytter i området, og området er i lite bruk av andre enn hytteeierne.  

Løvstad har vurdert å endre søknaden ved å innrede en utebod som er i enden av hytta, men dette 

er bygningsteknisk problematisk, og ville igjen gi behov for bygging av uthusareal. Løvstad har 

valgt å søke om å utvide hytte på stuesiden (kortveggen). For å begrense størrelsen, søkes det om 

et soverom som er så lite at senga vil gå fra vegg til vegg. I tilbygget som vil øke bruksarealet med 

ca 8.6 m², blir det også en spisekrok. 2  
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Løvstad viser til at toalettforholdene skal sikres ved elektrisk toalett.  

 

Vår vurdering:  

Plasseringen er rett innenfor markagrensen, i det området i Ringerikes del av marka der det er 

tettest med hytter. Det er ingen innsjøer i nærheten, og plasseringen er ikke ved rødmerkede 

løyper eller blåmerkede stier. På tross av den sentrale beliggenheten, er det ikke bilveg helt fram 

til hytta. Det er positivt at det bare blir en bygning på eiendommen, en eiendom som er på hele 

3.344 m². Utvidelsen med 1,6 m bredt tilbygg gjør at det totalt blir ca 55 m² BRA med 

oppholdsrom, ca 9 m² uthusarealer og ca 6 m² areal fra en overbygget veranda. Dette er ca 10 m² 

mer enn det retningslinje i kommuneplanbestemmelsenes § 2.2 la opp til 30.8.07. Men vi ser at 

uthusarealet er viktig for at utstyr skal kunne lagres innendørs og ikke i for stor grad utendørs, og 

at slike overbygde verandaarealer er verdifulle å ha. Vi vurderer at dette fortsatt er en nøktern 

hyttestandard som ikke avviker så mye fra «50 +10» at intensjonen i § 2.2 blir tilsidesatt.  

Den korte utvidelsen på 1,6 m tilsier også at Naturmangfoldlovens interesser ivaretas. Vi vil sette 

betingelser om at all transport av materialer og utstyr må foregå på snødekt mark eller på et 

annet vis som ikke skader terrenget.  

 

Vi synes det er positivt at Løvstad har innrettet seg etter kommunens anbefalinger, og anbefaler 

altså fylkesmannen å ikke gå i mot søknaden!  

 

I uttalelse 18.5.15 går ikke fylkesmannen i mot at det blir gitt dispensasjon.  

 

På bakgrunn av fylkesmannens uttalelse og de konkrete vurderinger vi gjorde i forbindelse med 

oversendelsen til fylkesmannen, finner vi å kunne godkjenne dispensasjon og å gi tillatelse.  

 

Vedtak:  

I medhold av delegert myndighet, jfr. kommunens delegasjonsreglement vedtatt i Ringerike 

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i 

Markalovens § 5 med hjemmel i Markalovens § 15, og søknaden godkjennes forøvrig i henhold til 

plan- og bygningslovens § 20-2 på følgende betingelser:  

 

1. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket utføres og plasseres i henhold til lover, forskrifter og 

vedtak i saken hvor tegning, situasjonskart o.l. er lagt til grunn.  

 

2. All transport av byggingen/materialer, utstyr, etc, må foregå på et vis som ikke skader terrenget.  

 

Giro (til tiltakshaver, Johnny Løvstad) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: kr 

2 200,-, dispensasjon: kr 4 400,-, totalt: kr 6 600,-.  

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

Betalingsreglementet for 2015 ble vedtatt av kommunestyret 27.11.2014).  
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Når arbeidene anses ferdige, skal tiltakshaver skriftlig anmode om ferdigattest, eller midlertidig 

brukstillatelse om noe arbeid gjenstår. Jfr. plan- og bygningslovens § 21-10 og 

byggesaksforskriftens § 8-1. Gjenstår noe av arbeidene skal dette angis. Det kan bli aktuelt at 

kommunen foretar ferdigbesiktigelse/tilsyn i forkant av at ferdigattest eller midlertidig 

brukstillatelse blir utskrevet.  

 

Ingen deler av byggverket må tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger.  

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

lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen bort, jfr. plan- og bygningslovens § 21-9.  

 

Alt arbeid skal følge plan- og bygningsloven, forskrifter og øvrige bestemmelser. Dersom  

innsendte planer er i strid med offentlige bestemmelser, gjelder bestemmelsene foran planene.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang.  

 

Med hilsen 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

 

Saksbehandler: Berit Leine  

berit.leine@ringerike.kommune.no  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 



Vår dato: 18.05.2015 

Vår referanse: 2015/3049 

Arkivnr.: 421.3 

Deres referanse: 14/2166-4 

 

Saksbehandler: Lise Økland 

 

Innvalgstelefon: 32 26 68 04 

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no 
fax: 32 26 66 56 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111 
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no 

Ringerike kommune  
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra markaloven for oppføring av  

tilbygg til en hytte på Jaklefoss ved Ringkollen i Ringerike kommune 
 

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven for oppføring av tilbygg til en hytte på ved Ringkollen. Fylkesmannen kan 

ikke se at tiltaket vil ha negative konsekvenser for de allmenne hensyn og interesser som 

markaloven skal ivareta. Vi vil derfor ikke motsette oss at kommunen gir dispensasjon i 

tråd med søknaden. Vi ber likevel kommunen se til at det ikke skapes en uheldig prese-

dens for større enkeltbygninger i Marka enn det som tidligere har blitt praktisert.  

 

Bakgrunn 

Vi viser til kommunens brev av 3. mai 2015 med søknad om oppføring av tilbygg til eksiste-

rende hytte på Jaklefoss ved Ringkollen, gnr. 102 bnr. 180 i Ringerike kommune. Det er søkt 

om å utvide hytta med 8,6 m
2
 BRA. Hytta vil etter dette ha et samlet bruksareal på ca. 70 m

2
 

inkludert 9 m
2
 uthusfunksjoner og 6 m

2
 overbygget veranda. Bakgrunnen for søknaden er et 

ønske om flere sengeplasser og en spisekrok. Det er ikke andre bygninger på eiendommen. 

Hytta ligger i et område med mange andre hytter. 

 

Eiendommen ligger innenfor Marka og omfattes av Lov om naturområder i Oslo og nærlig-

gende kommuner (markaloven) som trådte i kraft 1. september 2009. Formålet med markalo-

ven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Lovens § 5 innfører 

et generelt forbud mot bygge- og anleggstiltak innenfor Marka. I § 15 åpnes det for at kom-

munen kan gi dispensasjon fra byggeforbudet. Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i 

lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon 

etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmil-

jøet eller allmenne interesser. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

 

I kommuneplanen inngår eiendommen i landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) 

Marka. I retningslinjene til kommuneplanen er det i Marka angitt en øvre arealgrense på 50 

m
2
 BRA for hytter og 10 m

2
 BRA for uthus. Forholdet til LNF-formålet blir avklart gjennom 

dispensasjonssaken etter markaloven og skal ikke behandles etter plan- og bygningsloven. 

 

Det må som en del av saksbehandlingen redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene 

for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. I Na-

sjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det at kommunene skal ivare-

ta landskapshensyn i planleggingen. Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen.  
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Fylkesmannens vurderinger 

Fylkesmannen viser til at formålet med markaloven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelse og idrett. Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.  

Hytta ligger i et område som er preget av hyttebebyggelse. Det fremkommer av saken at det 

ikke er blåmerkede stier eller rødmerkede skiløyper nær hytta. Vi er heller ikke kjent med at 

det er spesielle naturverdier som vil bli berørt.  

 

Vi vil i utgangspunktet anbefale at tidligere praktiserte retningslinjer for maksimal hyttestør-

relse i Marka ikke overskrides. Vi kan imidlertid ikke se at tilbygget vil føre til økt privatise-

ring av arealer som anses som viktige for allmenne friluftsinteresser. Vi ber likevel 

kommunen se til at hytta gis en god estetisk utforming og tilpasning til landskapet og omgi-

velsene, blant annet med hensyn til bygningsstørrelse.  

 

Dersom kommunen vurderer at det er grunnlag for det, vil vi ikke motsette oss at det blir gitt 

dispensasjon fra markaloven i tråd med søknaden. En eventuell dispensasjon må kunne 

begrunnes ut fra konkrete forhold i denne aktuelle saken for å unngå uheldige presedens-

virkninger. En utstrakt dispensasjonspraksis for større enkelthytter i Marka enn det som tidli-

gere har blitt praktisert, vil samlet og på sikt kunne gi negative virkninger. Vi viser også til 

naturmangfoldlovens prinsipp om samlet belastning. 

 

Kommunen har kompetanse til å innvilge dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 

dersom Fylkesmannen i det aktuelle fylket eller annen berørt statlig eller regional myndighet 

ikke har uttalt seg mot at dispensasjon gis. 

 

Konklusjon 

Dersom kommunen finner at det er grunnlag for det, vil Fylkesmannen i Buskerud ikke gå 

imot at det gis dispensasjon for oppføring av tilbygg i tråd med søknaden. Vi viser til oven-

nevnte vurderinger av tiltaket ut fra de allmenne hensyn som markaloven skal ivareta. Ved en 

eventuell dispensasjon bør kommunen begrunne vedtaket slik at det ikke skapes en uheldig 

presedens for større enkeltbygninger i Marka enn det som tidligere har blitt praktisert. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anders J. Horgen 

kst. avdelingsdirektør 

 

 

  Lise Økland 

   

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 
 

Fra:  Miljø og areal v/Ingrid Strømme 

   

  

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1751-12 17466/15 GNR 177/20 02.07.2015 

Gnr. 177/20 - Begrunnelse for hvorfor det må søkes om ny utslippstillatelse  

 
Vi viser til saksprotokoll for behandling i HMA 8.juni 2015, hvor det ble vedtatt på utsette saken 

for nærmere redegjørelse fra Rådmannen. I dette notatet presiserer vi grunnlaget for å kreve ny 

søknad om utslippstillatelse.  
 

 

Søknadsplikt etter Forurensningsloven: 

Kommunen krever ny søknad fordi forutsetningene i dag er annerledes enn i 1977, da klager fikk 

utslippstillatelse fra kommunen. Alle mindre avløpsanlegg skal oppfylle gjeldende krav som er 

satt i forurensningsforskriften kapittel 12. Disse kravene kom i 2007, og betydelig annerledes og 

strengere enn kravene som gjaldt på 1970-tallet.  

 

Dersom det ved tilsyn oppdages at anlegget ikke tilfredsstiller dagens krav og er eldre enn 10 år, 

kan kommunen trekke tilbake utslippstillatelsen (jf forurensningsloven § 18). Det må dermed 

søkes kommunen om ny utslippstillatelse for et nytt anlegg som er i tråd med dagens krav. 

Eventuelt kan det gamle anlegget rehabliteres slik at det tilfredsstiller gjeldende regelverk.  

 

 

Rehabiliteringen er søknadspliktig iht Plan- og bygningsloven 

Arbeidene som skal gjøres på i forbindelse med rehabiliteringen på anlegget er søknadspliktig 

etter plan- og bygningsloven. Dersom det kun hadde vært snakk om mindre reparasjoner, slik som 

montering av en utløpsdykker eller nytt lokk, ville det ikke vært søknadspliktig.  

 

 

Likebehandling og presedens: 

Dette er én av om lag 40 saker hvor kommunen har gitt pålegg om nye avløpsanlegg som et 

resultat av tilsyn utført i 2013-14 i tråd med vedtatt «Strategi for opprydding i avløp i spredt 

bebyggelse». Dersom det i denne saken gis fritak fra kravet om søknadsplikt, vil det i tillegg til å 

være i strid med regler for saksbehandling, også innebære at denne saken blir forskjellsbehandlet 

sammenlignet med de andre sakene. Det vil også gi presedens for tilsvarende saker i fremtiden og 

mindre inntekter til kommuen.  
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0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og 

idrettsanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

 

Sammendrag 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann 

med nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta eksisterende 

anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor planområdet. Planforslaget 

var på høring og offentlig ettersyn våren 2015, og det kom inn 5 uttalelser til planforslaget. Med 

bakgrunn i uttalelsene er det gjort noen endringer i planforslaget. Planen legges nå fram for 

sluttbehandling.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning vedtok i møte 03.03.2014 sak 23/14 

oppstart av planarbeidet.  

 Planforslaget ble 1.gangsbehandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

og vedtatt sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i møte 13.04.2015, sak 

29/15. 

 

Beskrivelse av saken 



Planforslaget  

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

 Plankart (vedlegg 2)  

 Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3)  

 Planbeskrivelse (vedlegg 4)  

 

For utdypende informasjon om planforslaget, se planbeskrivelse eller saksframlegg til 1. 

gangsbehandling (vedlegg 4 og 6) 

 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning 

Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 

27.06.1985. Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og 

trafikkformål. Reguleringsplan nr. 176 oppheves ved vedtak av ny plan. 

Endringer etter 1.gangsbehandling 

De viktigste endringer etter 1.gangsbehandling er:  

a) Det er vist byggegrense fra E16 i område for boligbebyggelse. Iht. veglova er 

byggegrense fra riksveg 50 m. I gjeldende reguleringsplan nr. 176 er det vist 30 m 

byggegrense fra senter E16. Eksisterende enebolig ligger ca 20 m fra senter E16, i 

likhet med eneboliger på motsatt side av E16. I ny plan settes byggegrense til 20 m 

fra senter E16, av hensyn til eksisterende enebolig. Vegvesenet har akseptert dette i 

e-post 06.07.2015 (vedlegg 8).  

b) Det er angitt utnyttelsesgrad for område for vannbehandlingsanlegg (BVF1) 

c) Omtale av naturmiljø i planbeskrivelsens kap. 5.6 er utdypet.  

d) Det er tatt inn i bestemmelsene at adkomstveg til vannverket skal asfalteres i 5 meter 

lengde fra E16.  

 

I tillegg er det gjort mindre endringer som ledd i kvalitetssikring av planforslaget.  

Høringsuttalelser 

Planforslaget var på offentlig ettersyn i perioden 16.04.2015 – 03.06.2015. 

Høringsdokumentene er tilgjengelig under "lenker". I samme periode ble forslaget sendt 

regionale myndigheter, berørte grunneiere, kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. 

Det kom inn totalt 5 uttalelser. Disse følger som vedlegg 5. Hovedtrekkene i uttalelsene er 

referert nedenfor, samt i kapittel 8 i planbeskrivelsen (fra s 38). Her er også hver enkelt 

uttalelse kommentert av forslagsstiller og rådmannen.  

 

NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 i vannressursloven om 

samordning av tillatelser kan brukes i saken. Det trengs ikke ytterligere behandling etter 

vannressursloven (konsesjonsbehandling).  

 

Buskerud fylkeskommune anser at eksisterende kulturminner er tilstrekkelig ivaretatt og 

sikra i planen.  

 

Fylkesmannen i Buskerud etterlyser synliggjøring og konkretisering når det gjelder de 

miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven. Dette er utdypet i revidert 



planbeskrivelse, og det vises også til rapport fra Asplan viak med utredning av naturverdier 

og naturmiljø, datert 21.09.2014 (vedlegg 7).  

 

Statens vegvesen ber om tilbakemelding på tre punkter:  

- Byggegrense mot E16 var ikke vist på plankartet.  

- Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke på salting.  

- Oppfyllelse av vilkår om asfaltering i gitte avkjøringstillatelse.  

Punktene er nå avklart med vegvesenet, bekreftet i e-post 06.07.2015 (vedlegg 8). 

Byggegrense er vist på plankartet. Asplan viak har kommentert problemstilling knytta til 

salting. Prøver viser at dette ikke er noe problem per i dag. Statens vegvesen er også villig til 

å gå i dialog dersom dette skulle bli et problem i framtida. Krav om asfaltering er tatt inn i 

bestemmelsene.  

 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole konkluderer med at planen ikke vil ha dramatiske 

innvirkninger på landbruksvirksomheten.  

 

Forholdet til overordnede planer 
I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er området avsatt til idrettsanlegg. Ved 

revisjon av arealdelen tas det sikte på å endre arealformål i tråd med ny detaljregulering.  

 

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

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

Formannskapet. 

 

Økonomiske forhold 
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende 

handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016). 

 

Rådmannens vurdering 
Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og 

avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp. Med 

bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget vedtas.  

 

Vedlegg 
1.  Oversiktskart med planavgrensning 

2.  Forslag til plankart, merket 2.gangsbehandling 

3.  Forslag til reguleringsbestemmelser, merket 2.gangsbehandling 

4.  Planbeskrivelse, merket 2. gangsbehandling 

5.  Høringsuttalelser* 

a. Buskerud fylkeskommune* 

b. Fylkesmannen i Buskerud* 

c. Landbrukskontoret, Ringerike kommune* 

d. Noregs vassdrags- og energidirektorat* 

e. Statens vegvesen* 

6.  Saksframlegg 1. gangsbehandling* 

7.  Rapport fra Asplan viak, naturverdier og naturmiljø, datert 21.09.2014* 

8.  E-post fra Statens vegvesen 06.07.2015* 



 

Lenker 
Høringsdokumentene  

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 07.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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RINGERIKE KOMMUNE 

Miljø- og arealforvaltning, Areal- og byplankontoret 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER  
0605_391  

Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg  
 
Utarbeidet av Asplan viak, 17.11.2014 
Sist revidert av Ringerike kommune 07.06.2015      

1. gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 13.04.2015, sak 29/15 
Høring og offentlig ettersyn 18.04.2015-03.06.2015 
2.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning DATO, sak SAKNR 
Formannskapet  DATO, sak SAKNR 
Vedtatt av Kommunestyret DATO, sak SAKNR 
 

Reguleringsformål 
Formålet med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann 
med nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer.  
Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området. 
 
Området som er regulert er innenfor planavgrensningen som er vist på plankartet. 
Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) §§ 
12-5 og 12-6: 
        Feltnavn:  

1. Bebyggelse og anlegg  
Boligbebyggelse      B 
Idrettsanlegg      o_BIA 
Energianlegg       o_BE 
Vannforsyningsanlegg      o_BVF 1-3 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
Veg       o_SV 
Kjøreveg       SKV 
Gang- og sykkelveg      o_SGS 
Annen veggrunn, grøntareal     SVG 
Kollektivholdeplass      o_SKH 

3. Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  L1-2  
4. Hensynssoner  

Sikringssone. Område for grunnvannsforsyning  H120_1-2 
Sikringssone. Frisikt.      H140_ 
Fareområde. Høyspenningsanlegg    H370_ 
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§ 1. Fellesbestemmelser 
 
§ 1.1 Støy (pbl. § 12-7, nr. 3) 
T-1442/12 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn ved 
oppføring av støyfølsom bebyggelse. Areal innenfor avstand av 50 meter fra senter vei, E16, 
skal regnes som støyutsatt. Søknader om tiltak innenfor denne grensen skal inneholde 
redegjørelse og dokumentasjon av støyforhold etter retningslinjene i T-1442.  
 
§ 1.2 Universell utforming (pbl. § 12-7, nr. 4) 
For nye tiltak som er beregnet for offentlig bruk, herunder idretts- og friluftsformål, skal 
hensyn til universell utforming og tilgjengelighet for alle være et grunnleggende premiss for 
utforming.  
 
§ 1.3 Dokumentasjonskrav (pbl. § 12-7, nr. 4) 
Ved søknad om tiltak etter plan og bygningsloven §§ 20-1 og 20-2, skal det som vedlegg til 
søknaden, og så langt det er relevant for den aktuelle søknaden, følge situasjonsplan som skal 
vise plassering av bygg og tilpasningen til omgivelser, herunder eksisterende bygg og anlegg, 
vei og adkomst, biloppstillingsplasser, vann- og avløpsløsninger, og avgrensning av 
hensynssoner markert i plankartet. Nytt og gammelt terreng skal vises ved terrengendringer, 
kotehøyder ved inngangsparti, biloppstillingsplass og adkomst til kjørevei skal påføres. 
 
§ 1.4 Automatisk fredete kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeid skulle fremkomme automatisk fredete kulturminner, må 
arbeidet straks stanses, og utviklingsavdelingen ved fylkeskommunen varsles, jf. 
kulturminneloven § 8, andre ledd. 
 
 

§ 2. Bebyggelse og anlegg  
 
§ 2.1 Boligbebyggelse -B 
1. Boligtype (pbl. § 12-7, nr. 1) 
Innenfor området tillates oppført enebolig. Bileilighet på inntil 65 m2 BRA kan tillates.  
       
2. Utnyttingsgrad (pbl. § 12-7, nr. 1) 
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.  
Parkeringsarealer skal medregnes i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad.  
 
3. Krav til parkering (pbl. § 12-7, nr. 7) 
Parkeringsdekning skal være iht. kommunens parkeringskrav.  
 
4. Byggegrense  
Bygninger skal plasseres innenfor byggegrense. Byggegrense er vist på plankartet.  
 
§ 2.2 Idrettsanlegg – o_BIA (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
Innenfor området kan det etableres idrettsanlegg og nødvendig trafikkareal for drift.  
Mindre bygninger for å dekke behov for drift av anlegget kan tillates oppført, jf. også § 5.1, 
pkt. 1b). Innenfor området kan det ikke tillates etablert parkering for besøkende til anlegget. 
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§ 2.3 Energianlegg - BE (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
Område o_BE skal nyttes til energianlegg.  
 
§ 2.4 Vannforsyningsanlegg – o_BVF1 (pbl. § 12-7, nr. 1 og 2) 
1. Formål 
Innenfor området kan det etableres vannverk med vannbehandlingsanlegg og 
rentvannsbasseng, samt tilhørende nødvendige funksjoner, adkomst, og parkering. 
Vendehammer skal opparbeides innenfor arealet. 
 
2. Utnyttingsgrad (pbl. § 12-7, nr. 1) 
Maks utnyttingsgrad beregnes i % BYA og skal være som vist på plankartet.  
Parkeringsarealer skal medregnes i beregningsgrunnlaget for utnyttingsgrad.  
 
3. Byggehøyde  
Tillatt maksimal høyde på deler av bygningsmassen, målt fra gjennomsnittlig planert terreng, 
er 11,0 meter. 
 
4. Bevaring av vegetasjon  
De delene av tomten som ikke benyttes til nødvendige bygninger og tiltak skal i størst mulig 
grad bevares med eksisterende vegetasjon som skjerming. Dette for å begrense synligheten av 
anlegget. Før ferdigstillelse av anlegget skal behov for supplerende skjermende beplantning 
vurderes, og eventuell planting gjennomføres. 
 
5. Utforming  
Anlegget skal utformes med tanke på minst mulig eksponering for sine omgivelser.  
For utvendig kledning skal det velges dempede nyanser innenfor skala for naturfarger. 
 
§ 2.5 Vannforsyningsanlegg – o_BVF 2 og 3 (pbl § 12-7, nr. 1 og 2) 
Innenfor områdene kan det etableres grunnvannsbrønner for drikkevannsvannforsyning.  
Følgende restriksjoner og påbud gjelder: 
a) Forbud mot alle aktiviteter som ikke er nødvendige for vannverkets drift. 
b) Brønnområdene skal gjerdes inn. Inngjerdet område skal være inntil 8x8 meter for hver 

brønn. Port skal ha 3 meter lysåpning. Høyde på gjerde skal være 2,0-2,1 meter med 
piggtråd på toppen. 

 

§ 3. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
§ 3.1 Veg – o_SV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14) 
Området skal nyttes til offentlig veg.  
 
§ 3.2 Kjøreveg - SKV (pbl. § 12-7, nr. 1 og14) 
Innenfor SKV1 kan det opparbeides adkomstveg for drift av vannverk og idrettsanlegg. 
Vegen kan opparbeides med bredde 4,0 meter inkludert skulder, samt grøft på hver side.  
Veien skal asfalteres i 5 meter lengde fra kant hovedveg (E16) med en tykkelse på 5 cm. 
Vegen for øvrig skal ha grusdekke, og tillates ikke asfaltert.  
SKV2 er eksisterende traktorveg som går gjennom planområdet.  
 
§ 3.3 Kollektivholdeplass - SKH (pbl § 12-7, nr. 1 ) 
Området er avsatt til bussholdeplass langs E16, og skal opparbeides jf. Statens vegvesen sin 
håndbok N100.  
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§ 4. Landbruks-, natur og friluftsområder - LNFR 
 
Innenfor områdene L 1-3 kan eksisterende turstier, løypetraseer (lysløype) for friluftsformål 
og idrettsanlegg med tilhørende belysning driftes og vedlikeholdes.  
Nye turstier og løypetraseer kan vurderes tillatt av kommunen/vannverkseier etter søknad. 

 
§ 5. Hensynssoner 
 
§ 5.1 Sikringssone - område for grunnvannsforsyning H120_ (pbl § 12-7, nr. 2) 
Avgrensning av sikringssonene er også vist på kartskisse i figur 10 i planbeskrivelsen.  
 
1. Restriksjoner for sikringssone H120_1  
a) Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masse. 
b) Forbud mot ny bebyggelse utover det som er nødvendig for vannforsyningsanlegget. 

Mindre bygg som er nødvendig for eksisterende drift av idrettsanlegget kan vurderes tillatt 
av kommunen/vannverkseier etter søknad. 

c) Forbud mot nye veier som ikke er nødvendig for driften av vannverket. 
d) Forbud mot punktutslipp, infiltrasjonsanlegg, deponeringsplasser for avfall, avløp, slam 

eller lignende, samt kloakkledninger. 
e) Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes 

skriftlig til vannverkseier. 
f) Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 

plantevekster, utover det som er strengt nødvendig for drift av idrettsplassen. Sprøyteplan 
bør legges fram for vannverkseier på årlig basis. Tanker/beholdere må stå på tett underlag, 
og være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

g) Forbud mot all lagring og bruk av olje/oljeprodukter og kjemikalier utover det som er 
nødvendig for vannverkets drift.  Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at 
eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

h) Forbud mot bruk av motordrevne kjøretøyer utover det som er nødvendig for bruk av 
området og driften av vannverket. Alle motordrevne kjøretøy eller maskiner skal fraktes ut 
av sonen ved arbeidsdags slutt. 

i) Forbud mot bruk av husdyrgjødsel.  
j) Forbud mot beiting 
k) Forbud mot leirslagning/camping, militærøvelser og lignende 
l) Forbud mot etablering og drift av riggområde ved anleggsgjennomføring. 
 
2. Restriksjoner for sikringssone H120_2 
a) Forbud mot deponering av slam eller avfall. 

b) Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved lekkasje 

kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig påvirkning av 

vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet. 

c) Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større mengde enn 

det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. Maksimum størrelse på nye 

tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3. Tanker må stå på tett underlag, og 

være plassert slik at eventuell væskelekkasje kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). 

Eventuelle eksisterende nedgravde tanker med volum over 3 m3 tillates kun benyttet 

videre dersom det gjennomføres tiltak for sikring mot lekkasje og forurensning av 

grunnen. 
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d) Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen. 

e) Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier kan 

tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet. 

 
§ 4.3 Sikringssone – frisikt H140_ (pbl. § 12-7, nr. 2) 
I frisiktsone skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende vegers planum. 
 
§ 4.2 Fareområder - høyspenningsanlegg H370_ (pbl. § 12-7, nr. 2) 
Innenfor området kan det ikke føres opp bygninger eller bygningstekniske konstruksjoner. 
Det kan ikke gjennomføres terrenginngrep innenfor området, uten at det foreligger skriftlig 
godkjennelse fra linjeeier. 
 
 
 

§ 5. Rekkefølgebestemmelser (pbl. § 12-7, nr. 10) 
 

§ 5.1 Kryss mot E16 
Før det gis tillatelse til igangsetting av arbeid innenfor område for vannforsyningsanlegg 
(BVF), skal nytt kryss mot E16 være opparbeidet jf. vedtatt plan og i henhold til vegvesenets 
normaler. Krav om asfaltering i § 3.2 skal ivaretas.  
 
§ 5.2 Vannforsyningsanlegg 
Før nytt vannforsyningsanlegg kan settes i drift for leveranse av drikkevann, skal 
sikkerhetstiltak beskrevet under § 2.4 b) om gjerding, være etablert.  

§ 5.3 Vann og avløp 
Før det kan tillates videre utbygging innenfor område B, skal boligen være tilknyttet godkjent 
vann- og avløpsløsning.  
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1. Sammendrag 
 
Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal. 
Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. Det er 
etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen på Nes i Ådal. Kommunen 
ønsker å ta ut inntil 66 000 m3/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. Kommunen 
planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for idrettsbanen.  
 
For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken av 
nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 0) og 
infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) er 
innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er blant 
annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og 
husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten 
innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes 
eksisterende landbruksavkjørsel. Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner, 
spesielle naturverdier eller rødlistearter som må hensynstas.  
 
For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil 
klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.  
 
I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i Vannressursloven, erstatter behandlingen av 
reguleringsplanen ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen 
med framlagt plankart og bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og 
dokumentasjon jf. konsesjonssøknad. Gjennomføring av tiltaket (uttak av vannressurser og 
etablering av vannverk) er utførlig beskrevet i kapittel 6.p 
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2. Bakgrunn  

2.1 Begrunnelse for planen 

Det eksisterende kommunale Vestre Nes vannverk har ca. 74 abonnenter, inklusive skole, 

sykehjem/omsorgsboliger og noen butikker. 

Vestre Nes vannverk blir i dag forsynt fra 2 eksisterende grunnvannsbrønner ved elva Begna 

rett ved skolen. Det har vært problemer med dårlig smak på vannet og tilfeller med bakterier i 

brønnene etter flom i elva. I en avstand på 30-50 meter fra brønnene ligger infiltrasjonsgrøfter 

fra avløpsanlegget til skolen. Vannkilden er ikke av tilfredsstillende kvalitet, og det er behov 

for ny vannkilde. 

Kommunen har i lengre tid gjort undersøkelser for å finne en ny vannkilde til vannverket. I 

2003 ble det gjort grunnvannsundersøkelser der det ble funnet et aktuelt område for uttak av 

grunnvann ved idrettsplassen på Nes. En prøvebrønn ble da prøvepumpet i 7 måneder med 

svært godt resultat. Grunnvannsforekomsten ble i 2008 godkjent av Mattilsynet til uttak av 

drikkevann. I februar 2014 ble det boret 2 stk produksjonsbrønner i løsmasser ved 

prøvebrønnen.  

Det er planlagt å bygge et nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng i området øst for 

idrettsbanen. Det nye vannverket, inkl. grunnvannsbrønner, blir dimensjonert for i framtiden 

også å kunne forsyne det private Østre Nes vannverk med drikkevann. Østre Nes vannverk 

forsyner i dag ca. 20 abonnenter inklusive bensinstasjon og veikro. Ved dimensjonering av 

vannforbruk ved vannverket er det også tatt hensyn til framtidig utbygging av boligfelt og 

næringsliv i Nes i Ådal. 

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for utbyggingen med grunnvannsbrønner, 
vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng. Sikring av den nye vannkilden med 
klausuleringssoner og restriksjoner på aktivitet i sonene en viktig del av planen. 

Eksisterende vannforbruk ved det kommunale Vestre Nes vannverk i Nes i Ådal er i dag ca 

9000 m3/år. Ringerike kommune ønsker å etablere uttak av inntil 66 000 m3/år grunnvann fra 

de to nye produksjonsbrønnene. Vannuttaket er basert på beregnet vannforbruk ved 

vannverket i år 2033, og fordeler seg som følger: 

 Midlere døgnforbruk over året: 180 m
3
/døgn (= 66 000 m

3
/år) 

 Maks døgnforbruk: 360 m
3
/døgn.  

 

Uttaksområdet for grunnvann inkludert beskyttelsessoner inngår i foreslått reguleringsplan. 

Vannuttak til alminnelig vannforsyning er i utgangpunktet konsesjonspliktig, men NVE kan 

iht. vannressurslovens § 20 fastsette at et tiltak ikke trenger konsesjon om det er tillatt i 

reguleringsplan. Informasjon som er gitt i dette dokumentet omfatter også alle opplysninger 

som ville blitt gitt i en konsesjonssøknad iht. vannressursloven. En konsesjonsbehandling tar 

1- 2 år, og det er derfor tidsbesparende å innlemme tiltaket i reguleringsplan. Tiltaket er ikke 

tidligere vurdert etter vannressursloven. 

Videre tas det sikte på å regulere eksisterende boligeiendom innenfor planområdet til 
boligformål, slik intensjonen er i gjeldende kommuneplan fra 2007. Eiendommen er regulert 
til idrettsanlegg i reguleringsplanen fra 1985. 
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2.2 Planstatus og geografisk plassering 

Planområdet består i dag av skog, idrettsbane, lysløype og enebolig.   

Gjeldende planstatus er følgende: 

Kommuneplan: Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg, 
nåværende og boligområde, nåværende. 

Reguleringsplan: Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 
27.06.1985. Planområdet i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.  
 

Tiltaksområdet ligger i Nes i Ådal, Ringerike kommune, Buskerud fylke. Det aktuelle 

grunnvannsområdet ligger nord for Sperillen, vest for elva Begna, og er merket av med blå 

sirkel på kartutsnittet nedenfor.  

Plassering av de to grunnvannsbrønnene med klausuleringssoner framgår av 

reguleringsplankartet.

 

Figur 1Geografisk plassering av tiltaks- og reguleringsplanområdet. Kartutsnitt fra 
http://kart.ringerike.kommune.no 

2.3 Forslagstiller, plankonsulent, hjemmelshavere 

Tiltakshaver for nytt vannverk, og forslagsstiller for planen, er Ringerike kommune, Tekniske 
forvaltning Utbygging.  Utførende plankonsulent er Asplan Viak AS.  
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Tabell 1 Tabellen under viser oversikt over hjemmelshavere innenfor planområdet. 

Gnr/bnr Areal Hjemmelshaver Kommentar 
305/279 21463 m2 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta 

består i stor grad av skog.Vannbehandlingsanlegg 
og rentvannsbasseng er planlagt på denne tomta.  

305/249 8524 m2 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. 
Idrettsbane med tilkomstveg. 

305/1 Ca 14 300 
daa 

Jesper Bernhard 
Henriksen 

Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen. 

305/5, 
135 

Ca 318 daa Brynjulf Holte I hovedsak skog 

305/115 2322 m2 Eva Marie Nystrand Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor 
plangrense. Ådalsveien nr. 1230 

305/27 Ca 13,7 daa Merete Skogstad  
1016/1  Statens vegvesen E 16 

 
Figur 2 Kartskissen over viser eiendomsforholdene på stedet. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no. 

2.4 Tidligere vedtak i saken 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning vedtok oppstart av detaljreguleringa i møte 
03.03.2014, sak 23/14: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og 
idrettsanlegg. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal, 
ved vedtak av ny detaljregulering. 
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2.5 Krav om konsekvensutredning?  

Ansvarlig myndighet (kommunen) har vurdert at planen ikke utløser krav om 
konsekvensutredning eller planprogram i henhold til plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 og 
etter §§ 2 og 3 i Forskrift om konsekvensutredning. Planlagte tiltak i planen er vurdert å ikke 
ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

2.6 Viktige tema i planprosessen 

Klausuleringskart og hensynssoner 
Vannkilden, som er 2 borebrønner i løsmasser ved idrettsbanen, er plangodkjent av 
Mattilsynet i brev datert 06.06.2008, ref 2008/063043. Vedtaket er basert på en risiko- og 
sårbarhetsanalyse med forslag til klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde/ 
klausuleringssoner. Omfanget av klausuleringssonene og -bestemmelser er vurdert av 
hydrogeolog på bakgrunn av prøvepumping av grunnvannsbrønn og lokale forhold. 

Klausuleringssonene berører både kommunale og private eiendommer. I planen kan 
klausuleringssonene bli ivaretatt i form av hensynssoner på plankartet. Aktuelle hensynssoner 
med konkrete bestemmelser/retningslinjer må avklares i planprosessen. 

Temaer knyttet til vannverket 
Forprosjekt for nytt vannverk er under utarbeidelse, og omfatter utbygging av 
grunnvannsbrønner, vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng med tilhørende 
ledningsanlegg. 

Forhold knytta til idrett må ivaretas 
Det må vurderes om det er behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Både lysløype og 
idrettsbane kan fortsatt brukes. 

Naturmangfold 
Eventuelle særlige verdier knyttet til eksisterende miljø- og naturforhold må registreres og 
avklares. 

2.7 Rapporter og bakgrunnsdokumenter 

 Forprosjekt – Nes i Ådal. Utbygging av nytt vannverk. Foreløpig rapport rev 
28.07.2014. 

 Notat – Prøvepumping av nye produksjonsbrønner Nes Vannverk, datert 10.07.2014, 
Asplan Viak AS. 

 Notat – vurdering av naturverdier Nes i Ådal, datert 21.09.2014, Asplan Viak AS. 
 Kulturminner – Buskerud fylkeskommune, rapport fra gjennomført registrering, 

Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg, datert 11.08.14, samt brev datert 21.08.2014. 
 Ringerike kommune – Varsel om oppstart av planarbeid – Vestre Nes vannverk og 

idrettsanlegg, brev datert 05.03.2014. 
 Mattilsynet – Godkjenning av vannkilde ved Nes Vestre vannverk, datert 06.06.2008. 
 Rapport- Nes i Ådalen. Resultater fra prøvepumping og forslag til beskyttelse av 

vannkilden. Rev. 10.08.2004, Asplan Viak AS. 
 Notat - Vannforsyning Nes i Ådal. Grunnvannsundersøkelser – lokaliteten ved 

idrettsplassen. Resultater fra grunnundersøkelser. Dimensjonering av nye brønner, 
Datert 19.08.2004, Asplan Viak. 
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3. Planprosessen 

Varsling av oppstart av planarbeid 
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:  

- Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.  
- Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.  
- Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.   

Frist for å komme med innspill ble satt til 20. mai 2014. Det kom inn 8 uttalelser til 
oppstartsvarselet. Disse er oppsummert og kommentert i kapittel 8.  

 
Figur 3 Kartskissen viser foreslått planavgrensning ved melding om oppstart av planarbeid.  
Kartillustrasjon: Ringerike kommune 
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4. Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Overordnede planer 

 
Figur 4 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan fra 2007 avsatt til idrettsanlegg, nåværende, 
boligområde, nåværende og erverv, framtidig. Kommuneplanens arealdel viser ny avkjøring 
fra E16 til idrettsbanen sør for boligeiendommen 305/115. 

Areal til planlagt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal 
avsatt til idrettsanlegg. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsformål jf. dagens bruk. 
Planlagt utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at vedtatt ny trase for adkomst 
(sør for boligeiendom) utgår. 

4.2 Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplan er nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 27.06.1985. 
Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg og trafikkformål.  

Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng beslaglegger deler av areal regulert til 
idrettsanlegg (håndball og treningsfelt), men som per i dag ikke er opparbeidet i tråd med 
formålet. Tiltaket reduserer imidlertid ikke areal til idrettsfunksjoner jfr. dagens bruk. Planlagt 
utbedring av eksisterende avkjøring fra E16 medfører at regulert ny adkomst sør for 
boligeiendom utgår. 
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Figur 5 Gjeldende reguleringsplan er det avsatt areal til håndball, treningsfelt og parkering, i tillegg til eksisterende 
fotballbane. Kartutsnitt fra http://kart.ringerike.kommune.no. 

4.3 Tilgrensende planer 

Det er ingen tilgrensende reguleringsplaner til området i dag. Øst for E18 er det igangsatt 
reguleringsplan planid 322 Ny veiløsning for boligområdet NØ Nes i Ådal, jf. kommunens 
kartløsning på nett. 

4.4 Temaplaner 

Regional plan for universell utforming – Buskerud mot 2025, vedtatt 28.04.2011. 
Overordna mål i planen er at planen skal:  

 bidra til reell og likeverdig deltakelse i Buskerudsamfunnet for alle.  
 legges til grunn for all offentlig virksomhet og planlegging i fylket.  

 
Kommentar: Målsettinger i planen er relevante for utforming/tilgjengelighet til idrettsområde.  

 
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud, vedtatt 29.01.2014. 
Strategi for idrett og friluftsliv i Buskerud skal bidra til økt bruk av arealer og anlegg 
tilrettelagt for idrett og friluftsliv. I tillegg skal den styrke det lokale idretts- og 
friluftslivarbeidet gjennom best mulig benyttelse av menneskelige, organisatoriske og 
økonomiske ressurser. 

 
Kommentar: Målsetting i planen er relevant for regulering av areal til idrettsformål og 
skiløyper. For å oppfylle målsettingen i planen bør idrettsformålet som minimum sikres 
tilsvarende vilkår som dagens situasjon, eller bedre.  
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4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) 

 T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 
Kommentar: Retningslinjen er lagt til grunn for behandling av støy og fastsetting av krav 
i reguleringsbestemmelsene. 
 

 T-2/08 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen 
RPR for barn og unges interesser i planlegging. Skal synliggjøre og styrke barn og unges 
interesser i all planlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjene er blant annet 
ment å ivareta at arealer som brukes av barn og unge sikres mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. Videre skal det sikres varierte og store nok arealer til lek 
og opphold i nærmiljøet samt tilstrekkelige arealer for barnehager. Ved omdisponering 
av slike arealer skal det skaffes fullverdig erstatning. 
Kommentar: Retningslinjen er relevant for regulering av areal til idrettsformål, samt 
ivaretakelse av areal som benyttes til bl.a. turveier og skiløyper. 

Lov om kulturminner (kulturminneloven). 
Kommentar: Det er gjennomført kulturminneregistreringer.  
 

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
Kommentar: Det er gjennomført registreringer som grunnlag for vurdering av tiltakets 
påvirkning på naturmangfoldet. Se vurdering under kp. konsekvenser. 
 
Nasjonal friluftslivspolitikk 
St.meld. 39(2000-2001) sier blant annet: Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og 
forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt vare på. 
Kommentar: Planen ivaretar hensyn til friluftslivet. 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 

Planområdet er lokalisert omkring Nes idrettsanlegg på Nes i Ådal, og har en utstrekning på 
ca 114 daa.  

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet består i dag av skog, idrettsbane med adkomst fra E16, del av lysløype, samt en 
enebolig. Nord i planområdet finnes også en gammel hoppbakke. Planområdet avgrenses av 
E16 mot øst. Tilstøtende arealer ellers er LNF-områder med skog. Litt lenger sør for 
planområdet ligger en næringseiendom (NAF/Viking utrykningssentral) (gnr 305 bnr 384, 
Ådalsveien 1220). Like øst for planområdet og E16 ligger skole, samfunnshus og barnehage.  
Det er etablert undergang for planfri kryssing med E16.  
 

 

Bilde 1 Det er etablert planfri kryssing mellom idrettsbanen og lysløypa og skoleområdet på østsiden av E16. 
Bildet er tatt fra planområdet – mot øst – og viser eksisterende undergang. 
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Figur 6 Eksisterende lysløype er etablert like nord for planområdet, med naturlig utgangspunkt fra 
idrettsanlegget. Lysløypa er markert med gult og rød stiplet linje i kartet over 

5.3 Stedets karakter 

Området preges av skog, furumo med noe innslag av gran. Bunnvegetasjon består i hovedsak 
av lyng og grasvekster. Noe krattvegetasjon på tidligere åpne flater. 
 

 

Bilde 2 Området preges av stort innslag av skog. Bildet viser adkomst til idrettsbanen. 
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Bilde 3 Eksisterende bebyggelse(bolig) har beliggenhet langs E16. Eksisterende bebyggelse er lite dominerende 
i terrenget. Bilde tatt fra eksisterende landbruksvei. 

 

Bilde 4 Eksisterende boligeiendom sett fra E16. Bilde fra Google Earth. 

5.4 Landskap  

Planområdet omfatter del av det flate partiet (elveflaten) langs Begna. Terrenget stiger 
deretter mot fjellområdene i vest.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Buskerud Fylkeskommune utførte en registrering av kulturminner i området 06.08.2014. Jf. 
brev fra Buskerud fylkeskommune datert 21.08.2014, ble det ikke funnet automatisk fredede 
kulturminner innenfor planområdet. Det er påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha 
lokalhistorisk verdi, og fylkeskommunen foreslår at disse kan markeres med en hensynssone i 
reguleringsplanen. Buskerud fylkeskommune har ingen innvendinger mot planen. 

5.6 Naturverdier  

Det er gjennomført befaring for registrering av viktige naturverdier. Det er ikke registrert 
spesielle naturverdier som må hensyntas i planarbeidet. Resultatene fra registreringene 
framkommer av egen rapport; Nytt vannverk i Nes i Ådal, naturverdier og 
konsekvensutredning for naturmiljø (Asplan Viak 2014). 
 
I rapportens kap 1.2 er det en redegjørelse over de miljørettslige prinsipper i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 som skal legges til grunn ved alle kommunale vedtak, og som 
ivaretas av de utførte registreringer og konsekvensanalyse for reguleringsplanen. 
Naturmiljøutredningen er basert på registrering i området av biolog Rein Midteng 31.8.2014 
og sjekket mot eksisterende baser (naturbase.no, ngu.no og artsdatabanken.no/artskart). 
Tidspunktet var godt både for registrering av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var mindre 
egnet for kartlegging av fugl uten at dette medfører at beslutningsgrunnlaget er usikkert. 

Konsekvensutredningen er utført etter: 

 Statens vegvesens Håndbok 140: konsekvensanalyser, veiledning (2006)  

 Direktoratet for Naturforvaltning, Håndbok 13 (1999/2013): Kartlegging av naturtyper 

 Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok 11 (2000): Kartlegging og verdsetting av 
viltområder 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet omfatter en idrettsplass og del av lysløype. Områdene er i kontinuerlig bruk til 
formålet.  
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Bilde 5 Eksisterende fotballbane, Nes idrettsbane. 

5.8 Landbruk 

Planområdet omfatter ikke dyrket landbruksareal. Foruten idrettsbanen og eksisterende 
boligtomt, består planområdet i hovedsak av skog med høy eller middels høy bonitet på 
grunnlendt mark (ref. http://kilden.skogoglandskap.no). Arealene på flaten regnes som 
dyrkbare. Planområdet antas å ha en marginal landbruksmessig verdi. 
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Figur 7 Utsnitt av del av planområdet. Areal med rød skravur regnes som dyrkbar mark. Mørk grå farge i kartet 
viser grunnlendt mark. 

5.9 Trafikkforhold 

I øst grenser planområdet mot E16. E16 har på strekningen en ÅDT på ca 2100 (tall fra 
Nasjonal vegdatabank). Fartsgrense på strekningen er 60 km/t. Boligeiendommen innenfor 
planområdet har direkte adkomst fra E16. Idrettsplassen og lysløypa har adkomst for 
gående/syklende gjennom undergang fra østsiden av E16. Kjøreadkomst for drift til 
idrettsområdet fra E16 via skogsbilvei. I tilknytning til adkomstvei til skole/barnehage er det 
etablert buss-stopp både for sørgående og nordgående rute.  
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Bilde 6 Bildet viser dagens driftsadkomst til planområde/idrettsplass (midt i bildet), sett fra E16, retning sørovest. 
Bilde fra Google Earth. 

 

 

Bilde 7 Bildet viser eksisterende buss-stopp innenfor planområdet (høyre side), samt kryss mot skole/barnehage 
(venstre side). Bilde tatt mot sør, E16. Bilde fra Google Earth. 

5.10 Barns interesser 

Idrettsbanen og friluftsområdene (turstier) benyttes av barn fra skole og barnehage. 
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5.11 Universell tilgjengelighet 

Området omkring adkomster og idrettsbane er forholdsvis flatt og det ligger dermed i 
utgangspunktet godt til rette for at arealene skal være tilgjengelige for alle. Det er imidlertid 
ikke gjort særlige tilrettelegginger for universell utforming omkring anleggene.  

5.12 Teknisk infrastruktur 

El-nett 
Ringeriks-Kraft (RIK) har noe nett i og rundt planområdet. Det er i 2014 satt opp en trafo 
innenfor kommunal eiendom, ca 10 meter øst for eksisterende materialhus ved idrettsbanen, 
ved eksisterende adkomstvei. RIK har i kommunikasjon med Ringerike kommune (e-post 
08.08.14) signalisert at de vurderer å rehabilitere eksisterende høyspentlinje i området. De ser 
på en eventuell omlegging i kabel. Inntil videre blir ny trafo koplet til eksisterende 
høyspentlinje.  
 
Vann og avløp 
Det er i 2014 etablert 2 nye produksjonsbrønner for uttak av grunnvann fra løsmasser ved 
idrettsbanen, som skal bli den framtidige drikkevannskilden det kommunale vannverket. 
Eksisterende vannkilde er 2 stk grunnvannsbrønner ved elva Begna, beliggende utenfor 
planområdet.  Eksisterende bolig i planområdet er ikke tilknyttet kommunalt vannforsyning. 
Boligen har privat separat avløpsanlegg med infiltrasjon i grunnen. Boligen vil få tilbud om 
tilkobling til det nye vannverket. 
 
 

 
Bilde 8 Det er nylig satt opp ny trafokiosk innenfor planområdet. 
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Figur 8 RIK har noe nett innenfor og rundt planområdet. Markert med rød strek med punkt i kartet over. 

5.13 Grunnforhold, geologi og løsmasser 

Generelt består Begnas delta av breelvavsetninger med et topplag av yngre elveavsetninger. I 
dalbunnen er det avsatt fluvialt materiale med til dels betydelig mektighet. Grunnen innenfor 
planområde antas bestående av sand med noe innslag av silt/leire, og grusmasser. Brønnene er 
satt mot randen av fluviale avsetninger, med en løsmassemektighet på 18 - 19 meter. Profilet 
består av varierende masser, hovedsakelig fin sand med noe silt/leire ned til 12 meter. Fra 12 
meter og ned er massene sammensatt av grov sand med noe fin grus. Andelen grus øker til 
rundt 20 % mot bunnen av profilet. Generelt er massene godt sortert. 
 
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger eller 
redusert stabilitet i grunnen. Tiltaket vil heller ikke medføre økt rasfare. Det er ingen 
eksisterende vann- og avløpsledninger i grunnen som må hensyntas. Ringerikskraft har ingen 
nedgravde kabler i området, bortsett fra ved den nye trafoen. 

5.14 Støyforhold 

Statens vegvesen har utarbeidet støyvarslingskart for Buskerud. Kartene er tilgjengelige på 
www.vegvesen.no. Arealene nærmest E16 er støyutsatt (vegtrafikkstøy). Eksisterende bolig 
antas å ligge innenfor gul støysone. Del av boligeiendommen ligger innenfor rød støysone. 
Øvrig aktivitetsområder innenfor planområdet ligger utenfor angitte støysoner. 

5.15 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

Risiko- og sårbarhet i tilknytning til planområdet er i dagens situasjon først og fremst knyttet 
til tilgrensende E16. Risiko- og sårbarhet er behandlet spesielt i eget dokument (vedlagt).  
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6. Beskrivelse av tiltaket og planforslaget 

6.1 Beskrivelse av planlagt vannverk 

Informasjon om planlagt utbygging 

Det er boret 2 løsmassebrønner, se figur 8. Brønnene skal pumpe i hver sin ledning til et 

planlagt vannbehandlingsanlegg som skal plasseres øst for idrettsbanen, innenfor 

planområdet. Vannbehandlingsanlegget skal produsere rentvann direkte til et lavreservoar/ 

rentvannsbasseng. Fra rentvannsbassenget skal vannet pumpes ut til forbrukerne. Anlegget er 

planlagt med brannvannskapasitet iht. gjeldende krav i Ringerike kommune. Det blir også 

etablert et automatisk startende nødstrømsaggregat i anlegget, slik at det produseres vann også 

ved strømbrudd. Det nye vannverket blir planlagt slik at kravet til 2 uavhengige hygieniske 

barrierer jf. drikkevannsforskriften blir ivaretatt. 

Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til 

vannbehandlingsanlegget. Vegen skal kun ha grusdekke, og vil ikke få innvirkning på 

grunnvannet. Statens Vegvesen har godkjent planene for avkjøringen. Det går en eksisterende 

traktorveg gjennom selve brønnområdet som vil bli utstyrt med låst bom.  

Klausulering av infiltrasjonsområdet til brønnenes sone 0, 1 og 2, samt en mindre del av sone 

3, skal inngå i reguleringsplan.  Det er tenkt at klausulering av sone 3 for øvrig skal inngå i 

kommunedelplan som hensynssoner med bestemmelser. Klausuleringsbestemmelsene er 

godkjent av Mattilsynet i 2008 på bakgrunn av prøvepumpingen i 2003. Prøvepumping av de 

2 nye produksjonsbrønnene underbygger resultatet fra 2003.  

 

Hoveddata for brønnene 

Nye produksjonsbrønner, B2 og B3, for Nes vannverk i Ådal, ble etablert i uke 7 og 8, 2014 

av Brødrene Myhre AS. Det er gjennomført prøvepumping mhp kapasitet, vannkvalitet og for 

verifikasjon av influensområde. 

Tabell 2 Brønndata, produksjonsbrønner 

 Brønn B2 

produksjonsbrønn 

Brønn B3 

produksjonsbrønn 

Koordinater N 6 715 013,462 

Ø 553 758,777 

N 6 714 992,570 

Ø 553 744,072 

Høyde topp brønn (moh) 162,004 161,935 

Filterdybde  

(m under terreng)  

17,3 – 19,3 og  

19,3 – 21,3 

18,5 – 20,5 og 

22,5 – 24,5 

Grunnvannsspeil  

(m under terreng) 

Ro-vannstand ved brønnboringen: ca 12 m 

Laveste grunnvannstand: ca 14,5 m 

Grunnvannstanden i området er i stor grad kontrollert av nivået i 

Sperillen, som er regulert mellom 147,95 meter og 150,25 meter.  

Ev. dybde til fjell (m) Ikke kjent Ikke kjent 
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Brønn i løsmasse eller fjell Løsmasser Løsmasser 

Maks. uttak. Beregnet for 

år 2033. 

Maks døgnforbruk Nes vannverk:  

4,2 l/s = 360 m
3
/døgn totalt fra begge brønnene.  

Normalt uttak. År 2033. Midlere døgnforbruk Nes vannverk:  

2,2 l/s = 180 m
3
/døgn  

Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m
3
/år, totalt fra begge 

brønnene. 

Eksisterende vannforbruk 

ved Vestre Nes vannverk 

Eksisterende vannforbruk ved vannverket er ca 9000 m
3
/år, som 

tilsvarer et midlere forbruk på ca 25 m
3
/d. 

 

Kapasitet brønner og variasjon over året: 

Prøvepumpingen viser at hver av brønnene har en kapasitet på 5 l/s med en avsenkning på 

maks 2 meter.  

I forbindelse med vannverksutbyggingen blir det bygd et nytt rentvannsbasseng, som 

medfører timeutjevning av forbruket. Dvs. maks døgnforbruk er dimensjonerende for 

brønnene.  

Ved ekstremt vannforbruk, f eks brann, er det planlagt at brønnene skal kunne gå samtidig og 

gi til sammen ca 8 l/s i 4 timer for å etterfylle bassenget. Dette er en situasjon som vil oppstå 

svært sjelden. 

Det anatas at maks døgnforbruk vil oppstå om sommeren ved hagevanning. Laveste 

vannforbruk vil oppstå om vinteren.  

 

Beskrivelse av grunnvannsmagasin/kildeområde 

Beskrivelse av grunnvannsmagasinet: 

Plassering av grunnvannsbrønnene på deltaet ved elva Begna er vist på reguleringsplankartet 

med feltnavn BVF2 og BVF3 (vannforsyningsanlegg). Begna er hovedelva i 

Begnavassdraget. Normalvannføring ved utløpet av Sperillen er 88 m
3
/s. 

Innmating til grunnvannsforekomsten skjer direkte via infiltrasjon fra nedbør kombinert med 

avrenning fra fjellsiden. I tillegg vil vann fra Begna antatt infiltrere i massene. Dybde til 

grunnvannsspeil er vist i tabell 2 nedenfor.  

Uttak av grunnvann vil ikke påvirke vannføringen i Begna eller grunnvannsnivået i området. 

Uttak fra produksjonsbrønnene vil senke grunnvannsnivået lokalt i brønnområdet og føre til 

noe mer indusert infiltrasjon fra Begna inn i grunnvannsmagasinet. Eksisterende peilebrønner 

på brønnområdet kan brukes til å overvåke grunnvannsnivået i framtiden om det blir behov 

for det.  

Figur 9 viser produksjonsbrønnene, tidligere prøveboringer og peilebrønner. 
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Figur 9 Lokalisering av produksjonsbrønner, blå punktmerker B3 og B2. Øvrige markeringer er tidligere
prøveboringer og testbrønner. Idrettsbanen nederst til venstre i bildet.

Kapasitetpåbrønner:

Prøvepumpingenviserathveravbrønneneharenkapasitetpå5 l/s medensenkningpå
grunnvannspeiletpåmaks2 meter.Utbredelseav senkningstraktersværtavgrenset,og
prøvepumpingenviserat detikke er interaksjonmellomde2 produksjonsbrønnene.

Resultaterfra prøvepumping:

Tabell 3: Tekniske data med plassering av filter og slisseåpning for de to nye produksjonsbrønnene

BrønnB2 BrønnB3

Godskvalitet Rustfrittsyrefaststål

Total brønnlengde* 24 m 25 m

Vinkelfra horisontalplan Vertikalboring

Brønndimensjon 168mm

Stigerørslengde 18 m 18,5m

Sumprør/pumpesump 2 m 0,5

Filtertype kontinuerligslissefilteri rustfritt stål,beisetutførelse

Diameterfilter 168mm

Filterlengde 4 m

Filterplassering,munderterreng 17,3– 19,3og
19,3– 21,3

18,5– 20,5og
22,5– 24,5

Filteråpning,mmlysåpning 1 og 0,5 1 og0,5

Topppumpe,munderterreng 22– 23 21- 22

Pumpetype,leie (vedprøvepumping) Kapasitet5 l/s ved25m løftehøyde

Det erutførtbådekorttidspumpingog langtidspumping.Tabell2 nedenforviserresultaterfra
langtidspumpingen.

B2

B3
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Tabell 4: Registrering av dyp til grunnvann, grunnvannstemperatur og sum uttak (vannmåler) under langtids 
prøvepumping. Registreringene er utført ved uttak av vannprøve. P1 og P5 er peilebrønner. 

Tidspunkt pumpestart: 

26.02.2014 kl 15:30 
Prod.br B2 Prod.br B3 P1 P5 

 

Sum vannmåler m3 

Vann-uttak l/s 

 

Uker etter start Dato  Dyp* 0C. Dyp* 0C. Dyp* Dyp* 
 

B2 

 

B3 
B2 B3 

Før start 26.02  12,20 5,0 12,05 5,0 13,40 12,80 0 22473 0 0 

1 04.03  14,06 5 13,73 5,3 13,51 13,31 2221 24583 4,3 4,1 

2 11.03  13,46 5,4 13,35 5,2 13,35 12,98 4946 27191 4,5 4,3 

3 18.03  13,22 5,1 13,15 5,1 13,10 12,91 7676 29804 4,5 4,3 

4 25.03  13,47 5,0 13,43 4,9 13,38 13,23 10346 32435 4,4 4,4 

5 06.05  13,33 5,3 13,41 5,3 13,45 13,21 26372 48211 4,4 4,35 

9 03.06  12,92  13,02  12,99 12,62 37140 58789 4,45 4,4 

*Dyp til grunnvann i meter fra brønntopp. 

 

 

Fordeler og ulemper ved tiltaket 

Fordeler 

 

Rent drikkevann: Vannverket skal gi abonnentene en helsemessig og betryggende 

vannforsyning. Vannforsyningen skal tilfredsstille gjeldende krav i Drikkevannsforskriften.   

Nytte for lokalsamfunnet: Tiltaket er nødvendig for å kunne videreutvikle Nes i Ådal, både 

med hensyn til boligutbygging og næringsliv. 

Ulemper :  

 

Restriksjoner på arealbruk: Det vil bli lagt restriksjoner arealbruken i tilsigsfeltet til 

brønnene. Konsekvensene av dette er nærmere beskrevet i kp. 7. 

 

Tiltaket vurderes til å ikke kunne føre til skade eller ulemper for allmenne interesser. 

Mektigheten på umettet sone er i ro-tilstand i størrelsesorden 12 – 13 m og en lokal senkning 

av denne med 1 – 2 m vil ikke ha påvirkning på markvann, vegetasjon eller andre 

hydrologiske forhold.  

6.2 Planlagt arealbruk og eiendomsforhold 

Arealbruk  

 

Vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng er planlagt plassert på et areal avsatt med 

reguleringsformål vannforsyningsanlegg. Grunnvannsbrønnene er plassert i LNF-område.  

Det skal etableres beskyttelsessoner (klausuleringssoner) rundt brønnene, sone 0, 1, 2 og 3. 

Klausuleringssonene 0, 1 og 2 inngår i sin helhet i reguleringsplan. I tillegg inngår også en 

mindre del av klausuleringssone 3. Klausuleringssonene 1 og 2 og 3 er regulert som 

hensynssoner på plankartet, med tilhørende bestemmelser. Klausuleringssone 0 dekkes av 

reguleringsformål vannforsyningsanlegg, BVF2 og BVF3. 
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Sone 0 – Brønnområdet - Sonen omfatter et inngjerdet område rundt hver brønn på inntil 8 x 

8 m. Plassering av brønnene er vist på reguleringsplankartet. Restriksjonene for sone 0 er 

implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, § 2.4 vannforsyningsanlegg.  

Sone 1 og 2 – Infiltrasjonssonen - Omfatter LNF-område og område avsatt til idrettsformål i 

reguleringsplan, samt tilkomstveg til vannbehandlingsanlegg og idrettsbane og traktorveg på 

brønnområdet. Eksisterende lysløype i området kan fortsatt brukes. I reguleringsplanen blir 

dette arealet foreslått som hensynssoner med restriksjoner. Restriksjonene for sone 1 og 2 er 

implementert i reguleringsbestemmelsene til planen, se § 4.1 Sikringssone. 

Sone 3- Den ytre sikringssone - Omfatter LNF-område, nåværende boligområder, E16 og et 

samfunnshus. Kun en mindre del av sone 3 inngår i reguleringsplanen. For denne sonen er 

aktuelle og relevante klausuleringsbestemmelser jf. punktene 1-7 under innlemmet i 

reguleringsplanen § 4.1 Sikringssone.  

Øvrig del av sonen med restriksjoner ligger utenfor planområdet, og er tenkt innarbeidet i 

kommuneplanens arealdel, og det vil bli lagt restriksjoner på følgende: 

1. Forbud mot deponering av slam eller avfall. 

2. Forbud mot industri eller annen virksomhet som produserer kjemikalier som ved 

lekkasje kan ha negativ virkning på grunnvannskvaliteten, eller langvarig 

påvirkning av vannkvaliteten i hovedvassdraget. Skal vurderes av helsemyndighet. 

3. Forbud mot nye byggefelt. Enkeltstående hus, mindre tilbygg/garasje kan tillates 

på spesielle vilkår etter søknad. 

4. Forbud mot lagring av drivstoff, tjære, fenoler eller plantevernmidler i større 

mengde enn det som er nødvendig for drift av eksisterende virksomhet. 

Maksimum størrelse på nye tanker for olje/oljeprodukter og kjemikalier er 3 m3. 

Tanker må stå på tett underlag, og være plassert slik at eventuell væskelekkasje 

kan samles opp (oppsamlingskum e.l.). Eventuelle eksisterende nedgravde tanker 

med volum over 3 m3 tillates kun benyttet videre dersom det gjennomføres tiltak 

for sikring mot lekkasje og forurensning av grunnen. 

5. Forbud mot nye avløp med utslipp til grunnen. 

6. Forbud mot større og/eller kommersielt uttak av masser. Mindre uttak av grunneier 

kan tillates etter avtale med og godkjenning av vannverksmyndighet. 

7. For Begna: forbud mot tiltak som endrer elvebunnens filtrerende egenskaper. 

Herunder også forbygninger, broer, brygger og lignende langs elva.  

Figur 10 viser grensene for sone 1 og 2, samt sone 3. 
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Figur 10 Kartskissen viser grensene for aktuelle klausuleringssoner 1 og 2, og 3. 

 

Eiendomsforhold 

 

Brønnområde: Ringerike kommune innhentet tillatelse til etablering av grunnvannsbrønnene 

fra grunneier gnr/bnr 305/1 før brønnene ble boret. Det imidlertid ikke inngått noen formell 

avtale med grunneier ennå, dette er under arbeid.  Kommunen tilstreber å inngå en minnelig 

avtale med grunneier. 

Tomt for vannbehandlingsbygg og rentvannsbasseng: Anlegget er planlagt plassert på gnr/bnr 

305/279 som eies av Ringerike kommune, og skal reguleres til vannforsyningsformål.  
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6.3 Reguleringsformål 

Det reguleres til følgende formål:  
 
Tabell 5 Reguleringsformål 

 PBL – formål Felt Areal 
(daa) 

Beskrivelse 

1110 Boligbebyggelse  
 

B 2,1 Omfatter eksisterende bolig. 

1400 Idrett BIA 18,4 

Eksisterende fotballbane, samt 
tidligere regulert areal til andre 
idrettsformål. 

1510 Energianlegg BE 0,12 Trafo 

1541 Vannforsyningsanlegg BVF 3,8 

Omfatter areal til grunnvannsbrønner, 
klausuleringssone 0, samt areal til 
basseng og vannbehandlingsanlegg.  

2010 Veg SV 1,2 Offentlige veier (E16). 

2011 Kjøreveg SKV 1,7 Private veier 

2019 
Annen veggrunn – 
grøntareal SVG 2,7 

Omfatter arealer for skulder, grøft, 
snøopplag mv.  

2073 Kollektivholdeplass SKH 0,22 Bussholdeplass 

5100 LNFR-areal L 72,9 
 

  Sum: 103,1 
 

 

Hensynssoner og bestemmelsesområder 

Hensynssonene legger restriksjoner på utnyttelsen innenfor byggeområder. 
Klausuleringsbestemmelser innenfor sone 0 (brønnområdet) er gitt som 
reguleringsbestemmelser til område BVF2 og BVF3. Klausuleringsbestemmelser til sone 1 og 
2 (infiltrasjonssonen) er gitt som bestemmelser til hensynssone (sikringssone) H120_1. 
Klausuleringsbestemmelser til sone 3 (den ytre sikringssonen) er gitt som bestemmelser til 
hensynssone (sikringssone) H120_2. 

Tabell 6 Tabellen under gir oversikt over hensynssoner og bestemmelsesområder som er benyttet i planforslaget 

Type hensynssone Angitt 
hensynssone 

Benevn-
else i 
plankart 

Beskrivelse 

a) Sikrings-, støy- 
og faresoner (pbl § 
11-8 a, jfr § 12-6) 

Sikringssone H120_ Område for grunnvannsforsyning 

" 
Sikringssone, 
frisikt 

H140_ Frisiktsone mot E16 

" Faresone  H370_ Høyspenningsanlegg 
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6.4 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

Bolig (B) 
Innenfor planområdet ligger en eksisterende boligtomt med påstående bolig. Arealet er i 
planforslaget avsatt til bolig i tråd med intensjonen ved oppstart av planarbeidet. Det er gitt 
bestemmelser som sikrer opprettholdelse av boligformålet. Ved eventuelle senere 
ombygginger eller tiltak på boligen, må det gjennomføres støyberegninger som grunnlag for 
behandling av søknad. Statens vegvesen har utarbeidet støyvarselkart for det aktuelle området, 
tilgjengelige på www.vegvesen.no. Støyvarselkartene er utarbeidet etter retningslinje for 
behandling av støy i arealplanleggingen T-1442. Støyvarselkartene viser beregnet rød 
støysone (Lden>65dB) og gul støysone (Lden>55dB). Støyvarselkartene er et varsel om hvor 
støy kan innebære en konflikt i forhold til bebyggelse. Det skal alltid gjøres mer nøyaktige 
støyberegninger dersom det er aktuelt med utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor 
støysonen. Slike nøyaktige beregninger er det utbyggers ansvar å utarbeide. Støyvarselkartene 
fra Statens vegvesen viser en prognosesituasjon 15-20 år fram i tid. 
 
Idrett (BIA) 
Arealet omfatter eksisterende idrettsbane og tilliggende arealer. Parkering for brukere av 
eksisterende idrettsbane skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til 
idrettsbanen går via eksisterende undergang under E16 
 
Vannforsyningsanlegg (BVF) 
Sone 0 rundt hver av de to grunnvannsbrønnene er avsatt til formål vannforsyningsanlegg 
(BVF1 og BVF2). Sone 0-området som omfatter brønnen og arealet rundt hver brønn blir 
inngjerdet. 
 
Innenfor område BVF 3 kan det etableres vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng og. 
Dette kan innebære bygninger på inntil 11 meter høyde. I bestemmelser til reguleringsplanen 
er det gitt føringer for bl.a. fargevalg for å sikre at bygningsmassen får en minst mulig 
framtredende effekt i omgivelsene. På område BVF 3 skal det etableres snuhammer for 
tilkomstvegen, dimensjonert for lastebil (tilkomstveg/kjøreveg er et eget reguleringsformål). 
 
Veg (SV) 
Eksisterende traktorveg vil bli oppgradert fra avkjøringen fra E16 og frem til 
vannbehandlingsanlegget. Adkomsten vil være adkomst for drift av idrettsanlegg og 
vannverk. Vegen dimensjoneres for lastebil, og skal ha asfaltdekke i 5 meter lengde fra kant 
hovedveg (E16), tykkelse 5 cm. Vegen for øvrig skal ha grusdekke, asfaltering tillates ikke.  
 
Eksisterende traktorveg gjennom selve brønnområdet vil bli utstyrt med låst bom. 
Oppgradering og utvidet bruk av eksisterende adkomst er godkjent av Statens vegvesen i brev 
datert 06.06.2013. Vilkår vedrørende teknisk utforming av avkjørselen, samt frisiktsoner er 
ivaretatt i planforslaget.  



Utarbeidet av Asplan viak, sist revidert Ringerike kommune 06.07.2015         2.gangsbehandling 
 

 28 

Kjøreveg (SKV) 
Arealene omfatter E16 med tilliggende arealer. E16 er i planforslaget regulert fra senterlinje 
veg. Avsatt bredde til vegformål fra senterlinjen er 3,25 + 0,25 + 1,0 + 4,0 m = 8,5 
m (kjørebane + breddeutvidelse kurve + skulder + sideareal/sikkerhetssone ved flatt terreng i 
60-sone), jfr. e-post fra Hanne Lene Lien, Plan og forvaltning, Statens vegvesen Buskerud, 
datert 17.09.2014. 
 
Kollektivholdeplass (SKH) 
Arealet omfatter eksisterende buss-lomme langs E16, sørgående retning. For å unngå konflikt 
med eksisterende undergang, og behov for omfattende omlegginger, er holdeplassen lagt inn 
med utbedringsstandard, jfr Håndbok N100, Veg og gateutforming. Det er også lagt inn 
ramper for drift og vedlikehold på hver ende av holdeplassen. 

 
Figur 12 Utforming av busslomme ved utbedringsstandard. Illustrasjoner og tabell hentet fra vegvesenets 
håndbok N100. 

Figur 11 Det er planlagt oppgradering av eksisterende avkjørsel for adkomst til planområdet. Tegningen viser 
omlegging av kryss mot E16 
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Landbruksareal (LNFR) 
Formålet omfatter eksisterende landbruksareal (skog) som blir underlagt 
klausuleringsbestemmelser. Eksisterende lysløype inngår i LNF-formålet. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer opprettholdelse av lysløypa. Parkering for brukere av 
lysløypa skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. Adkomst til lysløypa går via 
eksisterende undergang under E16 
 
Hensynssoner 
Sikringssone H120 Område for grunnvannsforsyning. 
Sikringssonene H120 blir belagt med klausuleringsbestemmelser for å hindre forurensing, slik 
at vannverket kan gi abonnentene en helsemessig og betryggende vannforsyning.  Mattilsynet 
har godkjent vannkilden med kartfestet beskyttelsessoner med klausuleringsbestemmelser. 
Miljøretta helsevern i kommunen gav uttale i forbindelse med godkjenningen. Kommunen har 
informert grunneier vedrørende klausuleringskartet.  
Klausuleringskartet inneholder ulike soner (0-3) som har ulike restriksjoner knytta til seg. 
Klausuleringssone 0, 1 og 2, samt en liten del av sone 3 inngår i planområdet. Den største 
delen av sone 3 ligger utenfor plangrensen. Sone 0 er avsatt med eget formål (BVF). Sone 1 
og 2 og en liten del av sone 3 inngår i planen som hensynssoner, henholdsvis H120_1 og 
H120_2.  
 
Fareområde H370 Høyspenningsanlegg. 
Området omfatter faresone omkring eksisterende høyspentledninger. 

6.5 Parkering 

Boligeiendommen har parkering på egen grunn. 
 
Innenfor byggeområde for vannforsyningsanlegget skal det avsettes areal til parkering for 
nødvendige kjøretøy for drift av anlegget. Nødvendig parkering for drift av idrettsbanen vil 
kunne skje langs siste del av adkomstveg. Innenfor klausuleringssonene er det gitt 
restriksjoner på bruk av motorisert kjøretøy. 

6.6 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Adkomst til idrettsområdet og lysløype går via eksisterende undergang under E16. Parkering 
for brukere av idrettsområde skjer på motsatt side av E16, utenfor planområdet. 
Syklende som kommer via E16 kan for øvrig benytte oppgradert adkomstvei direkte inn i 
planområdet. 

6.7 Universell utforming  

Planområdet er flatt og omfatter svært lite bebyggelse.  Ut over etablering av ny 
drikkevannskilde, vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng, er det ikke planlagt nye 
tiltak. Det anses ikke relevant å sette særlige krav i planen vedrørende universell utforming.  
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6.8 Landbruksfaglige vurderinger 

Planforslaget berører eller beslaglegger ikke eksisterende dyrket areal. Areal som 
beslaglegges som byggeområde for vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng er i Skog og 
landskap sin database http://kilden.skogoglandskap.no angitt som dyrkbart areal. 
 

 

6.9 Kollektivtilbud 

Eksisterende busslomme langs E16 opprettholdes som dagens situasjon. 
 
6.10 Kulturminner 
 
Planen har ingen konflikter med registrerte og bevaringsverdige kulturminner. Innenfor 
planområdet er det påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi, og 
fylkeskommunen har foreslått at disse kan markeres med en hensynssone i reguleringsplanen. 
Fra fylkeskommunens rapport og konklusjon oppfattes at de registrerte kulturminnene ikke 
vesentlig stor verneverdi, og det er vurdert at forbud mot tiltak innenfor klausuleringssonene 
for drikkevannskilden også vil ivareta behovet for sikring av kulturminnene. 

6.11 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Etableringen av vannverket med borebrønner og vannbehandlingsanlegg vil medføre endret 
risiko-/sårbarhetssituasjon innenfor planområdet, samt tilliggende arealer. Disse hensynene 
blir imidlertid ivaretatt gjennom Mattilsynets godkjenning av grunnvannsforekomsten med 
dato 06.06.2008. Vedtaket er basert på en risiko- og sårbarhetsanalyse med forslag til 
klausuleringsbestemmelser for vannkilde med tilsigsområde / klausuleringssoner. ROS-
analyse jf. krav i drikkevannsforskriften §10 vil bli utarbeidet i forbindelse med søknad om 



Utarbeidet av Asplan viak, sist revidert Ringerike kommune 06.07.2015         2.gangsbehandling 
 

 31 

godkjenning av selve tiltaket, etablering av vannverk, vannbehandlingsanlegg og 
rentvannsbasseng.  

Det er utarbeidet egen ROS-analyse for reguleringsplanen, datert 20.11.2014. Under følger 
konklusjonen av analysen i form av endelig risikovurdering (matrise) og beskrivelse av 
aktuelle hendelser og avbøtende tiltak. 

 
Tabell 7 Endelig risikovurdering  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 36    

3. Sannsynlig   53  

2. Mindre sannsynlig   8  

1. Lite sannsynlig 38  46, 47, 50  

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til 
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Det er ikke identifisert slike hendelser 
eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen oppsummeres i følgende kapitler.  
 

Naturrisiko 

Hendelse 8 Radongass  

Gjelder for eksisterende bolig innenfor planområdet. Fare forbundet med innsig av radon i 
bolighus elimineres ved gjennomføring av tiltak på bygg, jf. krav i TEK 10. Krav i TEK 
10 § 13-5 må dokumenteres i byggesak. Sannsynlighet/konsekvens er satt etter default-
metoden. 

 
Virksomhetsrisiko 

Hendelse 36 Kilder til støybelastning i/ved planområdet (inkl. trafikk) 

Eksisterende bolig innenfor planområdet er utsatt for trafikkstøy fra E16 (antatt gul 
støysone). Eventuell søknad om tiltak på bolig vil utløse krav om støyvurdering og evt. 
gjennomføring av avbøtende tiltak jf. gjeldende grenseverdier for støy, T-1442/2012 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen. 

Hendelse 38 Høyspentlinje (elektromagnetisk ståling) 

Hensynssone fareområde høyspent berører ikke boligtomt eller arealer med permanent 
opphold, eller uteoppholdsområder med opphold over lengre tid. 

Hendelse 46 Ulykke med farlig gods til/fra eller ved planområdet 

Potensiell fare for ulykke med transport av farlig gods. Ulykkesrisiko vurderes 
imidlertid svært liten i 60-sone på rett veistrekning. Potensiell forurensing av 
vannkilde forutsetter at giftig væske siver ned i grunnen utenfor asfaltert vei og 
forurenser grunnvannet. 

Hendelse 47 Ulykke i av-/påkjørsler 

Gjelder ulykke mellom kjøretøy. Trafikk i avkjøring til planområdet vil være svært 
liten i driftssituasjon. God sikt i kryss. Svært lite sannsynlig at hendelse inntreffer. 
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Hendelse 50 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? 

Teoretisk risiko. Tilsvarende hendelser er ikke kjent i Norge. Brønn og 
vannbehandlingsanlegg sikres jfr. gjeldende krav. Anlegget har relativt få abonnenter. 
Konsekvens av sabotasje vil være begrenset.  

 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

Hendelse 53 Forurensing av vannkilde i anleggsperioden 

Det vil settes særlige krav til entreprenør og gjennomføres avbøtende tiltak for å 
redusere sannsynlighet og omfang av mulig hendelse i anleggsperioden. Det vil bli satt 
krav til forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensning av grunnvannet i 
anleggsperioden. 

6.12 Rekkefølgebestemmelser 
For å sikre trafikkfaglige forhold og vegvesenets krav, er det gitt rekkefølgebestemmelser om 
etablering av nytt kryss mot E16 før arbeidet med vannverket kan igangsettes. 

På grunnlag av risiko- og sårbarhetsvurdering er det satt krav om gjennomføring av 
sikkerhetstiltak og inngjerding av grunnvannsbrønner før vannverket kan settes i drift. 

 

 
7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Biologisk mangfold, flora og fauna 
Asplan Viak AS har utført en vurdering av innvirkning på naturmangfold / oppfyllelse av 
lovkrav i naturmangfoldloven. Vurderingen er basert på feltregistreringer i slutten av august 
2014. Det er ikke funnet spesielle naturverdier som må hensyntas. Det er ingen rødlistearter i 
området. 

Landskap 
Tiltaket medfører ikke vesentlige terrenginngrep. Det vil ikke være fare for setninger i 
grunnen eller redusert skråningsstabilitet som følge av tiltaket. Landskapet skal tilbakeføres 
mest mulig til opprinnelig stand etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 

Landbruk 
Tiltaket får følger for landbruket ved at potensielt dyrkbart areal beslaglegges 
(klausuleringssone), og vil ikke kunne dyrkes i framtida. Dyrket mark blir ikke berørt. I 
området er det noe uttak av skog i dag. Innenfor planområdet er det for øvrig satt følgende 
restriksjoner som får innvirkning for landbruk: 

 Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masser.  
 Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og blendingshogst tillates. All hogst skal meldes 

skriftlig til vannverkseier. 
 Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 

plantevekster. 
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 Forbud mot lagring av olje, oljeprodukter eller kjemiske produkter utover det som er 
nødvendig for vannverkets drift. 

 Forbud mot beiting og bruk av husdyrgjødsel. Det er ikke beiting eller gjødsling av 
området i dag. 
 

For øvrig blir det forbud mot å opparbeide nye veier eller bygninger med unntak for det som 
er nødvendig for vannverket. Det henvises for øvrig til reguleringsbestemmelser der 
restriksjonene for sone 0, 1 og 2 er satt opp i sin helhet.  

Brukerinteresser  
Tiltaket får ingen konsekvenser for eksisterende lysløype og idrettsbane som ligger i 
brønnområdet. Planen vil imidlertid medføre at ytterligere områder ikke kan tas i bruk for 
opparbeidelse av idrettsanlegg, eller økt tilrettelegging for friluftsliv. Ut fra dagens bruk av 
området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere erstatningsarealer for idrett. Det 
kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av planarbeidet.  

Dersom det skal bygges sanitæranlegg i forbindelse med idrettsbanen, så stilles det krav om 
tett tank for avløp, da infiltrasjon i grunnen ikke blir tillatt.  

Eksisterende traktorveg er planlagt utstyrt med låst bom. Grunneier og øvrige brukere med 
behov får nøkkel.  

Området benyttes for øvrig som turområde. Det blir forbud mot leirslagning/camping i sone 0, 
1 og 2.  

Det er ingen andre vannforsyningsinteresser i området, hverken overflatevann eller 
grunnvann, som kan påvirkes/skades av tiltaket. 

Ringerikskraft har høyspent- og lavspentlinjer og en transformatorstasjon i området. Tiltaket 
får ingen konsekvenser. 

Avbøtende tiltak 
Det vil være lite behov for avbøtende tiltak i anleggsperioden i forhold til eksisterende bruk 
av området. Idrettsbanen vil kunne være i bruk, men tilkomst til banen kan bli midlertidig 
omlagt i anleggsperioden. Det er ikke tilkomst for biler på området i dag.  Videre må det i 
anleggsperioden være spesiell oppmerksomhet på sikring av anleggsområdet i forhold 
brukerne av området. Det skal være fokus på forsiktig anleggsdrift for å unngå forurensing av 
grunnvannet. Området skal i størst mulig grad sette tilbake til opprinnelig stand ved avsluttet 
anleggsarbeid. 
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8. Innkomne innspill 
 
I tabellene nedenfor er uttalelser i planprosessen oppsummert og kommentert av forslagsstiller og rådmannen. Det kom inn 8 uttalelser ved 
oppstart av planarbeidet, og 5 ved høring og offentlig ettersyn.  
 
8.1 OPPSTART – VÅREN 2014 
 
Brynjulf Holte 02.04.2014 
Buskerud fylkeskommune 20.05.2014 
Direktoratet for mineralforvaltning  20.05.2014 
Fylkesmannen i Buskerud 13.05.2014 
Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 07.04.2014 
Norges vassdrags- og enegidirektorat 14.05.2014 
Ringeriks-Kraft 23.05.2014 
Statens vegvesen 21.05.2014 
 

 

 

 

 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 

Brynjulf Holte 
Holte ønsker at det gjøres et makeskifte mellom hans eiendom 
gnr/bnr 305/5 som berøres av klausuleringen, og kommunes 
eiendom 305/261. Det foreslåtte makeskiftet er illustrert på 
vedlagt kartskisse. Kommunens eiendom 305/261 er i dag regulert 
til lekeplass. Han ber også om at kommunen dekker de kostnader 
som måtte oppstå ved gjennomføring av makeskiftet.  

I tilsendt materiale er det nevnt at kommunen vil sette opp en låst 
bom på eksisterende traktorvei som går gjennom området. Holte 
regner det som naturlig at han vil motta nøkkel til bommen. 

 

 
Spørsmål om makeskifte vil bli behandlet i 
forbindelse med gjennomføring av plan.  
 

Grunneiere og rettighetshavere til 
landbruksveien vil fortsatt kunne bruke 
veien på de betingelser som følger av 
klausuleringsbestemmelsene, og vil etter 
nærmere avtale få tilgang til nøkkel til låst 
bom.  

 
Det vises til forslagsstillers 
kommentar.  
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Buskerud fylkeskommune 
Fylkeskommunen varsler krav om gjennomføring av registrering 
av automatisk fredete kulturminner. Det ble ikke funnet 
automatisk freda kulturminner i planområdet, men det er påvist to 
kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi (jf. brev 
fra fylkeskommunen 21.08.14).   

Ringerike kommune v/ Kjell-Arve Aarebru 
har gitt tilbakemelding til Buskerud 
fylkeskommune om aksept av budsjett for 
kulturminneregistreringer. Registreringer 
er gjennomført sommeren 2014. 

Rådmannen støtter 
vurderingen i pkt. 6.10 i 
planbeskrivelsen om at forbud 
mot tiltak i klausulerings-
sonene også ivaretar behovet 
for sikring av de 2 registrerte 
kulturminnene fra nyere tid.  

Direktoratet for mineralforvaltning  
Direktoratet har ingen kommentarer til planforslaget. 
 

 
Merknaden er tatt til orientering. 

 

Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen ber om at forhold knytta til vassdrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og unge, 
trafikksikkerhet og støy blir tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd 
med nasjonale føringer. 

Forhold som vedkommer allmenne interesser langs vassdrag bør 
belyses og vektlegges i planarbeidet. Ut ifra kartgrunnlaget ser det 
ut til å være et mindre bekkedrag i sør. 

Planene må redegjøre for virkningene for naturmangfoldet. 
Fylkesmannen viser til Den europeiske landskapskonvensjonen. 
Ved inngrep og utforming av nye anlegg må det legges vekt på å 
ivareta landskapsmessige og estetiske forhold. 

Gjennom planen må det redegjøres for hvordan idrettsanlegget 
med nærliggende aktivitetsområder, stier og løyper blir ivaretatt. 
Fylkesmannen ber om at allmennhetens tilgang til friluftsområder 
blir prioritert i størst mulig grad. Det vises også til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og unges interesser og vurdering av 
trafikksikkerhet ved valg av løsninger.  

Støyforhold for bolig(er) må avklares og planlagt virksomhet må 

Det planlagte tiltaket vil ha svært 
begrensede konsekvenser for vassdrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn 
og unge og trafikksikkerhet. Konsekvenser 
for de ulike temaene er vurdert og 
beskrevet i planbeskrivelsen. Bekkedrag 
ligger utenfor avgrensing av endelig 
planforslag. Landskapsmessige og 
estetiske hensyn er beskrevet i 
planbeskrivelsen. Planlagt tiltak har ikke 
betydning for landskapsmessige forhold. 
For ivaretagelse av estetiske hensyn lokalt 
er det gitt føringer gjennom juridiske 
bestemmelser til planen.  
Forhold til eksisterende idrettsanlegg og 
hensyn til allment friluftsliv er gjort rede 
for i planbeskrivelsen. Støyforhold 
omkring eksisterende bolig er ivaretatt 
gjennom krav i bestemmelser til plan. 
Planlagt tiltak er ikke støyende virksomhet, 
og medfører ikke økt støybelastning på 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 
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ikke påføre nærliggende støyømfintlig bebyggelse støy over 
anbefalte grenseverdier jf. retningslinje T-1442/2012. 

bolig. Tiltaket medfører heller ikke økt 
trafikkmengde på E16 eller tiltak på vei. 
Evt. påvirkning fra viftestøy o.l. bør 
hensyntas ved utforming og plassering av 
anlegget. 
 

Miljøretta helsevern, Ringerike kommune 

Miljørettet helsevern har behandlet søknad om godkjenning av 
plan for nytt kommunalt vannverk på Nes i henhold til 
Drikkevannsforskriften. Deres uttalelse til søknaden inngår i 
Mattilsynets godkjenning av valg av drikkevannskilde datert 
06.06.2008. Kombinasjonen idrettsanlegg og vannforsynings-
område er akseptabel så lenge det knyttes restriksjoner for bruk av 
tilsigsområdet for vanninntaket som blir respektert. 

Kommuneoverlegens merknader 
v/Miljørettet helsevern er imøtekommet og 
ivaretas gjennom regulering av 
klausuleringsområder med restriksjoner for 
bruk. Nødvendige fysiske hindringer blir 
etablert (inngjerding av vannkilder og bom 
som hindrer motorisert ferdsel). 
Merknaden er imøtekommet. 
Gjennomføring av tiltak i henhold til 
merknadene er en forutsetning for 
gjennomføring av tiltaket med nødvendige 
godkjennelser. 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
Uttak av grunnvann til alminnelig vannforsyning er i 
utgangspunktet konsesjonspliktig jf. vannressursloven § 45. 
Vannressursloven § 20 om samordning av tillatelser åpner for at 
NVE i enkelte tilfeller kan fastsette at et tiltak ikke trenger 
konsesjon dersom det er tillatt gjennom reguleringsplan. 
Reguleringsplanen må da ivareta de forholdene som 
vannressursloven skal ivareta, tilsvarende som en søknad etter 
vannressursloven. 

Ringerike kommune ønsker at tiltaket, dvs. 
uttak av grunnvann, skal tillates i 
reguleringsplanen, som da skal ivareta de 
forholdene som vannressursloven skal 
ivareta. I reguleringsplanen er oppgitt de 
samme opplysninger som i en søknad etter 
vannressursloven, ved at NVE sin mal er 
benyttet som grunnlag og inkludert i 
planbeskrivelsen. Tiltaket er beskrevet 
under kp. 6. Dette for å kunne utelate en 
egen søknad om konsesjon 
 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 
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Ringeriks-Kraft (RIK) 
RIK har noe nett i og rundt planområdet, og leverer strøm i 
samsvar med gitte konsesjoner. Kartskisse som viser traseer er 
vedlagt. RIK viser til tilknytnings- og leverings-vilkår ifm. nye 
anlegg og endringer/flyttinger av anlegg ifm. utbyggingen i 
planområdet. Samme vilkår gjelder for evt. midlertidige anlegg. 
For å kunne planlegge evt. endringer/ flyttinger/ombygginger 
ønsker RIK å bli informert i den videre planfasen. 
 

Merknaden er tatt til orientering. 
Ringeriks-Kraft Nett vil bli holdt orientert i 
videre planprosess. Planforslag vil bli 
oversendt til uttale ved offentlig ettersyn. 
Ledningstraseer vil bli angitt med 
hensynssone, faresone 
høyspenningsanlegg. 

Det vises til forslagsstillers 
kommentar. 

Statens vegvesen 

De trafikkmessige virkningene av planen må dokumenteres. 
Forholdet til trafikksikkerhet for myke trafikanter, herunder 
skoleveger, må avklares. Normal byggegrense for riks- og 
fylkesveger er 50 m/ 15 m. Byggegrensene skal bl.a. vurderes ift. 
støysituasjonen i området. For regulering av støyømfintlige formål 
nær riks- eller fylkesveg kreves støyforholdene dokumentert og 
nødvendige tiltak innarbeida i planen.  

 

For å oppfylle vegvesenet krav om regulert 
vegbredde for E16, er det foretatt en 
ytterligere justering av godkjent omlegging 
av adkomstveg. 

 

 

Planbeskrivelsen gjør rede for 
trafikkforhold, tilgjengelighet 
for gående og syklende og 
støy.  
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8.2 HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN VÅREN 2015 
 
NVE 03.06.2015 
Buskerud Fylkeskommune 02.06.2015 
Fylkesmannen i Buskerud 01.06.2015 
Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 12.05.2015 
Statens Vegvesen 06.2015 
 

Oppsummering av uttalelser Forslagsstillers kommentar Rådmannens kommentar 
 
NVE 
NVE har på bakgrunn av planforslaget gjort vedtak om at § 20 om 
samordning av tillatelser i vannressursloven kan brukes i denne 
saken. Hensynene som vannressursloven er ment å ivareta er 
tilstrekkelig ivaretatt i reguleringsplanen. Reguleringsplanen 
trenger ikke ytterligere behandling etter vannressursloven 
(konsesjonsbehandling). 

NVE minner om at tiltaket kan kalles inn til konsesjonsbehandling 
på et senere tidspunkt dersom det viser seg at tiltaket likevel gir 
vesentlige virkninger for allmenne interesser i vassdraget. De 
minner videre om bestemmelsene i vannressursloven § 44 om at 
det ikke kan tas ut mer grunnvann enn grunnvannsforekomsten 
tåler, og § 46 meldeplikt for grunnvannsboringer. 

 
 
På bakgrunn av gjennomførte 
grunnvannsundersøkelser og 
konsekvensvurdering for naturmiljø, er det 
liten grunn til å frykte et senere krav om 
konsesjonsbehandling.  

Grunnvannsundersøkelsene viser at 
forekomsten har rikelig kapasitet i forhold 
til vannbehovet ved vannverket (§42). 

Brønnborer har meldt inn brønnene til 
NVE sitt brønnregister (§46). 

 

Ingen ytterligere 
kommentarer.  

Buskerud Fylkeskommune 
Fylkeskommunen anser eksisterende kulturminner som 
tilstrekkelig ivaretatt og sikret i planen, og har ingen ytterligere 
merknader. 

 
Kommentar ikke nødvendig. 

 
Ingen ytterligere 
kommentarer.  
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Fylkesmannen i Buskerud 
Fylkesmannen mener at forhold knyttet til vassdrag, 
naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og unge, 
trafikksikkerhet og støy er tilstrekkelig utredet og i tråd med 
nasjonale føringer. Planforslaget er ikke i konflikt med 
landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter. 

Når det gjelder naturmangfold etterlyser Fylkesmannen en 
synliggjøring og konkretisering av de miljørettslige prinsippene i 
§§ 8-12 i naturmangfoldloven. 

Vi foreslår å supplere reguleringsplanens 
kap 5.6 Naturverdier med følgende tekst: I 
rapportens kap 1.2 er en redegjørelse over 
de miljørettslige prinsipper i 
Naturmangfaldlovens §§8-12 som skal 
legges til grunn ved alle kommunale 
vedtak, og som ivaretas av de utførte 
registreringer og konsekvensanalyse for 
reguleringsplanen. Naturmiljøutredningen 
er basert på registrering i området av 
biolog Rein Midteng 31.8.2014 og sjekket 
mot eksisterende baser (naturbase.no, 
ngu.no og artsdatabanken.no/artskart). 
Tidspunktet var godt både for registrering 
av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var 
mindre egnet for kartlegging av fugl uten 
at dette medfører at beslutningsgrunnlaget 
er usikkert. 
Konsekvensutredningen er utført etter: 

 Statens vegvesens Håndbok 140: 
konsekvensanalyser, veiledning 
(2006)  

 Direktoratet for Naturforvaltning, 
Håndbok 13 (1999/2013): 
Kartlegging av naturtyper 

 Direktoratet for naturforvaltning, 
Håndbok 11 (2000): Kartlegging og 

Viser til forslagsstillers 
kommentar. Foreslått tekst er 
tatt inn i kapittel 5.6.  

Det vises også til egen rapport 
om naturverdier og naturmiljø. 
Denne var ikke lagt ved 
saksdokumentene ved 
offentlig ettersyn, men følger 
saksframlegg til 
sluttbehandling.  
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verdsetting av viltområder.  

Statens vegvesen  
Vegvesenet ber om tilbakemelding på 3 punkter, og forutsetter 
nye uttalelse før sluttbehandling.  

1. Byggegrense mot E16. Ikke vist eller målsatt på plankartet.  
2. Forhold til drift og vedlikehold av E16, særlig med tanke 

på salting, forurensningsfare og ROS, ytre sikringssone 
(sone 3). Kan ikke se at de som grunneier har vært 
informert om utstrekningen av denne. 

3. Oppfyllelse av vilkår i gitte avkjøringstillatelse. 
Asfaltering av siste 5 m inn mot E16 må innarbeides i 
rekkefølgebestemmelsene § 6.12, evt. må andre tiltak som 
ivaretar vegvesenets krav på tilsvarende måte 
dokumenteres.  

Tilbakemelding fra vegvesenet etter å ha fått oversendt 
kommentarer og forslag til endringer:  
Generelt er det vannverket sitt ansvar å beskytte seg selv, når det 
etableres et nytt vannverk i influensområdet for vegen. E16 i dette 
området saltes lite, og vegvesenet er åpne for dialog rundt dette 
dersom det viser seg at det oppdages salt i vannet. Dette vil i så 
fall medføre at en lengre strekning av E16 ikke vil bli saltet så 
mye, men siden det ikke saltes i Oppland ses ikke dette som noe 
stort problem. Saltingen er allerede redusert med bakgrunn i 
erfaringer fra tidligere vintre.  

1. Det er avtalt av Ringerike 
kommune avklarer byggegrensen. 

2. Utstrekning av sone 3 og 
restriksjoner som skal gjelde for 
denne sonen, er vist i kap 6.2 i 
planbeskrivelsen. Kun en liten del 
av sonen inngår i planen. 
Utstrekning og restriksjoner av de 
ulike sonene er vurdert av 
hydrogeolog ved Asplan Viak, og 
er basert på resultater fra 
prøvepumping av grunnvannet. 
Forurensningsfare fra de ulike 
aktiviteter i sonene er vurdert i 
ROS-analyser. E16 ligger i sone 3, 
og er en rett strekning med 
fartsrestriksjoner. Det i forhold til 
forurensningsfare ikke nødvendig 
med ekstra sikkerhetstiltak eller 
restriksjoner for drift og 
vedlikehold av E16.  Vannkilden 
og sikkerhetssoner med 
restriksjoner er godkjent av 
Mattilsynet. 
Salting av E16: Det er fortatt 
prøvepumping av grunnvannet og 

Uttalelse fra Statens vegvesen 
ble mottatt i kommunen 
28.06.2015. Høringsfristen var 
03.06.2015. Rådmannen vil 
understreke at høringsfrister er 
gitt med hjemmel i plan- og 
bygningsloven, og at det er 
viktig at disse blir overholdt. 
Dette av hensyn til effektivitet 
og framdrift i prosessen..  

Byggegrense: I revidert 
plankart er det lagt inn 
byggegrense fra E16 i område 
for boligbebyggelse. Iht. 
veglova er byggegrense fra 
riksveg 50 m. I gjeldende 
reguleringsplan nr. 176 er det 
vist 30 m byggegrense fra 
senter E16. Eksisterende 
enebolig ligger ca 20 m fra 
senter E16, i likhet med 
eneboliger på motsatt side av 
E16. I ny plan settes 
byggegrense til 20 m fra senter 
E16, av hensyn til eksisterende 
enebolig.  

For øvrig vises det til 
kommentar fra asplan.  

Statens vegvesen ga i e-post 
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det er ikke funnet høye nivå av salt. 
Vannverket vil følge med på 
utviklingen i fremtiden, og dersom 
det registreres økte verdier av salt i 
vannet, så må en komme tilbake til 
saken, og i samarbeid med 
Vegvesenet finne alternative 
løsninger til salting.  
 

3. Etter vurdering fra hydrogeolog 
kan det aksepteres asfaltering av 
avkjørselen inntil 5 meter lengde 
fra kant hovedveg.  
Vi foreslår å endre 
planbestemmelsene som følger: 

§3.2 Kjøreveg SKV: Setning nr 3 og 4 
erstattes av følgende: «Veien skal 
asfalteres i 5 meter lengde fra kant 
hovedveg (E16), tykkelse 5 cm. Vegen 
skal for øvrig ha grusdekke, og tillates ikke 
asfaltert. 

§5.1 Kryss mot E16: Bestemmelsen 
suppleres med følgende setning: «Krav i 
§3.2 skal ivaretas». 

Vi foreslår å endre planbeskrivelsen som 
følger: 

06.07.2015 tilbakemelding om 
at de er tilfreds med 
kommunens kommentarer og 
forslag til endringer, herunder 
at de aksepterer valgte 
byggegrense.  



Utarbeidet av Asplan viak, sist revidert Ringerike kommune 06.07.2015         2.gangsbehandling 
 

 42 

Kap 6.4, avsnitt Veg (SV), setning 3 
erstattes av «Vegen dimensjoneres for 
lastebil, og skal ha asfaltdekke i 5 meter 
lengde fra kant hovedveg, tykkelse 5 cm. 
Vegen skal for øvrig ha grusdekke, 
asfaltering tillates ikke.» 

I siste setning strykes «med unntak av 
Statens Vegvesen sitt krav om asfalt i 
avkjøringen.» 

Landbrukskontoret for Ringerike og Hole 

Landbrukskontoret konkluderer med at reguleringsplanen ikke vil 
ha dramatiske innvirkninger på landbruksvirksomheten.  

Landbrukskontoret har gjort en vurdering av hvilke konsekvenser 
de ulike restriksjonene vil ha for landbruket. Planens 
bestemmelser vil først og fremst berøre landbruket i form av 
redusert mulighet for uttak av skogsvirke og masser, samt bygging 
av skogsbilveg. Andre restriksjoner vil ha liten innvirkning på 
dagens og fremtidig arealbruk. 

 

Kommentar ikke nødvendig. 

 

 

Rådmannen støtter 
landbrukskontorets vurdering.  
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Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - Ådal - Ringerike kommune 

- detaljregulering - offentlig ettersyn - uttalelse kulturminner

Det vises til brev datert 16.4.2015 angående høring og offentlig ettersyn av reguleringsplan for Vestre 
Nes vannverk og idrettsanlegg. Høringsfristen er satt til 3.6.2015.

Fylkeskommunen uttaler seg her om forholdet til kulturminner.

Vi viser til vår uttalelse av 21.08.2014 i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet, der det 
gjøres oppmerksom på at det er påvist to kulturminner fra nyere tid som kan ha lokalhistorisk verdi. 
Vi anbefalte å sikre kulturminnene ved at disse reguleres som hensynssone c) bevaring av kulturmiljø 
(H570).
I planbeskrivelse punkt 6.10 Kulturminner fremgår at kulturminnene er tatt inn i klausuleringssone for 
drikkevannskilden, hvor det gjelder forbud mot tiltak. Buskerud fylkeskommune anser en slik sikring av 
kulturminnene fra nyere tid som tilstrekkelig og har ingen ytterligere merknader hva gjelder 
kulturminner.

Med vennlig hilsen

Lars Hovland
Arkeolog/rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 Drammen

Ringerike kommune
Att. Guro Skinnes
Osloveien 1
3511 Hønefoss  

Vår dato: 02.06.2015 Vår referanse: 2014/2098-9 Vår saksbehandler:
Deres dato: 16.04.2015 Deres referanse: 14/1018-6 Lars Hovland, tlf. 32808664

UTVIKLINGSAVDELINGEN



Side 2 av 2



Vår dato: 01.06.2015

Vår referanse: 2014/2937

Arkivnr.: 421.4

Deres referanse: 14/1018

Saksbehandler: Lise Økland

Innvalgstelefon: 32 26 68 04

Telefon sentralbord: 32 26 66 00 Postadresse: Postboks 1604, 3007 Drammen Internett: www.fmbu.no
Fax: 32 89 32 36 Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen Organisasjonsnr.: 946 473 111
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no

Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502 Hønefoss

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og idretts-
anlegg i Ringerike kommune

Vi viser til brev av 16. april 2015 med forslag til reguleringsplan for Vestre Nes vannverk og 
idrettsanlegg i Ringerike kommune. Bakgrunnen for planforslaget er at eksisterende vannkil-
de ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. Planområdet er i kommuneplanen avsatt til nåvæ-
rende idrettsanlegg og boligområde.

Planforslaget tilrettelegger for etablering av et nytt forsyningsanlegg for drikkevann med 
nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Klausuleringssonene er vist som hensynsso-
ner på plankartet med reguleringsbestemmelser for å hindre forurensning. 

Fylkesmannen har i brev av 13. mai 2014 uttalt seg til varsel om oppstart av arbeidet med re-
guleringsplanen. Vi ba om at forhold knyttet til vassdrag, naturmangfold, landskap, friluftsliv, 
barn og unge, trafikksikkerhet og støy ble tilstrekkelig utredet og ivaretatt i tråd med nasjona-
le føringer.

St. meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand og Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging gir overordnede føringer for forvalt-
ningen av vassdrag, vassdragsbelter og vannressurser. Ut fra planbeskrivelsen vil uttaket av 
grunnvann ikke påvirke vannføringen i Begna eller grunnvannsnivået. 

Planområdet er befart og kartlagt med tanke på naturmangfold, men det fremkommer av sa-
ken at det ikke er registrert spesielle naturverdier. Selve gjennomgangen av de ulike miljø-
rettslige prinsippene i §§ 8-12 i naturmangfoldloven burde likevel vært synliggjort og konkre-
tisert i saksdokumentene.

Forslaget til reguleringsbestemmelser stiller krav til bevaring av vegetasjon og materialbruk 
for å begrense synligheten av det nye vannforsyningsanlegget. Dette er i tråd med føringer for 
landskap i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging og Den europeiske 
landskapskonvensjonen. 

Vi har tidligere bedt om at allmennhetens tilgjengelighet til friluftsområder og muligheter for 
fysisk aktivitet blir prioritert i størst mulig grad, spesielt barn og unges muligheter for aktivi-
teter og uorganisert lek jf. rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser. Det frem-
kommer av forslaget til reguleringsplan at både lysløype og idrettsanlegg fortsatt kan brukes 
som i dag. Aktivitetsområdene skal fremdeles ha adkomst for gående og syklende gjennom 
undergangen under E 16 i øst, og bussholdeplassene skal opprettholdes. 
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Eksisterende boligeiendom ligger nær E16 og er støyutsatt. Vi ser positivt på at det er utarbei-
det en reguleringsbestemmelse som sikrer at Klima- og miljødepartementets retningslinje T-
1442/2012 for behandling av støy i arealplanlegging blir lagt til grunn ved eventuell oppfø-
ring av ny støyfølsom bebyggelse, og at det stilles krav til dokumentasjon på ivaretakelse av 
støyforhold.

Vi kan ikke se at planforslaget kommer i vesentlig konflikt med landbruksinteresser av nasjo-
nal eller regional karakter.

Etter fullmakt

Eli Kristin Nordsiden
seniorrådgiver

                                                                                                             Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg
Statens vegvesen Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
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391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk - merknader 

 

Oppgitt formål med planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for 

drikkevann med nødvendige restriksjoner for tilliggende arealer. Planen skal også ivareta 

eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom innenfor området.  

Landbrukskontoret har sett på hvilke konsekvenser denne planen har for landbruksinteressene 

innenfor området. 

Landbruksareal som blir påvirket av tiltaket er på omkring 75 dekar. Arealet omfatter i all 

hovedsak skog med høy til middels produksjonsevne. En del av arealet omfatter områder med 

bratt terreng, hvor skogsdrift etter dagens metoder er lite aktuelt eller ikke aktuelt. Det er ikke 

noe dyrka mark innenfor planområdet, men omkring 40 dekar er klassifisert som dyrbar jord i 

kommunens kartbase. Sannsynligheten for at arealet vil dyrkes opp i framtiden er antakeligvis 

liten.  

Det opplyses om at eksisterende traktoveg er planlagt utstyrt med låst bom. Grunneier og 

andre brukere med behov får nøkkel. På denne måten bør tilgjengeligheten til området være 

ivaretatt. 

Restriksjoner oppgitt til å ha direkte innvirkning på landbruk: 

Forbud mot bakkeplanering eller uttak av masser. Uttak av masser kan være til nytte for 

grunneier, enten til eget bruk eller for salg. Hvor aktuelt området er for uttak av masser har 

ikke landbrukskontoret kjennskap til.   

Forbud mot nye veier som ikke er nødvendig for driften av vannverket. Denne restriksjonen 

gjør at grunneier mister mulighet til å anlegge og knytte skogsbilveg til eksisterende vegnett. 

Dette vil medføre mer kjøring i terreng ved eventuell hogst. Skogarealet innenfor planområdet 

ligger omkring 200 – 500 meter i luftlinje unna eksisterende skogsbilveg i vest, noe som ikke 

vil medføre veldig lange transportveger i terreng. 

Forbud mot flatehogst. Plukkhogst og bledningshogst tillates. All hogst skal meldes skriftlig til 

vannverkseier. Denne restriksjonen gir klare innskrenkninger på hvordan grunneier kan utføre 

hogst innenfor planområdet. Plukkhogst og bledningshogst gir likevel mulighet til å ta ut en 

del av det salgbare virket.  

Forbud mot bruk eller lagring av kjemiske midler til bekjempelse av skadedyr og 

plantevekster. Her faller muligheten for å sprøyte hogstflater under foryngelse, samt tiltak for 

å bekjempe for eksempel snutebiller og barkbiller som kan svekke skog i flere utviklingsfaser 

vekk. Slike tiltak er ikke veldig utbredt i dagens skogbruk.  
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Forbud mot lagring av olje, oljeprodukter eller kjemiske produkter utover det som er 

nødvendig for vannverkets drift. Landbrukskontoret er ikke kjent med at det lagres slike 

produkter i dag, og antar at det fremtidige behovet ikke er stort.  

Forbud mot beiting og bruk av husdyrgjødsel.  Planområdet benyttes ikke til beiting i dag. 

Areal i øst har antakeligvis potensiale for å benyttes til beiting, men sannsynligheten for at 

arealet vil bli tatt i bruk til dette formålet er nok liten. Da området ikke er dyrket benyttes det 

ikke husdyrgjødsel i dag. Som nevnt er omkring 40 dekar i øst og sør klassifisert som dyrkbar 

jord. Hvis dette arealet skulle dyrkes opp kunne det være aktuelt å spre husdyrgjødsel. 

Sannsynligheten for at arealet vil dyrkes opp i framtiden anses som liten.  

Oppsummering 

Reguleringsplanens bestemmelser vil først og fremst berøre landbruket i form av redusert 

mulighet for uttak av skogsvirke og masser, samt bygging av skogsbilveg. Andre restriksjoner 

vil ha liten påvirkning på dagens og fremtidens arealbruk. Alt i alt vil ikke reguleringsplanen 

ha dramatiske innvirkninger på landbruksvirksomheten.  

 

 

 Med hilsen 

  

                 

Thor Gunnar Lie 

Rådgiver 

 

thor.gunnar.lie@ringerike.kommune.no 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

Kopi: 

  

 



 

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no 

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks 4223 

0301 OSLO   3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Ringerike kommune 

Postboks 123 Sentrum 

3502 HØNEFOSS 

 

   

  

Vår dato: 03.06.2015         

Vår ref.: 201402443-7     

Arkiv: 323 Saksbehandler: 

Deres dato: 16.04.2015 Heidi Mathea Henriksen 

Deres ref.: 14/1018-6 22959759/hmh@nve.no 

1 

NVEs uttalelse til høring og offentlig ettersyn - vedtak etter § 20 i 

vannressursloven - 391 Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 

Ringerike kommune 

NVE gjør vedtak om at § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven kan brukes i denne 

saken, siden hensynene som vannressursloven er ment å ivareta er ivaretatt i reguleringsplanen 

for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

Vi viser til brev av 16.4.2015 med reguleringsplan for Nes vannverk og idrettsanlegg på høring. Vi viser 

også til ettersendt informasjon med konsekvensvurdering for naturmiljø, og resultater fra prøvepumping 

og grunnvannsundersøkelser. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt forsyningsanlegg for 

drikkevann. Planen skal også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv m.m.  

Som vi skrev i varselet om oppstart av planarbeidet er uttak av grunnvann til alminnelig vannforsyning i 

utgangspunktet konsesjonspliktig etter vannressursloven §§ 45 og 8. Vannressursloven § 20 åpner for at 

NVE kan fastsette at det ikke er nødvendig med konsesjon dersom tiltaket er tillatt i reguleringsplan, og 

reguleringsplanen ivaretar de hensyn vannressursloven er ment å ivareta.  

I vedlegg til reguleringsplanen for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg er konsekvensene av et 

vannuttak beskrevet og virkningene av tiltaket på biologisk mangfold og andre allmenne interesser er 

vurdert til å være små.  

NVEs vedtak 

NVE mener at de hensyn vannressursloven skal ivareta er tilstrekkelig tatt hensyn til gjennom 

reguleringsplanen. NVE gjør derfor vedtak om at reguleringsplan for Nes vannverk og 

idrettsanlegg ikke trenger ytterligere behandling etter vannressursloven, jf. vannressursloven § 20 

om samordning av tillatelser.  

NVE vil minne om at tiltaket kan innkalles til konsesjonsbehandling dersom det på et senere tidspunkt 

viser seg at det kan gi vesentlige virkninger for allmenne interesser i vassdraget, jf. vannressursloven §§ 

8 og 45. I det videre arbeidet med uttaket av vannverket minner vi også om bestemmelsene i 

vannressursloven § 44 (det kan ikke tas ut mer enn det grunnvannsforekomsten tåler) og § 46 

(meldeplikt for grunnvannsboringer).  



 
Side 2 

 

 

 

NVE bidrar gjerne med ytterligere råd og veiledning ved behov. 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 

1. gangsbehandling  

 

Forslag til vedtak: 
1. Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg sendes på høring og 

legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 

4. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i reguleringsplanen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

5. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Sammendrag 
Ringerike kommune har for tiden flere pågående prosjekter knytta til vann- og avløp i Nes i 

Ådal. Det skal etableres nytt renseanlegg med hovedledninger, nytt vannverk og det skal 

gjennomføres sanering av vann og avløp.  

 

Oppstart av planarbeid for vestre Nes vannverk ble varsla våren 2014, og planen legges nå 

fram til 1. gangsbehandling i hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Formålet med 

planen er å tilrettelegge for etablering av nytt forsyningsanlegg for drikkevann med 

nødvendige restriksjoner (klausuleringsbestemmelser) for tilliggende arealer. Planen skal 

også ivareta eksisterende anlegg for idrett og friluftsliv i området, samt boligeiendom 

innenfor planområdet. 

 
Beskrivelse av saken 
Bakgrunn – om byggeprosjektet 



Ringerike kommune skal etablere ny vannkilde for det kommunale vannverket i Nes i Ådal. 

Dette er nødvendig da eksisterende vannkilde ikke har tilfredsstillende vannkvalitet. 

Kommunen planlegger å bygge vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng øst for 

idrettsbanen. Det er etablert 2 nye grunnvannsbrønner i løsmasser nord for idrettsbanen. 

Kommunen ønsker å ta ut inntil 66 000 m
3
/år i framtida ved full utbygging ved vannverket. 

Detaljprosjektering av vannverket er igangsatt, og forventa ferdig i september/oktober 2015. 

Videre tas det sikte på å inngå avtale med utførende vinteren 2015/2016. Stipulert byggetid 

er ett år.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en detaljregulering. Ringerike kommune v/Teknisk forvaltning 

Utbygging er forslagstiller. Konsulent er Asplan viak. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for vestre Nes vannverk og idrettsanlegg ble mottatt fra Asplan 

viak 21.11.2014. Planforslaget som foreligger til behandling består av:   

- Plankart (vedlegg 2) 

- Forslag til reguleringsbestemmelser (vedlegg 3) 

- Planbeskrivelse (vedlegg 4) 

 

Klausuleringssoner / hensynssoner 

For å beskytte grunnvannsforekomsten/råvannkilden må det legges restriksjoner på bruken 

av nærliggende arealer, inndelt i klausuleringssoner. Restriksjoner for brønnområdet (sone 

0) og infiltrasjonssonen (sone 1 og 2), samt en mindre del av den ytre sikringssonen (sone 3) 

er innarbeidet i bestemmelsene til reguleringsplan gjennom bruk av hensynssoner. Det er 

blant annet lagt restriksjoner på skogbruk, masseuttak, trafikk og bruk av kjemikalier og 

husdyrgjødsel. For øvrig har etablering av vannverket og foreslått reguleringsplan liten 

innvirkning på eksisterende bruk av området. For driftsadkomst til anlegget oppgraderes 

eksisterende landbruksavkjørsel.  

 

For den delen av sone 3 (den ytre sikringssonen) som ikke inngår i reguleringsplan, vil 

klausuleringsbestemmelsene bli nedfelt gjennom vedtak av kommuneplanens arealdel.  

 

Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal fra 

27.06.1985 (vedlegg 8). Planområdet er i denne reguleringsplanen regulert til idrettsanlegg 

og trafikkformål. Det tas sikte på å oppheve reguleringsplan nr. 176 ved vedtak av ny plan.  

 

Eiendomsforhold 

Planområdet berører følgende eiendommer:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver Kommentar 

305/279 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Tomta består i stor 

grad av skog. Vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng 

er planlagt på denne tomta.  

305/249 Ringerike kommune Hele eiendommen innenfor plangrense. Idrettsbane med 

tilkomstveg. 

305/1 Jesper B. Henriksen Grunnvannsbrønnene er boret på eiendommen. 

305/5, 135 Brynjulf Holte I hovedsak skog 

305/115 Eva Marie Nystrand Boligeiendom. Hele eiendommen innenfor plangrense.  



305/27 Merete Skogstad  

1016/1 Statens vegvesen E16 

 

Innkomne innspill til planoppstart 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort av Ringerike kommune i mars 2014 ved:  

- Annonsering i Ringerikes blad og på kommunens nettside.  

- Brev til offentlige myndigheter og grunneiere i området.  

- Oppstartsdokumenter var tilgjengelige på kommunens nettside og på servicetorget.   

Frist for å komme med innspill var 20.05.2014. Det kom inn 8 uttalelser til oppstartsvarselet, 

disse følger som vedlegg 5 a-h. Temaene i uttalelsene gjaldt ønske om makeskifte, 

kulturminner, vassdrag, drikkevannskilden, naturmangfold, landskap, friluftsliv, barn og 

unge, trafikksikkerhet, støy og kraftnett.  Uttalelsene er oppsummert og kommentert av 

forslagsstiller og rådmannen i kapittel 8 i planbeskrivelsen (vedlegg 4).  

 

Forholdet til overordnede planer 
Nes i Ådal er et prioritert område for utvikling og vekst jf. sak om Livskraftige 

lokalsamfunn (formannskapet 14.05.2013 sak 56/13). 

 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.07 er området avsatt til idrettsanlegg, nåværende. 

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg. 

 

Juridiske forhold  
Vannressursloven 

I henhold til § 20 (samordning av tillatelser) i vannressursloven, erstatter reguleringsplanen 

ordinær søknad om konsesjon for uttak av vann jf. samme lov. Sammen med plankart og 

bestemmelser, dekker planbeskrivelsen krav til innhold og dokumentasjon i 

konsesjonssøknad.  

 

Naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven, av 19.06.09, skal legges til 

grunn som retningslinjer ved alle enkeltvedtak, herunder vedtak av område – og 

detaljreguleringer. Det skal i saksdokumentene redegjøres for hvordan disse er fulgt opp. 

Det skal i saken fremgå hva slags kunnskap om naturmangfold beslutningen bunner i. Det er 

søker som har hovedansvaret for å fremskaffe kunnskapsgrunnlaget. Dersom 

kunnskapsgrunnlaget skulle vise seg 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. Det er ikke registrert spesielle naturverdier eller 

rødlistearter som må hensynstas. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning behandla oppstart av planarbeidet 03.03.2014, 

sak 23/14, og fattet følgende vedtak:  

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk 

og idrettsanlegg. 

2. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i 

Ådal, ved vedtak av ny detaljregulering. 

 



Økonomiske forhold 
Det er avsatt midler til etablering av Vestre Nes vannverk investeringsplanen i gjeldende 

handlingsprogram (15 millioner i fordelt på 2015 og 2016). 

 

Planforslaget skal ivareta offentlige interesser, og det skal derfor ikke tas 

saksbehandlingsgebyr, jf. pbl. § 33-1.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Planprosessen følger ordinære høringsrunder etter plan- og bygningsloven. I tillegg har det 

vært holdt flere informasjonsmøter i forbindelse med de planlagte vann- og 

avløpsprosjektene på Nes. Seinest åpent møte på Nes bygdehus 05.03.2015. Her informerte 

blant annet Teknisk forvaltning Utbygging om planene for nytt vannverk og renseanlegg på 

Nes.  

 

Alternative løsninger 
Teknisk forvaltning Utbygging har sett på flere alternativer for etablering av vannverk.  

Asplan viak har utarbeida et forprosjekt for vannverket som danner grunnlaget for 

planarbeidet.   

 

Rådmannens vurdering 
Konsekvensutredning og ROS-analyse 

Rådmannen anser at utredningsplikten er oppfylt.  

 

Forhold til idrett og friluftsliv 

Ut fra dagens bruk av området ser det ikke ut til at det vil være behov for å etablere 

erstatningsarealer for idrett. Det kom ingen lokale innspill om dette ved oppstart av 

planarbeidet. Både lysløype og idrettsbane kan fortsatt brukes som i dag. 

 

Samla vurdering 

Etablering av vestre Nes vannverk er en del av kommunens tiltak for å sikre gode vann og 

avløpstjenester for Nes i Ådal. Herunder brannvann, drikkevann og rensing av utslipp.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler rådmannen at planforslaget fremmes og 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 
1. Oversiktskart med planavgrensning 
2. Forslag til plankart, merka "1. gangsbehandling" 

3. Forslag til reguleringsbestemmelser, merka "1. gangsbehandling" 

4. Planbeskrivelse, datert 11.03.15 

5. *Uttalelser mottatt ved oppstart av planarbeidet:  

a. *Brynjulf Holte 02.04.14 

b. *Buskerud fylkeskommune 20.05.14 

c. *Direktoratet for mineralforvaltning 20.05.14 

d. *Fylkesmannen i Buskerud 13.05.14 

e. *Miljøretta helsevern 07.04.14 

f. *Norges vassdrags- og energidirektorat 14.05.15 

g. *Ringeriks-Kraft 23.05.15 



h. *Statens vegvesen 21.05.14 

6. *Naturverdier og konsekvensutredning for naturmiljø, datert 21.09.2014 

7. *ROS-analyse, datert 20.11.15 

8. *Reguleringsplan 176  

  

Lenker 
Gjeldende kommuneplan 

 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 20.03.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Enhetsleder miljø- og arealforvaltning: Heidi Skagnæs  

Leder areal- og byplankontoret: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Guro Skinnes 
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FORORD 

Asplan Viak har vært engasjert av Ringerike Kommune for å vurdere naturverdiene og 
utarbeide konsekvensrapport for deltema naturmiljø i forbindelse med planlegging av 
etablering av nytt vannverk i Nes i Ådal. Biolog Rein Midteng  har vært ansvarlig for 
oppdraget.    

Hilde Margrethe Sunde har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  

 

Sandvika, 21/09/2014 

 

 

 
 
Hilde Margrethe Sunde 
Oppdragsleder 

 
 
Rein Midteng 
Fagansvarlig 
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1 INNLEDNING 

1.1 Utredningstemaet  
Foreliggende rapport omhandler temaet naturmiljø. Formålet er å avdekke om det finnes 
areal som kvalifiserer til avgrensning av naturtypelokaliteter (DN-håndbok 13-1999/2006) 
eller viltområder (DN-håndbok 11-1996). Ev. slike vil bli beskrevet og verdisatt. I tillegg vil ev. 
eksisterende offentlig tilgjengelig informasjon om området bli sjekket. Dette vil svare ut 
Naturmangfoldlovens krav om å ha et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag før offentlige vedtak 
gjøres. Planområdets naturverdier vil bli vurdert opp mot tiltaket i form av en 
konsekvensvurdering. 

1.2 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 
Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak skal 
de miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-12 som i 
denne forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige 
prinsippene for offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt 
opp. 

I Naturmangfoldlovens §§ 8-12 heter det at:  

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)  

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske 
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.  

§ 9. (føre-var-prinsippet)  

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger 
den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på 
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, 
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.»  

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 
økosystemet er eller vil bli utsatt for.  

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet 
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.  

Foreliggende utredning er derfor en oppfølging av kravene i §§ 8, 9 og 49 og for så vidt også 
§ 11 da forslagsstiller (kommunen) har betalt utredningen.  
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2 METODE 
Konsekvensutredningen er utført etter: 

-Statens vegvesens Håndbok 140: konsekvensanalyser, veiledning (2006)                          

-Direktoratet for Naturforvaltning, Håndbok 13 (1999/2013): Kartlegging av naturtyper 

-Direktoratet for naturforvaltning, Håndbok 11 (2000): Kartlegging og verdsetting av 
viltområder 

2.1 Kriterier for verdi: 
Verdivurderinger er foretatt og omtalt for følgende nivå: (i) Naturtypelokaliteter/viltområder. 
Verdivurderingene er gjort i hht. metodikk for konsekvensutredninger i Statens vegvesens 
håndbok 140 (Statens Vegvesen 2006/2014-utkast til ny utgave). 

 

Tabell 1: Kriterier for naturmiljøets verdi etter HB 140 (og tilpasset ny metodikk for verdisetting som er på høring 
sommeren 2014). 

Områdetype Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Naturtypeområder 

 

Områder uten 
prioriterte naturtyper 

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori C  

Prioriterte naturtyper i 
verdikategori B og A 

Områder med arts og 
individmangfold 

 

 

 

 

Viltområder 

Områder med arts- og 
individmangfold som er 
representative for 
distriktet 

 

 

 

 

 

 

Leveområder for arter i 
kategoriene nær truet 
(NT) eller datamangel 
(DD) 

 

 

 

Registrerte viltområder 
og vilttrekk med verdi 
verdi C 

Leveområder for arter i 
kategoriene kritisk truet (CR), 
direkte truet (EN) og sårbar 
(VU)  

Områder med forekomst av 
flere rødlistearter i lavere 
kategorier 

 

Registrerte viltområder og 
vilttrekk med verdi A og B 

 
 
Metodikk for verdisetting av (i) enkeltlokaliteter/områder 
Kartleggingen og verdisettingen av naturmiljø/biologisk mangfold er basert på nasjonal 
metodikk for kartlegging av biologisk mangfold utarbeidet av Direktoratet for Naturforvaltning. 
Dette er kartlegging av prioriterte naturtyper (DN håndbok 13-1999, Direktoratet for 
naturforvaltning 2007/2014) og viktige viltområder (DN håndbok 11-2000). Kartleggingen 
fokuserer på: 

i) Avgrense områder som er spesielt viktige for det biologisk mangfoldet. Slike områder 
omtales som naturtypelokaliteter. Lokalitetene verdisettes fra nasjonalt/svært viktig (A), via 
regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken utgjør 
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som oftest maks 2-5 % av arealet i en kommune, og ”lista” ligger således relativt høyt for at 
en lokalitet avgrenses. Områdene er klart definert og avgrenset på grunnlag av i hovedsak 
botaniske kriterier. Eksempler på naturtypelokaliteter er slåtteenger, dammer og biologisk 
gammel barskog. 

ii) Avgrense områder som er spesielt viktige for viltarter. Slike områder omtales som viktige 
viltområder eller viktige vilttrekk. Lokalitetene verdisettes også fra nasjonalt/svært viktig (A), 
via regionalt/viktig (B) til høy lokal verdi (C). Lokaliteter kartlagt etter denne metodikken 
utgjør som oftest 5-10 % av arealet i en kommune og de avgrenses basert på viltfaglige 
kriterier. Områdene kan være klart definert avgrenset som for eksempel et tjern viktig for 
våtmarksfugl eller viktige trekkveier for hjortevilt, eller noe mer diffust avgrenset som for 
eksempel leveområder for storfugl og gammelskogsavhenige fuglearter.  

Rødlistearter er arter som er sjeldne og/eller i markert tilbakegang og som derfor kan være 
truet grunnet negativ bestandsutvikling. Referanser til rødlistearter og rødlistekategorier viser 
til siste versjon av den norske rødlista (Kålås et al. 2010). Truede arter er arter i kategoriene 
CR- kritisk trua, EN-sterkt trua og VU-sårbar. Nær trua arter (NT) er arter som kan bli 
plassert i en av kategoriene for trua arter om bestandsnedgangen fortsetter på sikt. Kjente 
funn av rødlistearter sammen med vanligere arter ligger ute på Artskart hos Artsdatabanken 
(www.artsdatabanken.no). Denne siden ble sjekket før- og etter feltregistreringene og nye 
funn i fra feltarbeidet er der lagt ut. Funn av trua arter tilsier nesten alltid at det avgrenses 
naturtypelokaliteter- eller viltområder.  

Tabell 2: Verdiklassifisering av lokaliteter basert på DN-håndbok 13-1999 og Hb 140.  

Naturforhold Verdi 

(DN-håndbøkene) 

Verdi KU

(SVV håndbok 140) 

Nasjonal- 

lokal verdiskala 

Svært viktig natur A – svært viktig Stor verdi Nasjonal verdi 

Viktig natur B – viktig Stor verdi Regional verdi 

Lokalt viktig natur C – lokalt viktig Middels verdi Regional/høy lokal 
verdi 

Ordinær øvrig natur Ingen verdisetting  Liten verdi - 

Bebygde areal Ingen verdisetting Ingen relevans for 
fagtemaet 

- 

 

 
Verdivurdering vises med pilfigur:  
 
 
 
Liten                 Middels            Stor 

|-------------------|----------------|----------------| 

                              ▲ 
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2.2 Kriterier for omfang: 
Omfanget er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det aktuelle tiltaket 
(alternativet) vil medføre for det enkelte området. Omfanget vurderes i forhold til 
referansesituasjonen (0-alternativet). 

2.3 Konsekvensvurdering: 
Videre benyttes konsekvensviften til Statens vegvesen for å vise hvilken konsekvensgrad 
tiltaket får når man sammenholder verdi og omfangskriterie for hvert deltema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Datagrunnlag og begrensninger 
Naturmiljøsutredningen er basert på registrering i området av biolog Rein Midteng 31.8.2014 
og sjekk mot eksisterende baser (naturbase.no, ngu.no og artsdatabanken.no/artskart). 
Tidspunktet var godt både for registrering av karplanter, lav og sopp. Tidspunktet var mindre 
egnet for kartlegging av fugl uten at dette medfører at beslutningsgrunnlaget er usikkert. 

 

 

Figur 1 Konsekvensvifte jf. Statens vegvesens 
håndbok 
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3 NATURFORHOLD  
 

Berggrunnen er fattig og består av gneis mens løsmassene består av tynne morenemasser 
av basefattige bergarter, bart fjell og torv (www.ngu.no). Dette gir en jevnt over lite 
næringskrevende og triviell vegetasjon. Skogen i området er utpreget kulturskog som er 
intensivt drevet og uten viktige elementer for det biologiske mangfoldet som gamle, grove 
trær og stående og liggende dødved. Blåbærgranskog og bærlyng-barblandingsskog er 
dominerende vegetasjonstyper og med lite krevende arter som blåbær, tyttebær, røsslyng, 
maiblom, skogstjerne, smyle og stormarimjelle. Furu dominerer i tresjiktet med ofte et 
undersjikt av gran og spredt med bjørk og litt småvokst rogn. Det finnes også en del 
nitrogenelskende vegetasjon rundt stier og fotballbane som bringebær, firkantperikum 
geitrams vendelrot, fuglevikke, brennesle inkludert den fremmede arten kandadagullris. 
Soppfloraen var trivielle og uten interessante arter som kan opptre på furumoer i distriktet 
(som piggsopper i slektene storpigger, sølvpigger og søtpigger). 

 

Figur 2. Skogen i området er intensivt drevet og mangler i stor grad viktige elementer for det biologiske 
mangfoldet.  

Våtmark, vann og myr forekommer i praksis ikke bortsett fra et mindre halvvått parti i sørøst 
ut mot veien med arter som nyseryllik, mjødurt, hvitveis, og mannasøtgras. Det ble ikke 
avgrenset naturtypelokalitet her.  
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Figur 3. Lite fuktparti i sørøst.  

 

Figur 4. Nitrofilvegetasjon langs sti. 
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4 VURDERING AV VERDI  
 

På Direktoratet for naturforvaltning sin database( http://www.dirnat.no/kart/naturbase/) er det 
ikke registrert områder som naturtyper, prioriterte arter, verneområder, helhetlig 
kulturlandskap, friluftsområder eller rødlistearter.  

Innenfor planområdet var det ikke grunnlag for avgrensning av naturtypelokaliteter eller 
viltområder. Skogen er både for fattig, for påvirket og for humusrik til at det er grunnlag for 
avgrensning av naturtypelokaliteter. På slike furumoer er det alltid et potensial for forekomst 
av den sjeldne skogtypen sandfuruskog, men ingen sopparter knyttet til dette elementet ble 
funnet pga. for tykke humusmatter og mangel på kalkrike løsmasser. Heller ingen viltverdier 
ble observert eller er kjent. 

 

    

              

 

          Planområdets naturverdi er liten.  
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5 VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS 
 

Influensområdet har liten verdi, omfanget er lite negativt og konsekvens liten negativ. 

 

Tiltaket vil ikke negativt påvirke spesielle naturverdier og omfanget er i tillegg begrenset og 
har lite negativt omfang og konsekvens er derfor liten negativ. 

 

 

Figur 5. Brønn.  
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6 KILDER 
 

6.1 Skriftlige kilder 

Direktoratet for naturforvaltning, 2007. Kartlegging av naturtyper. 
Verdisetting av biologisk mangfold. DN håndbok 13-2 utgave 2006, 
oppdatert 2007/2012.  

2010. Norsk rødliste for arter 2010. Artsdatabanken, Norge.  

Statens vegvesen. 2006. Konsekvensanalyser. Statens vegvesen håndbok 
140. 290s.  

 

 

 

6.2 Internettkilder 

Naturbase (www.naturbase.no) 

Artskart, www.artsdatabanken.no,  

Norges geologiske undersøkelser, www.ngu.no 

 

 

 

 

 

 



Fra: Lien Hanne Lene [hanne.lien@vegvesen.no] 

Til: Guro Skinnes [Guro.Skinnes@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 06.07.2015 15:29:56 

Emne: ang Nes vannverk - Ådal - kommentarer til brev av 30.6.2015 

Vedlegg:  

Ang pkt 2 i vår uttalelse: 

 

Jeg har fått følgende tilbakemelding fra drift/vedlikehold/utbygning: 

 

1. Noen prinsipielle innvendinger:  

 

Salt fra vegdriften og annen forurensing fra vegvann (drens-/ overvannsavrenning) er i noen 

grad et spørsmål om hvem som kom først – jf «høna og egget». Dersom det etableres et 

vannverk i influensområdet for vegen, må vannverket beskytte seg selv, i alle fall så lenge 

vegedriften ligger innenfor forurensingslovens rammer. 

 

Det snakkes om at vegvann på sikt vil bli krevd renset og at vegsalting skal underlegges 

risikoanalyse for forurensing og pålegges restriksjoner avhengig av miljøets sårbarhet. 

Der er vi ikke enda, og i alle fall ikke med de trafikkmengder som foreløpig er på E16 ved Nes. 

 

Risikoanalyse av vegsalting er særlig aktuelt dersom salt tas i bruk på vegsterkninger som ikke 

tidligere har vært saltet. Buskerud har saltet e16 til forbi Oppland grense i en årrekke. 

Vi har ikke endret saltpraksis selv om vannkilder er blitt påvist infisert med salt. Da har vi etter 

en undersøkelsesperiode for å stadfeste ansvar erstattet vannkilden i hovedsak ved å bekoste 

borebrønner på sikrere sted. 

 

2. Konkret til denne saken:  

Denne veien saltes forholdsvis lite. Vi er åpne for en dialog rundt dette dersom det viser seg at 

det oppdages salt i vannet. Dette vil i så fall medføre at en lengre strekning av E16 ikke vil bli 

saltet så mye, men siden det ikke saltes i Oppland ser vi ikke dette som et stort problem. 

Saltingen er allerede redusert med bakgrunn i erfaringer fra tidligere vintre. 
 

Ang pkt 1 og 3 i vår uttalelse: 
 
Statens vegvesen er tilfreds med kommunens kommentarer og forslag til endringer. Med 
utgangspunkt i kommunens egne vurderinger aksepterer vi også valgte byggegrense.  
 
Med hilsen 
Hanne Lene Lien 
 
Seksjon: Plan og forvaltning Buskerud 
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 



Besøksadresse: Tollbugata 2, DRAMMEN 
Telefon: +47 02030  Mobil: +47 92602092  e-post/Lync: hanne.lien@vegvesen.no 
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no 

 
Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?  

 



 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/1751-9   Arkiv: GNR 177/20  

 

Klage på pålegg om nytt avløpsanlegg Gnr. 177/20  - 

Strømsoddveien 353  

Forslag til vedtak: 
 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian 

Ellingsen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier 

at vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som 

oppfyller dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til 

kommunen innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

Utskrift sendes: 

 

- Christian Ellingsen, Strømsoddveien 353, 3534 SOKNA 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

Sammendrag  
Kommunen har gitt eier av avløpsanlegg på eiendommen gnr. 177, bnr. 20, Christian 

Ellingsen, pålegg om å søke om nytt anlegg fordi dagens anlegg er gammelt, har 

driftsproblemer og fordi det ikke oppfyller dagens krav.  Ellingsen er klar over at han enten 

må rehabilitere eller skifte ut anlegget, men han ønsker å slippe å sende inn ny søknad og 

klager dermed på vedtaket (vedlegg 1).  

Begrunnelsen hans for å klage er at han mener at det i kommunens vedtak ikke er 

tilstrekkelig begrunnet hvorfor han må søke om ny utslippstillatelse.  

 



Rådmannen mener Ellingsen må søke om ny utslippstillatelse fordi kravene nå er annerledes 

enn det de var på 1970-tallet, og anlegget må gjennom en søknadsprosess for å sikre at det 

oppfyller dagens krav.  Dette er i tråd med regelverket på området. Det er ikke anledning til 

å gi en form for aksept uten at dette skjer som en tillatelse, og det er slik kommunen 

behandler alle andre anlegg som får pålegg om opprydding.  

 

  

 

Innledning / bakgrunn 
 

I Ringerike kommune er det mange små private avløpsanlegg som er gamle og ikke 

oppfyller dagens krav. Kommunestyret vedtok 31.3.2011 «Strategi for opprydding i spredt 

avløp». I strategien står det at kommunen skal føre tilsyn på anleggene. I 2013 og 2014 har 

kommunen gitt pålegg om nytt avløpsanlegg til om lag 40 % av anleggene som har fått 

tilsyn.  

 

Rådmannen baserer vurderingene sine på eksisterende regelverk, forskning fra fagmiljøene 

på området (blant annet Norsk vann, Bioforsk), veiledning fra Miljødirektoratet og 

Fylkesmannens miljøvernavdeling, i tillegg til å rådføre seg med andre kommuner. Ut fra 

dette er det laget retningslinjer for vurdering av avløpsanleggene i form at et flytskjema 

(vedlegg 2) for behandlingen av anleggene. Ut fra retningslinjene må anlegg over 30 år og 

som i tillegg har «større feil» skiftes ut. Dette er den første klagesaken etter at kommunen 

vedtok å starte med å føre tilsyn.  

  
Beskrivelse av saken 
Kommunen var på tilsyn på avløpsanlegget til Christian Ellingsen i juni 2014. På tilsynet så 

vi at anlegget ikke fungerte slik det skulle. Blant annet var det høy vannstand, og 

skillevegger og dykker som skal holde slammet tilbake i kummen, var ikke synlige. På 

bakgrunn av funn på tilsynet, i tillegg til andre opplysninger som høy alder og at anlegget 

ikke hadde godkjent utslippstillatelse, skrev vi varsel om pålegg datert 20.10.2014 (vedlegg 

3).  

 

I Ellingsens svar på dette hevder han at kommunen ikke hadde observert riktig (blant annet 

at anlegget hadde tre kamre, ikke ett, slik det så ut som på tilsynet). Kommunen ba derfor 

om ny informasjon fra Ellingsen. Han ble blant annet bedt om å tegne anlegget inn på kartet, 

for at kommunen skulle forsikre seg om at tilsynet hadde blitt utført på riktig anlegg. 

Tilbakemeldingen fra Ellingsen i e-post datert 10.12.2014 (vedlegg 4) avdekket at det var 

samme anlegg, og at Ringerike Septikservice kunne bekrefte at det var montert dykker på 

utløpet.  

 

Informasjonen fra Ellingsen endret ikke vår vurdering om at det var riktig å pålegge et nytt 

anlegg. Dermed ble vedtak datert 19.12.2014 sendt ut med pålegg om opprydding og at det 

måtte søkes om ny godkjennelse for et nytt avløpsanlegg (vedlegg 5). Begrunnelsen var den 

samme som i forhåndsvarslet (funksjonssvikt, alder, oppfyller ikke dagens krav og mangel 

på utslippstillatelse).   

 

Ellingsen sendte oss en klage på vedtaket, dog uten begrunnelse, og ba om et møte med 

kommunen. Møtet blir holdt 26.1.2015. I møtet ble det enighet med Ellingsen om at 

avløpsanleggets tilstand måtte vurderes av en kompetent fagperson. Dersom tilstanden på 



anlegget viser seg å være bedre enn forventet, og denne fagpersonen kan prosjektere en 

løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, kan det søkes kommunen om dette.  

Møtereferatet er vedlagt (vedlegg 6). I forkant av møtet finner kommunen en gammel 

tillatelse på gnr/bnr 177/3, som eiendommen på 177/20 er blitt skilt ut fra. Dette opplyser vi 

om på møtet, og vi blir enige om at kommunen sender Ellingsen et nytt vedtak med riktig 

lovhjemmel (Forurensningsloven § 18 og Forurensningsforskriften kapittel 12), altså kun en 

formell endring fra det forrige pålegget (vedlegg 7).  

 

  

Forholdet til overordnede planer 
I "Hovedplan avløp" for Ringerike kommune, som ble vedtatt av kommunestyret 18.05.10, 

er det satt opp følgende målsetting for opprydding i avløp i spredt bebyggelse: "På lang sikt 

skal alle boliger i Ringerike kommune skal ha en avløpssituasjon som er i tråd med 

gjeldende forskrifter og rensekrav».  

Denne målsetningen er gjengitt i «Strategi for opprydding i spredt avløp» vedtatt 31.3.2011. 

 

Juridiske forhold  
Utslippstillatelsen i 1977 ble behandlet etter følgende lovverk fra 1975: «Forskrifter for 

kloakkutslipp fra spredt bolig- og fritidsbebyggelse» med tilhørende «Retningslinjer for 

dimensjonering og utforming av tekniske avløpsanlegg for spredt bolig- og 

fritidsbebyggelse»). Dagens krav til slike anlegg er gitt i forurensningsforskriften kapittel 12, 

supplert av lokal forskrift («Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune»). Forurensningsloven § 18 gir kommunen mulighet til å tilbakekalle 

utslippstillatelsen under visse forhold, og det er denne lovhjemmelen i tillegg til 

forurensningsforskriften kapittel 12 kommunen brukte i det siste vedtaket til Ellingsen.  

 

En av de viktigste forskjellene mellom dagens regelverk og forskriften fra 1975 er krav til 

rensegrad. Dagens regelverk krever 90 % rensing av fosfor, organisk materiale og bakterier i 

motsetning til gjeldende regelverk på 1970-tallet som ikke stiller krav til rensegrad i det hele 

tatt. Videre stiller dagens regelverk mer inngående krav til hvordan anlegget skal bygges opp 

for å oppnå best mulig rensegrad og krever blant annet støtbelastning med pumpe og 

beregningsmåte for hvor stort grøftearealet skal være. Dagens regelverk stiller krav til 

hvordan grunnundersøkelsene skal gjøres, og til at dette skal dokumenteres i 

utslippssøknaden. Rådmannen kan ikke finne dokumentasjon på at det er blitt gjort 

grunnundersøkelser på tomta som bakgrunn for søknad om utslippstillatelsen i 1977.   

I Ellingsens gamle utslippstillatelse fra 1977 står det dessuten at «Dersom det viser seg at 

kloakken likevel medfører ulemper, må den omlegges eller sløyfes etter pålegg fra Ringerike 

helseråd».  

 

Når det gjelder spørsmålet om Ellingsen må gjennom en søknadsprosess hos kommunen for 

å få ny godkjenning for et nytt anlegg, har Rådmannen avklart spørsmålet med juridisk 

avdeling hos Fylkesmannens miljøvernavdeling og Miljødirektoratet. Tilbakemeldingen fra 

begge disse etatene var at det ikke går an å dispensere fra saksbehandlingsreglene på punktet 

om at det må søkes om tillatelse. Det vil si at det ikke er mulighet til å gi en form for aksept 

av nye utslipp uten at det skjer som en tillatelse.  

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
Byggesakskontoret har på delegert myndighet fattet to enkeltvedtak med pålegg om nytt 

avløpsanlegg, datert 19.12.2014 og 30.1.2015.  



Eneste forskjell mellom disse er hjemmelsgrunnlaget (som nevnt i avsnittet «Beskrivelse av 

saken»).  

 

Økonomiske forhold 
Eier er enig i at han må rette opp i anlegget, enten ved å rehabilitere eller bygge et helt nytt 

anlegg. Det han ikke ønsker er altså å søke kommunen om ny utslippstillatelse.  

 

Pris for søknad om utslippstillatelse er i følge dagens gebyrreglement kr 12 400,- (forutsatt 

at det ikke søkes om dispensasjon fra gjeldende lover eller planer).  

 

Den økonomiske konsekvensen av vedtaket er dermed liten for eier når det gjelder gebyr. Å 

bygge et nytt anlegg eller å utbedre deler av det, kan være kostbart.  

 

Behov for informasjon og høringer 
Ikke relevant i denne saken.  

 

Alternative løsninger 
Alternativt kan man gi Ellingsen medhold i klagen og ikke trekke tilbake eksisterende 

tillatelse men be ham om å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Dette vil etter 

gjeldende gebyrreglement koste Ellingsen i størrelsesorden kr 6 000 – 7 000 i 

behandlingsgebyr.  

 

Begrunnelsen for et slikt alternativt vedtak vil da være at det viktigste er at det blir ryddet 

opp, det vil si at anlegget enten blir rehabilitert eller skiftet ut. Det kan også sees på som en 

ekstra «service» fra kommunens side i et tilfelle hvor det «premieres» at anleggseier tar tak i 

denne saken.  

 

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at dette anlegget forskjellsbehandles sammenlignet 

med tilsvarende gamle anlegg som må skiftes ut etter pålegg fra kommunen, og som må 

gjennom en ordinær søknadsprosess. Det vil også bety mindre inntekter for kommunen.  

 

 

Prinsipielle avklaringer 
Kommunen har rundt 4500 anlegg, og det er i «Strategi for opprydding i spredt avløp» 

vedtatt at alle skal ryddes opp i. Kommunens gebyrreglement er satt opp etter 

selvkostprinsippet når det gjelder utslippssaker, og en reduksjon i gebyret i denne saken vil 

bety mindre inntekter for kommunen da vi også må vurdere om tilsvarende gamle anlegg 

bare skal behøve å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Videre vil det i større 

grad bli flikket på gamle anlegg i stedet for å bygge nye.  

 

Rådmannens vurdering 
Begrunnelsen for klagen er at kommunen ikke har begrunnet tilstrekkelig i vedtaket hvorfor 

vi trekker tilbake utslippstillatelsen.  

 

Rådmannen mener at kommunen har begrunnet dette godt både i det første og andre 

vedtaksbrevet, brev med forhåndsvarsel om pålegg og i møtet med anleggseier, og i 

kommunikasjon med eier for øvrig. Kommunens begrunnelse for pålegget er at anlegget 



ikke oppfyller dagens krav. Anlegget har driftsproblemer, høy alder og kommunen har heller 

ingen dokumentasjon på grunnundersøkelser.  

Rådmannen mener det er viktig å følge opp overordnede planer («Hovedplan avløp» og 

«Strategi for opprydding») for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, samt å følge 

regelverket som gjelder på området. Rådmannen mener derfor at anleggseier Ellingsen må 

søke om en ny godkjenning for et anlegg som oppfyller dagens regelkrav. Den gamle 

tillatelsen er basert på et gammelt, utdatert regelverk.  

 

Et annet argument for at han må søke er prinsippet om likebehandling. Kommunen har om 

lag 4500 private små avløpsanlegg, hvorav mange er gamle og dårlige og må skiftes ut. 

Rådmannen mener det ikke vil bli riktig å la Ellingsen slippe kravet om å sende inn en 

ordinær utslippssøknad.  

 

Rådmannen anbefaler altså at klagen ikke tas til følge, men at anleggseier må oppfylle 

pålegge om å søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller dagens krav. Anmodning 

om ferdigattest for det nye anlegget må sendes til kommunen innen 1.10.2016, slik det står i 

vedtaket fra kommunen.  

 

  

 

Vedlegg 
1. Klage  

2. Flytskjema for vurdering av gamle anlegg  

3. Varsel om pålegg datert 20.10.2014 

4. Pålegg datert 19.12.2014 

5. Referat fra møtet 26.1.2015 

6. Pålegg datert 30.1.2015 

 

 

Lenker 
 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 19.05.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Ingrid Strømme 



 

 



Ringerike kommune 

v/ Arne Hellum 

Postboks 123 

3502 Hønefoss        Strømsoddsbygda  17/2 2015 

 

 

 

 

Klage på vedtak vedr. pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

 

 

Jeg klager herved på vedtak om pålegg om nytt avløpsanlegg. 

 

Bakgrunn for dette er at Ringerike kommune i sitt vedtak ikke konkretiserer hvorfor det er nødvendig 

å kalle utslippstillatelsen tilbake. Jf. Forurensningsloven §18 

Jeg viser til møte med Ringerike kommune 26.01.2015, der det ble bestemt at anlegget må vurderes 

av en kompetent fagperson som skal vurdere både slamavskiller og spredegrøftere. Jf. punkt 4 

Umiddelbart etter møtet, tok jeg kontakt med Hønefoss Rørleggerbedrift som skal inspisere anlegget 

og vurdere om anlegget lar seg rehabilitere eller om det må skiftes ut. På det nåværende tidspunkt 

mener jeg at det ikke finnes holdepunkter for å skulle trekke denne utslippstillatelsen tilbake. 

 

Jeg ber om at klagen blir positivt behandlet og ber om en redegjørelse for bakgrunn for pålegget. 

Jeg vil sende Ringerike kommune en skriftlig orientering, samt vedlegge Hønefoss Rørleggerbedrift 

sin rapport, så snart de har gjort sine vurderinger. 

 

 

 

 

 

Mvh.  

Christian Ellingsen 

Strømsoddveien 353, 3534 Sokna 

95089875 

 



  

 

Anlegg etablert før 

1985/ukjent alder 
Anlegg etter 1985 

Anlegg ser nyere ut Gammelt/ 

umulig å si alder 

Kummer ser ikke OK 

ut (ikke riktig 

dimensjonert osv, 

betongrør osv). 

Pålegg om nytt anlegg 

Småfeil med kum, 

eks sprukket lokk 

Pålegg om å rette 

småfeil + spyle 

grøfter 

Kummen ser OK ut (dvs 2 eller 

flere kamre/kummer, har 

dykker ut, plastrør, tilgjengelig 

(eller mulig å gjøre den 

tilgjengelig) 

OK, men 

sjekk status 

på grøftene. 

Alt ser ut til å 

være i orden 

Har 

utslippstillatelse 

Brev: «Alt OK».  

Flere feil 

Pålegg om 

utbedring 

av feilene/ 

nytt anlegg 

Mangler 

utslippstillatelse 

Vi utsteder utslippstillatelse basert på det vi så på 

tilsynet/henlegger saken / be dem om å søke? 

Kum mangler 

dykker ut 

Pålegg om å 

ettermontere 

dykker. 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen  

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-1 1678/14   20.10.2014 

 

Gnr. 177/20 - Forhåndsvarsel om pålegg 

 

 

Vi viser til informasjonsbrev datert 27.1.2014, samt tilsyn på eiendommen din 13.6.2014. 

Tilsynet i Strømsoddbygda er utført i tråd med strategien for opprydding i avløp i spredt 

bebyggelse, vedtatt av kommunestyret 30.3.2011. 

 

 

Befaringsrapport for avløpsanlegget ditt 

På tilsynet så vi én ettkamret avløpskum av plast/GUP. Vi kunne ikke se noen dykker på 

utløpet, slik regelverket krever. Vi har heller ingen informasjon om anlegget har spredegrøfter, 

og hvor disse eventuelt ligger.  

 

 

Kommunens vurdering av anlegget ditt 

Normalt har slamavskillere 3 kamre, noe som også er påkrevd for denne typen slamavskillere. 

Formålet med å ha flere enn ett kammer er at vannet skal ha lang strømningsvei og 

oppholdstid slik at mest mulig flyteslam blir holdt tilbake i kummen. Med kun ett kammer vil 

forurenset flyteslam og partikler gå direkte til grunnen/grøfter. 

 

Basert på det fysiske tilsynet, informasjon i kommunens arkiver og opplysninger fra dere i 

svarskjema, vurderer vi at anlegget ditt ikke tilfredsstiller dagens krav og er modent for 

utskiftning. Vi har ingen dokumentasjon av anlegget fra kommunens arkiv eller 

slamtømmeregisteret, men vi antar at anlegget er blitt etablert etter 1972, da det første kravet 

om utslippstillatelse kom.  Med mindre det finnes vedtak eller lignende som vi ikke har 

oppdaget, og som tilsier noe annet, er anlegget ulovlig etter forurensningsloven § 7. Videre 

har vi ut fra fysisk tilsyn og opplysninger mottatt i forbindelse med tilsynet funnet at ditt 

nåværende anlegg heller ikke er godt nok til å oppfylle kravene til godkjenning som er fastsatt 

i forurensningsforskriften kapittel 12.  

Dersom det skulle vise seg at anlegget er eldre enn 1972, ville det på den tiden det ble bygd, 

ikke vært noe krav til utslippstillatelse. Kommunen har likevel hjemmel til å kreve utskifting 

av anlegget gjennom lokal forskrift (Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg, Ringerike kommune). 
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Forhåndsvarsel om vedtak 

Vi varsler med dette om at kommunen kommer til å vurdere å fatte vedtak om at utslippet er 

ulovlig med hjemmel i Forurensningsloven § 7, 1. og 4.ledd og forurensningsforskriften 

kapittel 12 (evt. Lokal forskrift § 11 dersom anlegget er eldre enn 1972). Konsekvensen av et 

slikt vedtak er at du må sørge for at det søkes om utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg. Det nye anlegget må være i drift innen 20 måneder fra datoen for vedtaket.  

 

Frist for å uttale seg i saken: 

Du har anledning til å komme med skriftlig tilbakemelding til dette brevet, for å gi kommunen 

de opplysningene du mener vi bør ha, før vi eventuelt fatter et vedtak.  

 

Frist for tilbakemelding er 21.11.2014.  

 

Merknader sendes til Miljø og arealforvaltning / Ringerike kommune, postboks 123 Sentrum, 

3502 Hønefoss. Merk brevet ditt med gårds- og bruksnummer og saksnummer, som du finner 

øverst i dette brevet.  

 

Gebyr 

Som vi opplyste om i informasjonsbrevet, tar kommunen gebyr for tilsynet. Vanlig tilsyn 

resulterer i et tilsynsgebyr på kr 1050,-. Se vedlagt giro.  

Gebyrene skal dekke kommunens utgifter med arbeidet og beregnes etter selvkostprinsippet. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Leder 

 

                   Ingrid Strømme 

        Rådgiver 

 

ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

409 19 777 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.12.2014 14:48:59 

Emne: VS: Gnr. 177/20 

Vedlegg: IMG_9429.JPG 

 
 

Fra: christian ellingsen [mailto:black_iron88@hotmail.com]  
Sendt: 10. desember 2014 20:12 
Til: postmottak 
Emne: Gnr. 177/20 

 

Til 

Ringerike kommune 

  

Svar – Gnr. 177/20 – Klage på forhåndsvarsel om pålegg 

Saksnr: 14/1751-3 

Viser til deres brev datert 25.11.2014. 

Vi kan ut i fra deres bilder bekrefte at det er samme tank det er snakk om i denne saken. Den 

tanken er bekreftet å ha en tre-kamret slamavskiller med montert dykker. Ut i fra de bildene dere 

har ser vi at vannstanden er for høy til å kunne se dette. Vedlagt følger nytt bilde av kummen. Det 

var dessverre ikke mulig å få med dykkeren på dette bildet, men dette blir som beskrevet i forrige 

brev, bekreftet av Ringerike Septikservice. 

  

Hilsen 

Christian Ellingsen                                             Benedicte Charlotte Sydsæter-Knudsen 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen 

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA  

 

 

  

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-5 7711/14 GNR 177/20  19.12.2014 

 
Gnr/bnr 177/20 - Pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

Vi viser til deres brev e-post av 10.12.14 hvor dere gir oss informasjon vi har etterlyst om 

avløpsanlegget deres.  

 

I e-posten kommer det frem at vi snakker om samme anlegg og at det som er en tre-kamret 

slamavskiller så ut til å være ett-kamret da vi var på tilsyn, siden vi ikke kunne se noen 

skillevegger. Dette indikerer at slamavskilleren ikke fungerer slik den skal. Sideveggene i 

slamavskilleren skal sørge for at slammet holdes tilbake i kamrene og vannet skal renne 

gjennom hull i sideveggene inn til neste kammer. Dette ser ikke ut til å fungere i 

slamavskilleren deres.  

 

Videre er avløpsanlegget deres er fra 1979, det vil si 35 år gammelt og eldre enn det som anses 

av for normal levetid av fagmiljøene på området. I tillegg er anlegget bygd uten 

utslippstillatelse fra kommunen. Vi har dermed ikke endret vår vurdering om at det må 

etableres et nytt godkjent avløpsanlegg på eiendommen. 

 

 

1. Vedtak 

Anlegget deres ble etablert etter at det ble krav om utslippstillatelse. Vi kan ikke finne noen 

utslippstillatelse på deres eiendom, og anlegget er dermed ulovlig etter forurensningsloven § 

7. Videre har vi ut fra fysisk tilsyn og opplysninger mottatt i forbindelse med tilsynet funnet at 

deres nåværende anlegg heller ikke er godt nok til å fylle kravene til godkjenning som er 

fastsatt i forurensningsforskriften kapittel 12. 

Dere må sørge for at det søkes kommunen om utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg. 

 

Dette må være bygd, og anmodning om ferdigattest, som viser at anlegget er bygget i samsvar 

med den nye utslippstillatelsen, må sendes til kommunen innen 1.10.2016. 
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2. Klageadgang og innsynsrett 

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

senest 3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens 

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

Vi gjør oppmerksom på deres rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter 

(Forvaltningsloven §§18 og 19).   

 

3. Hvordan søke om utslippstillatelse? 

Det er viktig at dere sørger for at det blir søkt om utslippstillatelse i god tid før fristen i 

vedtaket, fordi vi trenger tid til å behandle søknaden og fordi det trengs tid til å bygge et nytt 

anlegg. Søknad om utslippstillatelse blir behandlet etter Forurensningsforskriften kapittel 12, 

Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune og Plan- og 

bygningsloven.  

 

På nettsidene våre finner dere mye relevant informasjon om blant annet hvordan man søker, 

hvilke løsninger som finnes, kompetansekrav til den som skal søke, prosjektere og bygge, 

samt gjeldende regelverk: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/ 

 

Vennligst ta kontakt med saksbehandler eller miljøvernrådgiver Astrid Ehrlinger (e-post: 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no, telefon 970 96 345) hvis dere lurer på noe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Arne Hellum  

Leder  

 Ingrid Strømme 

 Rådgiver 

 ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 
 

 

 

 

Møtereferat  
 

SAK/TEMA:  Gnr. 177/20 – Pålegg om nytt avløpsanlegg 

 

STED:   Miljø- og arealforvaltningen, Vikenbygget, Storgata 13 

 

TID:   26.01.2015, kl 1000-1100 

 

TIL STEDE:  Christian Ellingsen, Tore Ellingsen, Arne Hellum (RK), Ingrid Strømme (RK), 

Astrid Ehrlinger (RK) 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1751-6 2711/15 GNR 177/20 30.01.2015 

Gnr. 177/20 – Pålegg om nytt avløpsanlegg  

 

 

 Saker i møtet 

1 Tilstand på anlegget: 

Det er enighet om at det er en trekamret slamavskiller med spredegrøfter. 

Slamavskilleren har åpenbart noen funksjonsproblemer, men årsaker til dette kan bare 

gjettes. Dette baseres både på svært høy vannstand ved tilsyn, relativ høy vannstand i 

bilder sendt inn fra anleggseier og anleggseiers opplysninger om mindre problemer 

med anlegget tidligere. 

Alder på anlegget tilsier også at rensefunksjonen til spredegrøftene kan være 

«oppbrukt», selv om det ville vært god teknisk stand på anlegget. 

 

 

2 Om pålegget som er gitt (saksnummer 14/1751- 5) 

Etter at pålegget ble gitt, har det blitt funnet en eksisterende utslippstillatelse på 

eiendommen. Iom tilstand på anlegget vil ikke det ha noe praktisk betydning for 

innholdet i pålegget, men lovhjemmelen må endres. 

Det vil derfor bli sendt ut nytt vedtak om pålegg med endret lovhjemmel. Det er tre 

ukers klagefrist på dette.  

 

3 Angående klage fra anleggseier: 

Anleggseier har bestemt seg for ikke å gå videre med klagen som er sendt inn. Dermed 

vil denne ikke realitetsbehandles. 

 

4 Videre fremdrift: 

Pålegget og tidsfristen står ved lag.  

RK vil ikke komme på nytt tilsyn. 

Anlegget må vurderes av kompetent fagperson som kan vurdere tilstand til både 

slamavskiller og spredegrøfter.  

Hvis tilstanden på anlegget er bedre enn forventet og denne fagpersonen derfor 



 

 

prosjekterer en løsning der deler av anlegget kan gjenbrukes, er dette en mulighet. 

Prosjektert løsning vil vurderes i søknadsbehandlingen. 

RK sender Christian Ellingsen liste over firmaer med kompetanse til å prosjektere 

avløpsanlegg samt kopi av aktuelle dokumenter i byggesaksmappen til eiendommen.  

 

 

 

Vikenbygget, 30.01.2015 

 

Referent: Astrid Ehrlinger 

telefon: 97 09 63 45 

astrid.ehrlinger@ringerike.kommune.no 
 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

Postboks 123, 3502 Hønefoss  postmottak@ringerike.kommune.no 

Tlf: 32117400/ Fax: 32 12 50 30  www.ringerike.kommune.no 

 

 

Christian Ellingsen  

Strømsoddveien 353 

 

3534 SOKNA 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

14/1751-7 2750/15 GNR 177/20  30.01.2015 

 
 

Pålegg om nytt avløpsanlegg - Rettelse lovhjemmel 
177/20 - Strømsoddveien 353 

 

Vi viser til møte mellom deg, Tore Ellingsen og Ringerike kommune mandag 28.1.15. 

I møtet snakket vi om at pålegget om opprydding (vårt brev av 19.12.14) vil bestå på grunn av 

anleggets funksjon og levealder. Se også møtereferatet for nærmere informasjon. Siden det er 

kommet frem en utslippstillatelse på anlegget etter at vi skrev vedtaket, ble vi enige om at vi 

for ordens skyld sender ut et nytt vedtaksbrev med riktig lovhjemmel. Siden vi har hatt et møte 

om dette, kan vi unnta forhåndsvarsling av vedtaket. 

 

 

 1. Vedtak  

Ringerike kommune kaller med dette tilbake utslippstillatelsen med hjemmel i 

Forurensningsloven § 18. 

Dere må sørge for at det søkes kommunen om ny utslippstillatelse for et nytt forskriftsmessig 

avløpsanlegg.  

Dette må være bygd, og anmodning om ferdigattest, som viser at anlegget er bygget i samsvar 

med den nye utslippstillatelsen, må sendes til kommunen innen 1.10.2016.  

Dersom tidsfristen i vedtaket ikke blir overholdt, kan kommunen fatte vedtak om tvangsmulkt. 

Hjemmel for dette er forurensningsloven § 73.  

 

2. Klageadgang og innsynsrett  

Dette vedtaket kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 

3 uker etter at vedtaket er mottatt. For øvrig viser vi til forvaltningslovens bestemmelser om 

klageadgang. Mer informasjon kan finnes på www.ringerike.kommune.no. Vi gjør oppmerksom 

på deres rett til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter (Forvaltningsloven §§18 og 19).  

 

3. Hvordan søke om utslippstillatelse?  

Det er viktig at dere sørger for at det blir søkt om utslippstillatelse i god tid før fristen i vedtaket, 

fordi vi trenger tid til å behandle søknaden og fordi det trengs tid til å bygge et nytt anlegg. Søknad 

om utslippstillatelse blir behandlet etter Forurensningsforskriften kapittel 12, Forskrift om utslipp 

av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike kommune og Plan- og bygningsloven.  
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På nettsidene våre finner dere mye relevant informasjon om blant annet hvordan man søker, hvilke 

løsninger som finnes, kompetansekrav til den som skal søke, prosjektere og bygge, samt gjeldende 

regelverk: http://www.ringerike.kommune.no/Tjenester/Miljo/Avlop/ 

 

Vennligst ta kontakt med saksbehandler på telefon 409 19 777 hvis det er noe dere lurer på.  

 

 

 

 

 

Med hilsen  

  

Arne Hellum  

Leder  

 Ingrid Strømme 

 Rådgiver 

 ingrid.stromme@ringerike.kommune.no 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

 

 

 

Notat  
 

Til: Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning 
 

Fra:  Miljø og areal v/Ingrid Strømme 

   

  

 

 
Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 

14/1751-12 17466/15 GNR 177/20 02.07.2015 

Gnr. 177/20 - Begrunnelse for hvorfor det må søkes om ny utslippstillatelse  

 
Vi viser til saksprotokoll for behandling i HMA 8.juni 2015, hvor det ble vedtatt på utsette saken 

for nærmere redegjørelse fra Rådmannen. I dette notatet presiserer vi grunnlaget for å kreve ny 

søknad om utslippstillatelse.  
 

 

Søknadsplikt etter Forurensningsloven: 

Kommunen krever ny søknad fordi forutsetningene i dag er annerledes enn i 1977, da klager fikk 

utslippstillatelse fra kommunen. Alle mindre avløpsanlegg skal oppfylle gjeldende krav som er 

satt i forurensningsforskriften kapittel 12. Disse kravene kom i 2007, og betydelig annerledes og 

strengere enn kravene som gjaldt på 1970-tallet.  

 

Dersom det ved tilsyn oppdages at anlegget ikke tilfredsstiller dagens krav og er eldre enn 10 år, 

kan kommunen trekke tilbake utslippstillatelsen (jf forurensningsloven § 18). Det må dermed 

søkes kommunen om ny utslippstillatelse for et nytt anlegg som er i tråd med dagens krav. 

Eventuelt kan det gamle anlegget rehabliteres slik at det tilfredsstiller gjeldende regelverk.  

 

 

Rehabiliteringen er søknadspliktig iht Plan- og bygningsloven 

Arbeidene som skal gjøres på i forbindelse med rehabiliteringen på anlegget er søknadspliktig 

etter plan- og bygningsloven. Dersom det kun hadde vært snakk om mindre reparasjoner, slik som 

montering av en utløpsdykker eller nytt lokk, ville det ikke vært søknadspliktig.  

 

 

Likebehandling og presedens: 

Dette er én av om lag 40 saker hvor kommunen har gitt pålegg om nye avløpsanlegg som et 

resultat av tilsyn utført i 2013-14 i tråd med vedtatt «Strategi for opprydding i avløp i spredt 

bebyggelse». Dersom det i denne saken gis fritak fra kravet om søknadsplikt, vil det i tillegg til å 

være i strid med regler for saksbehandling, også innebære at denne saken blir forskjellsbehandlet 

sammenlignet med de andre sakene. Det vil også gi presedens for tilsvarende saker i fremtiden og 

mindre inntekter til kommuen.  



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 14/317-12   Arkiv: GNR 318/340  

 

Gnr. 318/340 - Schjongsgate 1 – Søknad om leilighetsbygg  

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2 vedrørende overskridelse av U-grad og 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 3 vedrørende overskridelse av 

gesimshøyde. Det legges vekt på at det ønskes fortetting i sentrale strøk, og at det derfor bør 

åpnes for høy utnyttelse på denne sentrumsnære eiendommen. Hensynet bak 

reguleringsbestemmelsene tilsidesettes ikke, og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å 

være klart større enn ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2. vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1,  pkt. 

3,vedrørende gesimshøyde godkjennes.  

 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet.  

 

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

5.  Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

Utskrift sendes: 

 
SG arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Mesterbygg Ringerike AS, Pb 1146, Flattum, 3502 HØNEFOSS 



Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2 3510 HØNEFOSS 

Skrivergården boligsameie v/Trygve Lie, Kvernberggata 27, 3510 HØNEFOSS 

Anne Magler, Kvernberggata 33 A, 3510 HØNEFOSS 

Arvid Lager, Schjongsgate 2, 3510 HØNEFOSS 

Bjarne Rømmesmo, Schjongsgate 3, 3510 HØNEFOSS 

Erik Haraldseth, Schjongsgate 6, 3510 HØNEFOSS 

 

Sammendrag 

 
Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse, samt dispensasjon for oppføring av 

leilighetsbygg på eiendom med gårdsnummer 318, og bruksnummer 340, i Schjongsgate 1, 

Hønefoss. Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. 

Eiendommen er regulert til bolig/kontor med en utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal 

(BYA), og befinner seg i hensynssonen for flomfare for 200-årsflom.  

 

Eksisterende bygg på eiendommen skal rives. Det planlagte nye leilighetsbygget skal ha 15 

boenheter over 3 etasjer, pluss parkeringskjeller. Det skal anlegges flomsikker 

parkeringskjeller i forbindelse med tiltaket. Det søkes om dispensasjon for overskridelse av 

utnyttingsgrad, samt overskridelse av gesimshøyde på bygget. Det har kommet inn flere 

nabomerknader i saken. Nabomerknadene dreier seg i hovedsak om tap av utsikt i 

forbindelse med økt gesimshøyde, bekymring for parkering i gaten og skepsis til utforming 

da det påpekes at det ikke samsvarer med nærliggende småskalabebyggelse.  

 

Søknaden har blitt sendt til fylkesmannen for uttalelse. Fylkesmannen påpeker at 

dispensasjonsspørsmålet er av lokal karakter. Saken har også blitt sendt til NVE for uttalelse 

angående flomtiltak. Saken ble også sendt til Statens vegvesen for uttalelse. Statens 

vegvesen har pr. dags dato ikke uttalt seg om tiltaket. Fristen for å uttale seg har utløpt, og vi 

forutsetter da Statens vegvesen ikke har noen innvendinger til tiltaket. 

 

Rådmannen anbefaler at det gis dispensasjon fra regulert høyde og utnyttelse, med bakgrunn 

i ønske om økt tetthet av boliger sentrum. Rådmannen foreslår også et alternativ vedtak hvor 

dispensasjonene avslås, og naboenes merknader blir tatt hensyn til.  

 

Innledning / bakgrunn 
  

Kommunen har mottatt søknad om rammetillatelse, samt dispensasjon for oppføring av 

leilighetsbygg på i Schjongsgate 1 den 23.12.2014. Eksisterende bygning er registrert som 

næring/bolig, og det er ønskelig å rive bygningen og erstatte den med et 3. etasjes 

leilighetsbygg. Det søkes om dispensasjon for overskridelse av utnyttingsgrad, da 

utnyttingsgraden på omsøkte tiltak vil overskrides med ca. 8, 45 %. Det søkes i tillegg om 

overskridelse av gesimshøyde på bygget, da den nye gesimshøyden vil bli ca. 1,5 m høyere 

enn regulerte gesimshøyde. Bygningen vil bli ca. 2,2 m høyere enn eksisterende bygning 

(målt av kommunen på tegning). Det har kommet inn flere nabomerknader i saken, blant 

annet er det stor skepsis til bygningens høyde og volum, da det menes at den økte høyden vil 

ta utsikt til elven fra bakenforliggende bebyggelse, og at utforming strider med øvrig 

bebyggelse i området.   

 
Beskrivelse av saken 



 
Tiltaket 

Bygget skal være i tre etasjer med underliggende parkeringskjeller. Bygget skal ha 

svalgangsløsning med svalgang mot øst og balkonger mot vest. Boenhetene er leiligheter 

med to soverom, stue, kjøkken, bod og bad. Gjennomsnittsarealet skal være på ca. 73 m². 

Tre leiligheter skal være litt større, ca. 85 m². Sportsboder skal legges til 

parkeringskjelleren.  

 

Kjelleren skal støpes vanntett, med vanntett port brukt i flomsituasjoner. Inngangspartiet 

skal utformes slik at hovedinngang sikres mot inntrenging av vann og bi-inngang benyttes i 

en flomsituasjon. Bygget har flatt tak for og i minst mulig grad skjerme for 

bakenforliggende boliger. Bygget skal ha utvendig kledning av panel og brannsikre plater. 

Balkonger bygges inn med glass som kan åpnes eller lukkes etter brukers ønske, mens 

svalgang vil få delvis tett glassrekkverk som følge av kravene til akustisk skjerming.  

 

 

Dispensasjon fra reguleringsplanens § 1, bebyggelse og anlegg, pkt. 2 

Denne bestemmelsen tillater maksimal byggehøyde for gesims på 8,0 m. Mønehøyde tillates 

på 9 m. Begge høyder er målt over gjennomsnittlig terrengnivå. Gesimshøyde overskrides 

med 1,6 m. På grunn av krav til flomsikring er tomten rundt bygget fylt opp slik at 

parkeringskjeller utenfor overliggende bygningskropp med leiligheter kommer under 

terreng.  

 

Dispensasjonen begrunnes blant annet med at eiendommen skiller seg ut fra øvrig 

bebyggelse i reguleringsplanen, da det er den eneste eiendommen som er regulert til 

bolig/kontor. Den burde derfor hatt andre bestemmelser når det gjelder utnyttingsgrad og 

høyde. Det påpekes at nabotomten i nord har større utnyttingsgrad og der er tillatt 

gesimshøyde på 11,5 m. Søker mener at den regulerte høyden på 8 m er for lite til 3 etasjer, 

og at det bør tas hensyn til TEK10 som krever balansert ventilasjon, og at takhøyden derfor 

må økes på grunn av dette kravet. 
 

 

Dispensasjon fra reguleringsplanens § 1, bebyggelse og anlegg, pkt. 3 

 

Bestemmelsen tillater en maksimal utnyttingsgrad på ca. 30 % BYA, inkludert garasje. 

Utnyttingsgraden er nå beregnet til 38,45 %. Del av parkeringskjeller som kommer under 

eller i flukt med terreng er ikke regnet inn i utnyttingsgrad. 

 

Dispensasjonen begrunnes blant annet med at området er sentrumsnært og man bør tilstrebe 

en fortetting i området. Videre begrunnes det med at omsøkte tiltak er helt i utkanten av 

området, og burde ikke vært tatt med da reguleringsplanen ble utarbeidet, da resten av 

området har en annen type bebyggelse. Tiltaket vil i tillegg være en forskjønning av 

området, da eksisterende bygg rives. 

 

 

Nabomerknader 

 

 
Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2,  



 

- Bygget vil bli for høyt og ta utsikt fra bakenforliggende villabebyggelse. Det 

påpekes at det reelle avviket blir egentlig 2,8 m, da det tas utgangspunkt i oppfylt 

terreng på grunn av flom. 

- Det påpekes at gjeldende reguleringsplan er 3 år gammel og bør ikke avvikes. 

- Antall gjestparkeringer på egen tomt vurderes som lite. Dette kan igjen føre til økt 

gateparkering i området. Dette vil gjelde spesielt i en flomsituasjon. 

- Bygget vil framstå for kompakt og samsvarer ikke med skalaen til omkringliggende 

bebyggelse. 

- Den omsøkte bebyggelse vil være fremmed for småhusbebyggelsen og vil være i 

strid med intensjonen bak reguleringsplanen for området.  
 

 

Søker kommentar til merknaden; 

 
- Søker påpeker at det er en vesentlig terrenghøydeforskjell til bakenforliggende bygg, 

og at boligene bak vil fortsatt ha utsikt til elva fra begge sider. 

- Søker påpeker at reguleringsbestemmelsene angir gesims og mønehøyde fra ferdig 

regulert terreng. Terrenget må løftes for å ivareta kravene til flom. Det er derfor 

grunnlag for beregning av avvik fra regulert høyde er riktig i forhold til 

reguleringsbestemmelsene. 

- Søker er av den oppfatning av at omsøkt bygg ved sin plassering vest for 

Schjongsgate i større grad tilhører tilstøtende reguleringsplan i nord. Det er i tråd 

med kommunale og rikspolitiske retningslinjer med fortetting og høyere bebyggelse i 

sentrumsnære områder, og det burde derfor kunne åpnes for at en dispensasjon kan 

gis for U-grad og høyde. 

- Antall parkeringsplasser følger parkeringsnormen, med tillegg av to ekstra plasser på 

bakken. Dersom en flomsituasjon oppstår vil en parkere andre steder, men dette 

forholdet vil være tidsbegrenset. 

 

 

Skrivegården boligsameie, Kvernberggata 27 

 

- Gesimshøyde påpekes at byggets størrelse vil danne en vegg mot bakenforliggende 

grøntområde. 

- For høy utnyttelsesgrad. 

- Få parkeringsplasser, fare for gateparkering. 

 

 
Felles skriv fra naboene; Anne Magler, Kvernberggata 33 A, Arvid Lager, Schjongsgate 2A, 

Bjarte Rømmesmo, Schjongsgate 3, Erik Haraldseth, Schjongsgate 6 

 

- Det påpekes at bygget er stort og vil være et stilbrudd med øvrig villabebyggelse i 

området, samt at bygget vil skjerme dagens utsikt til elva. 

- Det påpekes at bygget er nær nabo til den gamle skysstasjonen fra Sundet fra 1650. 

- Byggets innvirkning på dagens villabebyggelse vil redusere boligenes markedsverdi. 

- Det er ikke ønskelig med frittstående trafo foran Schjongsgate 2. 

- Bekymring for antall gjesteparkeringer. 



- Usikkerhet rundt hensyn til barns skolevei. 

- Er de generelle problemer med trafikk til bydelen Løkka/Schjongstangen løst? 

- Generell motvilje mot byggetiltak etter erfaring fra oppgradering av dagens 

veisystem. 

- Generell motstand mot omsøkte dispensasjoner. 

 

Søkers kommentar til merknadene 

 

- Transformator står i dag i bygget som skal rives. Ny transformator er tenkt 

frittstående på egen eiendom. Avstanden til bebyggelsen i Schjongsgate 2 er 40 m og 

derfor en vesentlig nivåforskjell. 

- Oppgradering av Schjongsgate og Tyristrandgata, samt rundkjøring mot Owrensgate 

er tiltak som skal løse trafikken i området. 15 boenheter vil ha liten innvirkning på 

denne trafikken. 

- Bygget har direkte adgang til gangvegsystem og regulert fortau. 

- Leilighetene skal seksjoneres og selges på det åpne markedet. 

 

 

Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

 
Kort oppsummering fra fylkesmannens uttalelse; 

 
Etter fylkesmannens vurderinger vil de omsøkte dispensasjonene ikke ha konsekvenser for 

nasjonale eller vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet deres ansvarsområder. Det 

påpekes at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier, og at det er primært kommunens 

ansvar å ta hensyn til disse lokale interessene. Videre påpekes det at det er kommunens 

ansvar for at bygningen gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 

omkringliggende bebyggelse og bymiljø, det bør da legges vekt på eksponeringa mot elven.  

 

Fylkesmannen mener videre at ut fra beliggenheten nær sentrum, vil for øvrig en høy 

utnyttingsgrad være i tråd med statlige planretningslinjer for bolig- areal- og 

transportplanlegging. 

 

Det påpekes at støyforholdene for nye leiligheter med uteoppholdsareal må bli ivaretatt i 

tråd med bestemmelsene om støy i gjeldene reguleringsplan for området.  Fylkesmannen 

viser også til kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser, og at det som et minimum 

tilrettelegges for sandlekeplass i direkte tilknytning til bygget. Det vises i den forbindelse til 

rikspolitiske retningslinjer for ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen.  

 

 

 

Uttalelse fra NVE 

 
Kort oppsummering fra NVEs uttalelse; 

NVE påpeker at det er kommunen som må se til kravene i TEK10 blir oppfylt før det gis 

tillatelse til tiltaket. NVE mener det beste er å anlegge innkjøring til parkeringskjeller over 

flomutsatt nivå. Dette bør også gjelde inngangspartiet. Det påpekes også at dersom det i 

forbindelse med flom i vassdraget må gjøres en rekke tilpasninger og sikring av bygget må 



det være helt klart hvem som har dette ansvaret i en slik situasjon. NVE mener det beste er å 

få en permanent sikring av bygget. 

 

Kommentar til uttalelse fra søker; 

Det påpekes at ferdig gulv i boligdel, 1. etasje er lagt på høyde, 69,7. 200-årsflomgrensen 

(inkludert sikkerhetsmargin på 0,3 m) er lagt på ca. 68,9.  Høyden på øvre kant for 

nedkjøring til kjeller er ca. 67, 4.  Dette er 1,5 m under 200-årsflomgresen, og ligger ca. på 

20-årsflomgrensen. Følgende løsninger er prosjektert; vanntett kjeller, vanntette dører foran 

garasjeport, som vil stenges ved eventuell flom over høyde 67, 4. Det skal anlegges 

pumpesump på innsiden av porten, den skal fungere som sikkerhetstiltak ved eventuelle 

lekkasjer. Resterende kjeller skal være sikret med vanntett sluse.  

 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan nr. 120-03, Løkka og Schjongstangen. 

Eiendommen er regulert til bolig/kontor med en utnyttingsgrad på 30 % bebygd areal 

(BYA). Eiendommen ligger innenfor hensynssonen «flomfare for 200-årsflom». 

  

 

 

Alternative løsninger 
 

Forslag til vedtak kan se slik ut: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne avslå dispensasjonen fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2, vedrørende overskridelse av U-grad og 

dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 3, vedrørende overskridelse av 

gesimshøyde. Hovedkomiteen ønsker å vektlegge naboenes argumentasjon. Hensynet bak 

reguleringsbestemmelsene anses å bli vesentlig tilsidesatt, samt at ulempene ved å gi 

dispensasjon vurderes å være større enn fordelene.  

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 2 vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1. pkt. 3 

vedrørende gesimshøyde avslås. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Begrunnelse for alternativt forslag 

 
HMA kan velge å vurdere det slik; 



 

- Eiendommen ligger nær frittliggende småhusbebyggelse og vernet bebyggelse. Det bør 

derfor etterstrebes å unngå overskridelse av gesimshøyde og utnyttingsgrad på eiendommen, 

slik at bygningsvolumet i større grad tilpasser seg bebyggelsen bak.  

 

-Gjeldende reguleringsplan er fra 2012. Planen er dermed ny og det bør ikke gis 

dispensasjon fra en så ny plan, dette vil kunne medføre uheldig presedensvirkning for andre 

boligområder i samme reguleringsplan.  

 

-Bygningen er svært eksponert og bygningsvolumet kan få en dominant virkning når man 

ser tiltaket fra Kvernbergsund Bru. Det bør derfor etterstrebes en arkitektur som gir mindre 

volum. 

 

-Tiltakets høye utnyttelse kan gi økt trafikk i et allerede trafikkbelastet område.  

 

 

Rådmannens vurdering 

 
Vurdering av dispensasjoner 

 
Overskridelse av gesimshøyde 

Rådmannen anser at det vil være fordelaktig med en høy utnyttelse, i dette tilfelle 3 etasjer, 

på denne sentrale eiendommen. Rådmannen vurderer høydeforskjellen mellom ny bygning 

og eksisterende bygning til å bli ca. 2,2 m (målt på tegningen). Rådmannen vurderer det slik 

at eiendommen ligger noe for seg selv, på andre siden av veien for de bakenforliggende 

bolighusene, og at det er som søker påpeker, en vesentlig høydeforskjell mellom 

bakenforliggende hus og ønsket bygning. Søker har sendt inn et snitt som viser både 

eksisterende bygnings høyde, og ny høyde sett i sammenheng med bakenforliggende 

bebyggelse. (se vedlegg nr. 3) Dette er beskrivende og man ser da at tap av utsikt over tak 

ikke har betydningsfulle konsekvenser for bakenforliggende bygninger.  

 

 
Overskridelse av utnyttingsgrad 

Utnyttingsgraden overskrides med ca. 8,45 % BYA. Som nevnt tidligere skiller denne 

eiendommen seg ut fra den øvrige villa-bebyggelsen, ved å være regulert til bolig/kontor.  

Rådmannen vurderer det slik at sjansen for presedensvirkning for andre eiendommer i 

samme reguleringsplan vil reduseres på grunnlag av dette.  

Rådmannen vurderer det slik at det bør legges vekt på ønske om fortetting i sentrumsnære 

strøk.  

 

 
Vurdering av nabomerknader  

  

- Det påpekes at bygget er stort og vil være et stilbrudd med øvrig villabebyggelse i 

området, samt at bygget vil skjerme dagens utsikt til elva. 

 

Rådmannen vurderer det slik at bakenforliggende leiligheter fortsatt vil ha utsikt på hver 

side av det nye bygget til elva, rådmannen kan ikke se at utsikten vil forringes i særlig grad 



med den nye høyden. Når det gjelder stilbrudd, så er dette en vanskelig vurdering siden 

eiendommen ligger i en overgangssone mellom eksisterende småskala villabebyggelse og 

sentrumsbebyggelse med type flatt tak og kompakte volum. Rådmannen vurderer det slik at 

byggets arkitektoniske utforming er svært viktig, da plasseringen er eksponert. Kommunen 

har etter å ha mottatt estetisk redegjørelse oppfordret søker/tiltakshaver til å prosjektere et 

bygg med høy kvalitet og som kan gi noe tilbake til omgivelsene ved sin sentrale plassering. 

Spesielt ønsker kommunen blant annet at overgangen mellom bebyggelse og gangvegen, 

hvor det er planlagt en høy støttemur kan detaljprosjekteres i denne forbindelse med 

eksempelvis benker/sitteplasser, beplantning eller lignende.  Søker har stilt seg positiv til 

forslaget og er i dialog med kommunen angående dette. 

 

 

- Det påpekes at gjeldene reguleringsplan er kun 3. år gammel, og bør ikke fravikes. 

 

Til tross for at gjeldende reguleringsplan er relativt ny, skiller denne eiendommen seg 

imidlertid ut fra de øvrige ved at den er regulert til bolig/kontor. Rådmannen vurderer dette 

slik at det da også bør åpnes opp for en annen type arkitektur enn småhusbebyggelse. 

Eiendommen ligger heller ikke i en hensynssone for bevaring av bygningsmiljøet, slik som 

andre deler av boligområder i denne planen gjør. Rådmannen anser at utnyttingsgraden ikke 

overskrides urimelig mye, ut ifra behov om fortetting i sentrum. Tiltaket vurderes dessuten å 

inneha tilstrekkelig parkering, og tilstrekkelig uteoppholdsareal.  

 

 

- Bekymring vedrørende flom og gateparkering i denne forbindelse. 

 

Kommunen krever kun at parkeringsforskriften for Ringerike kommune skal tilfredsstilles, 

det kreves ikke parkering utover dette. I tillegg skal det opparbeides noen gjesteparkeringer 

på bakkenivå. I et så sentrumsnært område kan man dessuten i mye større grad benytte seg 

av sykkel/gange. Til tross for at reguleringsbestemmelsenes § 4.2, pkt. 1 angir at det ikke 

skal tillates nye boenheter innenfor område med flomfare, er eiendommen regulert til 

bolig/kontor, og det må da kunne tillates bolig.  

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 

 
 

1. Situasjonskart 1-1000 

2. Situasjonskart 1-500 

3. Tegninger av tiltaket 

4. Følgeskriv fra ansvarlig søker (Inkl. søkers svar på merknader ) 

5. Søknad om dispensasjon 

6. Merknad fra nabo Vidar Engebretsen, Schjongsgate 2 



7. Merknad fra naboene Anne Magler, Kvernberggata 33 A, Arvid Lager, Schjongsgate 2A, 

Bjarte Rømmesmo, Schjongsgate 3, Erik Haraldseth, Schjongsgate 6, Vidar Engebretsen, 

Schjongsgate 2,  

8. Merknad fra nabo Skrivegården boligsameie, Kvernberggata 27 

9. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud 

10. Uttalelse fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) 

11. Kommentar fra søker til NVE 

12. Estetisk redegjørelse for tiltak 

 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 02.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Grethe Tollefsen for Heidi Skagnæs 

 

saksbehandler: Marie Irene Norberg 
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Ringerike kommune
Postboks 123 Sentrum
3502  Hønefoss

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av 
leilighetsbygg i Schjongsgate 1 i Ringerike kommune

Ringerike kommune har oversendt en søknad om dispensasjon fra reguleringsplanens 
bestemmelser om høyde og utnyttingsgrad for oppføring av et leilighetsbygg i Schjongs-
gate 1. Fylkesmannen ber kommunen ivareta forhold knyttet til landskap og estetikk og 
miljøkvalitet for nye og eksisterende boliger. Videre forutsetter vi hensynet til støymes-
sige forhold og barn og unges interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. 

Bakgrunn

Vi viser til brev av 14. januar 2015 med søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for opp-
føring av et boligbygg i Schjongsgate 1, gnr. 318 bnr. 340 i Hønefoss i Ringerike kommune. 
Arealet ligger i ytterkant av reguleringsplanen og er avsatt til bolig- og kontorformål. 

Søknaden omfatter oppføring av et leilighetsbygg med høyde 9,6 meter. Tiltaket krever dis-
pensasjon fra reguleringsplanens bestemmelser om høyde og utnyttingsgrad. Regulert ge-
simshøyde overskrides med 1,6 meter og utbyggingsgraden overstiges med 8,45 %. 

Kommunen kan bare gi dispensasjon dersom hensynene bak gjeldende plan eller lovens for-
målsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon 
være klart større enn ulempene, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19. Fordelene ved en dis-
pensasjon skal primært knyttes til de offentlige hensyn som planen skal ivareta og de formål 
og hensyn som plan- og bygningsloven fastsetter. Kommunen må ut fra dette foreta en kon-
kret vurdering av saken. Videre må en eventuell dispensasjon begrunnes nøye ut fra konkrete 
forhold i denne aktuelle saken for å unngå at det skapes en uheldig presedens.

Fylkesmannens kommentarer

Fylkesmannen viser til at det er kommunens ansvar å ivareta landskapsmessige forhold og 
sørge for at ny bebyggelse gis en god estetisk utforming, både som enkeltbygg og i forhold til 
omkringliggende bebyggelse og bymiljø. Eksponeringen mot elva må også tillegges vekt i 
denne sammenheng. Vi viser til føringer i Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging og Den europeiske landskapskonvensjonen. 

Ut fra beliggenheten nær sentrum vil for øvrig en høy utnyttingsgrad være i tråd med statlige 
planretningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging. Hensynet til gode uteområder, 
lysforhold og miljøkvalitet skal imidlertid tillegges vekt. Vi viser også til reguleringsplanens 
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bestemmelser om at det skal foreligge dokumentasjon på tiltakets innvirkning på naboeien-
dommer i forhold til sol og miljøbelastninger.

Etter vår vurdering vil de omsøkte dispensasjonene ikke ha konsekvenser for nasjonale eller 
vesentlige regionale miljøinteresser tilknyttet våre ansvarsområder. Vi ser imidlertid ikke bort 
fra at saken kan ha betydning for lokale miljøverdier. Det er primært kommunens ansvar å ta 
hensyn til slike lokale interesser. 

For øvrig vil bygningen ligge i gul støysone, og det fremkommer av saken at det er utarbeidet 
en støyrapport som angir nødvendige støytiltak. Fylkesmannen forutsetter at støyforholdene 
for nye leiligheter med uteoppholdsareal blir ivaretatt i tråd med bestemmelsene om støy i 
gjeldende reguleringsplan for området.

Videre minner vi om kommuneplanens bestemmelser om lekeplasser. Ved oppføring av det 
omsøkte leilighetsbygget vil vi spesielt be om at det som et minimum tilrettelegges for sand-
lekeplass i direkte tilknytning til bygget. Vi viser også til rikspolitiske retningslinjer for ivare-
takelse av barn og unges interesser i planleggingen. 

I sitt oversendelsesbrev ber kommunen om Fylkesmannens vurdering av hvorvidt søknaden 
bør sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for uttalelse ut fra at tiltaket ligger 
nær elva, innenfor 200-års flomsone. Så lenge utbygger overholder TEK 10 er det opp til 
kommunen å avgjøre om de vil tillate bygging i slike områder. Fylkesmannen anbefaler imid-
lertid kommunen å kontakte NVE for å få en faglig vurdering av saken, blant annet om de 
skisserte tiltakene er tilstrekkelige.

Med hilsen

Anders Horgen
kst. avdelingsdirektør

Lise Økland

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Statens vegvesen region sør Serviceboks 723 4808 Arendal
Buskerud fylkeskommune Postboks 3563 3007 Drammen
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør Postboks 2124 3103 Tønsberg



Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Kristin.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 09.03.2015 14:52:50 

Emne: VS: Uttalelse til søknad om oppføring av leilighetsbygg - GBnr 318/340 - Schjongsgate 1 

- Ringerike kommune 

Vedlegg: image001.gif 
 
 

Fra: NVE [mailto:NVE@nve.no]  
Sendt: 9. mars 2015 14:44 
Til: postmottak 
Kopi: Sverdrup Anne Cathrine; 'fmbupost@fylkesmannen.no' 
Emne: Uttalelse til søknad om oppføring av leilighetsbygg - GBnr 318/340 - Schjongsgate 1 - Ringerike 
kommune 

 
Til Ringerike kommune 
 
Vår referanse: 201501107 
 
Uttalelse til søknad om oppføring av leilighetsbygg - GBnr 318/340 - Schjongsgate 1 - Ringerike 
kommune 
 
Vi viser til oversendelse datert 16.2.2015 med søknad om dispensasjon for oppføring av leilighetsbygg. 
Bygget skal oppføres i flomsonen. Vi viser også til reguleringsplanen for området, der det er 
bestemmelser knyttet til sikkerhet mot flom.  
 
Kravene til sikkerhet mot flom er gitt i Byggteknisk forskrift (TEK10). I §7-2 som omhandler flomfare står 
det at byggverk i sikkerhetsklasse F2 skal plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største 
nominelle årlige sannsynlighet 1/200 ikke overskrides.  
 
Den beste måten å unngå flomskade er å plassere ny bebyggelse utenfor flomutsatt areal. Ved oppfylling 
av arealet til over flomutsatt nivå, vil terrenget ikke lenger være flomutsatt. Der dette ikke er mulig 
åpnes det i TEK10 også for flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen. 
Det er også mulig ifølge TEK10 å gjøre bygningsmessige tilpasninger slik at byggverket tåler 
oversvømmelse og dermed ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader.  
 
Det er kommunen som må se til at kravene i TEK10 blir oppfylt før det gis tillatelse til byggesak.  
 
Slik vi forstår det er det planlagt at parkeringskjelleren skal ligge under nivå for 200-årsflom, mens 1.etg 
skal ligge over nivået for 200-årsflom. Vi klarer ikke helt å forstå hvordan det er tenkt at innkjøring skal 
løses.  
 
NVE mener det beste er å anlegge innkjøring til parkeringskjeller over flomutsatt nivå. Det bør også 
gjelde inngangspartiet. Dersom det i forbindelse med flom i vassdraget må gjøres en rekke tilpasninger 
og sikring av bygget må det være helt klart hvem som har dette ansvaret i en slik situasjon. NVE mener 
det beste er å få en permanent sikring av bygget.  



 
 
 

Hilsen fra 

Heidi Mathea Henriksen 

Senioringeniør 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)  

Region Sør 

Telefon: 09575 eller direkte: 22959759 

E-post: nve@nve.no eller direkte: hmh@nve.no 

Web: www.nve.no  
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Arkivsaksnr.: 15/5974-2   Arkiv: L81 &01  

 

Brutorget - utbyggingsavtale  

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Brutorget mellom Tronrud Eiendom AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal 

andel VA». 

 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig 

drift og vedlikehold. 

 

Beskrivelse av saken 
 

Det er ført forhandlinger mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune om 

utbyggingsavtale vedrørende etablering av infrastruktur for Brutorget. Dette i forbindelse 

med at Tronrud Eiendom AS skal bygge ut Brutorget. Området består av eiendommene 

gnr./bnr. 318/427, 318/442 og 318/444. 

 

Reguleringsplanen for Brutorget ble egengodkjent i kommunestyret 31.05.2012, sak 67/12. 

Brutorget er regulert til kombinert formål boliger/forretninger/kontor. I tillegg er det regulert 

inn veger og gang-/sykkelveger. 

 

Utbyggingsavtalen innebærer kommunal overtagelse av vann-, spillvann- og 

overvannsledninger inkludert tilhørende kummer, samt veg og fortauer i Fossveien. Det 

ligger i dag kommunal vannledninger på Brutorget som må flyttes for å gi plass til nye bygg. 

Vannledningene må legges rundt Brutorget, i vegene Fossveien og Hønefoss Bru. Dette 

tiltaket bekostes av utbygger.  

 

Samtidig som vannledningen blir lagt om, vil avløpet i Fossveien bli separert ved at legges 

nye spillvann- og overvannsledninger. Dette tiltaket bekostes av kommunen, da dette ikke 

har direkte tilknytning til Brutorget.  

 



Det skal også legges en ny vannledning i Fossveien til eksisterende vannledning i 

Arnemannsveien. Dette for å sikre tilstrekkelig brannvannsforsyning til Øya-området. Dette 

tiltaket bekostes av kommunen, da kommunen gjennom «Conceptor-avtalen» er forpliktet til 

å ha tilstrekkelig kapasitet på kommunaltekniske anlegg fram til tomtegrensa for Øya-

området. Dette tiltaket vil være det eneste nødvendige tiltaket mht. vann- og avløpsledninger 

til Øya-området, da tilknytningspunktet for området vil være eksisterende ledninger i 

Arnemannsveien. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 
 

Reguleringsplan nr. 0605_314 «Brutorget», som er grunnlaget for utbyggingsavtalen, ble 

vedtatt i kommunestyret 31.05.2012, sak 67/12. 

 

Økonomiske forhold 
 

Prinsipper for kostnadsfordeling mellom partene står beskrevet i et eget notat som følger 

utbyggingsavtalen. I tillegg til utbygger og kommunen, skal også Vardar Varme og 

kabeletater være med å dele på kostnadene for bl.a. gjenoppbygging av Fossveien, da det 

også skal legges fjernvarmerør og kabler i vegen. 

 

Kommunens andel av tiltakene dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal 

andel VA», hvor det er satt av kr 6,0 mill. i 2015. Det er satt bestemmelser i 

utbyggingsavtalen om at det skal foretas en kostnadsberegning av tiltakene, og at 

kommunen skal godkjenne kostnader før oppstart for tiltak som kommunen skal bekoste. 

 

Ved kommunal overtagelse av vann- og avløpsledninger, som utbygger har bekostet, kan det 

på utbyggers oppfordring inngås en avtale om overdragelse av justeringsrett mellom 

utbygger og kommunen. Dette for å sikre refusjon av merverdiavgift for utbygger etter 

gjeldende regler for justeringsrett på overtakelsestidspunktet. Kommunen er sikret retten til 

å kreve gebyr for administrasjonen av dette. 

 

Behov for informasjon og høringer 
 

Utbyggingsavtalen har ligget ut til offentlig ettersyn med frist for merknader satt til 

25.07.2015. Ved fristens utløp har det ikke kommet noen merknader til avtaleforslaget. 

 

Rådmannens vurdering 
 

Utbyggingsavtalen mellom utbygger og kommunen ivaretar at Brutorget utvikles i henhold 

til den vedtatte reguleringsplanen. Rådmannen ser positivt på at tiltakene i 

utbyggingsavtalen gjennomføres, slik at området kan utvikles. Dette vil legge til rette for 

ønsket vekst i sentrum av Hønefoss. 

 

Rådmannen mener det er nødvendig at avløpet i Fossveien blir separert med nye ledninger 

samtidig som det blir lagt ny vannledning, da alternativet ved å utføre dette senere vil føre til 

økte kostnader for kommunen.   

 



Utbyggingsavtalen er i tråd med lignende avtaler, og sikrer at tiltakene blir gjennomført i 

henhold til kommunens krav. 

 

Rådmannen anbefaler på grunnlag av dette at utbyggingsavtalen vedtas slik den foreligger 

nå. 

 

Vedlegg 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike kommune, 

datert 24.06.2015. 

2. Notat fra Cowi vedr. kostnadsfordeling, datert 23.06.2015. 

3. VA-plan H01, datert 01.04.2015. 

 

Lenker 
 

Reguleringsbestemmelser, 0605_314 «Brutorget»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/bestemmelser/314-01-

best.pdf 

Arealplankart, 0605_314 «Brutorget»: 

http://kart.ringerike.kommune.no/605wsplandialogdokumenter/arealplankart/314-01-

plankart.pdf 

 

Vedlegg med stjerne og lenker er tilleggsinformasjon og trykkes ikke i papirversjon. De 

foreligger på Ipad og kommunens internettsider. Kontakt servicetorget ved behov for 

papirutskrift. 

 

 

 

 Ringerike kommune, 27.07.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Svein Morten Lillevik Westgård 
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ADRESSE COWI AS

Hvervenmoveien 45

3511 Hønefoss

Norway

TLF +47 02694

WWW cowi.com
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1 Bakgrunn

Dettenotatet er ment somet forslagtil fordelingavkostnaderi forbindelse
medutbyggingavBrutorgetogØya/Arnemannsveien3. Somgrunnlagtil
notatet foreligger:

• TegningB01,datert 01.04.2015- Beregningavbrannvannsdekning.
• TegningH01,datert 01.04.2015–VA-plan(skisseplan)

2 Beskrivelse tiltak

Følgendehovedtiltaker tenkt gjennomførtpå ledninger i grunnen:

Tiltakbrannvann:
Brannvannsberegningerviserat det er godkapasiteti områdetfor utbyg-
gingavBrutorgetogArnemannsveien3 slikledningeneer plasserti dag.
NårØyaskalbyggesut mådet tilføres50l/s til området.Davil det være
behovfor å etablereringledningpåstrekningA-E(jfr. tegningH01).

Omleggingvannledninger:
EksisterendevannledningeroverBrutorgetmåleggesom i forbindelsemed
etableringavbygget.Ringerikekommuneharplanerom å skifteut eksiste-
rendekulvert i Stabellsgateogforeta separeringtil ny spillvanns-ogover-
vannsledning.Dettemedførerny VA-grøftpåstrekningenA-B-C-D.Arne-
mannsveienkanrenoveresogtilknyttesny vannforsyningvedtilknytningtil
pkt. Fi Arnemannsveien.Punktettilretteleggesogså for senereutbygging
avØya.

MEMO

TITEL Utbygging Øya, Brutorget, Arnemannsveien 3
DATO 03. juni 201 5, rev. 23.06.2015
TIL Tronrud Eiendom AS

KOPI Ringerike kommune, Vardar Varme AS
FRA Dordi Skjevling
PROJEKTNR A042643
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Behovfor anneninfrastruktur:
Brutorgetskaltilknytteseksisterendefjernvarmenett. Aktuelltraseer langs
nytt fortau i ArnemannsveiensamtnedBrutorget.Det leggesmedkjøle-
ledningeri sammetrase.

Det er ikkeundersøktbehovfor ny EL–tilknytningtil BrutorgetogØya.Det
bør taskontaktmedRiKogTelenorfor videreavklaring avkabeltilknytning
til BrutorgetsommedføresamordningavkabelgrøftmedVAogfjernvar-
me.Dettasmedi utgangspunkten kabelgrøfti trase langsStabellsgate.
HRBsamarbeidermedVardarVarmeASom tilretteleggingfor fiber.

3 Prinsipp for kostnadsdeling

• Felleskostnader,dvsindirektekostnaderifm driftsledelse,byggele-
delse,oppfølgingi byggetideni regiavfelleskonsulent,riggetc.,
samtentreprenørensfelleskostnadersomrigg,tekniskkontroll, tra-
fikkulemper,vinterkostnader,uforutsett mm, fordelesetter for-
holdstallsomgisavdenenkeltepartstotalandelav de direktepro-
sesskostnader.Vinterkostnaderdekkesavdepartenesomer aktive
i vinteren.

• Direktekostnader(partsspesifikkearbeider)minusfelleskostnader,
fordelespåparteneetter det prinsippfor fordeling.

• Partersombidrar i prosjekteter:
o UtbyggerTronrudEiendomAS(TEAS)
o Ringerikekommune(RK)
o VardarVarmeAS(VV)
o Kabeletat(K),tatt medmedutgangspunkti at noekablermå

inn i prosjektet.

• TraseB-C-Dbekostesi sinhelhetavTEASdadette er en omlegging
aveksisterendeledninger.

• TraseE-A. Forberedendearbeidersamtreetableringfordelesmel-
lom RK,VVogK.Noeavreetableringmot Brutorgetvil måtte tasav
prosjektet(TEAS).Vannledningtil til Øyaansessom endel avtilret-
teleggingensomkommunenskalgjøre.VardarVarmaskal føre frem
fjernvarme/kjølerørpåstrekningen.
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• TraseE-Øya(fjernvarme/kjøling)gjelderkryssingav Arnemanns-
veienfra Øyatil pkt. Emedfjernvarmeogkjølerørsamteventuelt
kabler.FordelesmellomVVogK.

• TraseA-B-CfordelesmellomTEAS,RK,VVogK.

4 Forslag til kostnadsfordeling

Vedlagtetabellergjelderforslagtil fordelingavkostnaderi forbindelsemed
etableringavgrøfter for VA,fjernvarmeogkablervedutbyggingavBrutor-
get,mensamordningmot Øya/Arnemannsveien3.

AKTIVITETTRASEØya– E
(2xFV+2xKJ+ trekkerør)

Andel
TEAS

Andel
RK

Andel
VV

Andel
K*)

Rigg/drift+ trafikkavvikling/sikringstiltak - - 90 10
Avtakingogskjæringavasfalt - - 90 10
Komplett grøft for FV-KJ,med trekkerør
påsiden,inkl. utkiling i veg.

- - 90 10

Forsterkningslagiht. dagensoverbygning - - 90 10

Bærelag - - 90 10

Bindlag/Slitelag - - 90 10
*) Fordelesetter prinsippet:Kabeletateneskostnadsfordelinginternt blir i
forhold til antall kabler/trekkerør/trekkekummer(i kabelgrøfta)for denen-
kelte part.
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AKTIVITETTRASEE-A
(VA-grøftmed Ø280VL,FV-grøft(FV+KJ)
+ trekkerør)

Andel
TEAS

Andel
RK

Andel
VV

Andel
K*)

Rigg/drift+ trafikkavvikling/sikringstiltak - 60 35 5
Avtakingogskjæringavasfalt - 60 35 5
Etablerekomplett grøft inkl. vannledning. - 100 - -
Etableregrøft for FV-KJ,med trekkerørpå
siden,inkl. utkiling i veg.

- - 90 10

Forsterkningslagiht. dagensoverbygning - 60 35 5

Bærelag - 60 35 5

Bindlag/Slitelag - 60 35 5
Nytt fortau, inkl kantsteinmot Brutorget
**)

100 - - -

Det måavklaresbehovfor oppgradering
fortau mot eksisterendehusrekkei Sta-
bellsgatehvorvidtdenneskalopprustes.

60 35 5

**) endel avutenomhusanleggettil Brutorget

AKTIVITETTRASEA-B-B'
(Omfattende VA-grøft med Ø400 VL,
Ø315SPogØ315OV,FV-grøft+ trekkrør)

Andel
TEAS

Andel
RK

Andel
VV

Andel
K*)

Rigg/drift+ trafikkavvikling/sikringstiltak 35 35 27 3
Avtakingogskjæringavasfalt 35 35 27 3
KomplettVA-grøftekskl.3 ledninger***) 45 55 - -
Leggingavvannledningi grøft 100 - - -
Legging av spillvanns- og overvanns-
ledningi grøft

- 100 - -

Etableregrøft for FV-KJ,med trekkerørpå
siden,inkl. utkiling i veg.

- - 90 10

Forsterkningslagiht. dagensoverbygning 35 35 27 3

Bærelag 35 35 27 3

Bindlag/Slitelag 35 35 27 3
Nytt fortau, inkl vegoppbyggingogasfalt
samtkantsteinmot Brutorget**)

100 - - -

Det måavklaresbehovfor oppgradering
fortau mot eksisterendehusrekkei Sta-
bellsgatehvorvidtdenneskalopprustes.

35 35 27 3

***) Gjortarealbetraktningavtverrsnitt VA-ledninger
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Vedreetableringavveggjelderfølgendeposter:

� forsterkningslagi hht eksisterendevegoverbygning– ikkeavdekket.
� bærelag100mmFk
� dekke(slitelagogbindlag40mm+40mm)
� vegforsterkningutover dette måbekostesavvegeier(RK)med

mindredette skulleskyldesarbeiderrelatert til de øvrigedeltakere
eller økt trafikkbelasningsomfølgeavutbyggingen.

Eventuelleerstatningskravsomdet ikkelar seggjøre å definereansvarlig
part for (herunderanleggsskader,erstatningtil naboerogøvrigeomgivel-
serogalleandrekostnadersomarbeidenemåtte utløseogsomikkeer re-
gulert ovenfor(inkl.saksbehandlingen),måfordeles i hht fordelingsnøkkel
påaktuell trase(somfor rigg,trafikkavvikling/sikring).

Dersompartsspesifikketiltak/arbeideutløserekstraordinæretiltak og
kostnadersåskaldette, uavhengigavfordelingsnøkkelen,fullt ut dekkesav
denansvarligepart/de ansvarligeparter.

• Tillegg,endringer,uforutsett ogavvikpåpartsspesifikkearbeiderer
denrespektivepartsrisikoogansvarogbekostesav vedkommende
part, entendet gjelderkontraktsarbeidereller til leggsarbeidermv.
Tillegg,endringer,avvik,uforutsett mv. i felleskostnaderfordelespå
sammegrunnlagsomfelleskostnaderforøvrig.

• Hvisen partsanleggmå leggesom pgaenannenpartstiltak (ufor-
utsett), forutsettesdette regulert i egneavtalerder prinsippetom
at utløsendepart betalerleggestil grunn.

5 Kostnadsberegning

Det børeventueltforetasen kostnadsberegningavtiltaket før oppstartfor
å verifiserefordeling/ kostnader.

6 Vedlegg

• TegningB01,datert 01.04.2015- Beregningavbrannvannsdekning.
• TegningH01,datert 01.04.2015–VA-plan(skisseplan)





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/5983-1   Arkiv: Q15  

Tilskudd til utbedring av Fossholm bru. 

Forslag til vedtak: 
 

Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. til utbedring av 

Fossholm bru. 

 

Innledning / bakgrunn 

Fossholm bru er privat og er lokalisert til ca.5km. vest for Nes i Ådal. 

Oppsitter G.H.Fossholm søker om kommunalt tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. 

til utbedring av Fossholm bru. 

 

Beskrivelse av saken 

Fossholm bru er veiforbindelsen mellom Fv.243, Hedalsveien og grenda 

Fossholm med 6 husstander. 

Kostnadsoverslag fra BruCon v/Arne Kruhaug tilsier en utgift på kr.575.000,- 

eks.mva. for rehabilitering av Fossholm bru. Oppsitter søker om tilskudd på 8 

% av kostnadsoverslaget. 

Brua er eneste relevante kjøreforbindelse til og fra Fossholmgrenda. Den er 

nødvendig for transport av varer i næringsvirksomhet og transport til og fra 

bygda for alle formål. 

 

Søknaden har tidligere blitt avslått i brev av 05.06.2014 til G.H.Fossholm. 

Avslaget ble begrunnet med at Ringerike kommune ikke hadde budsjettmidler 

tilgjengelig, samt at bruen er privat eid. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Vedtak fra Teknisk utvalg, datert 27.10.1982 om anleggsbidrag på kr.75.000,- 

til etablering av Fossholm bru.  

Administrativt avslag på søknad om tilskudd til utbedring av Fossholm bru, 

datert 5.6.2014.  
 

Økonomiske forhold 



Tilskuddet til utbedring av Fossholm bru belastes Teknisk forvaltning gjennom allerede 

vedtatte budsjetter på budsjettansvar 500050.  

 

Alternative løsninger 
Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis ikke tilskudd til utbedring av Fossholm bru. 

 

Rådmannens vurdering 
Rådmannen mener det omsøkte beløp er beskjedent og har betydning for denne grenda som 

har bygget brua med en god del privat innsats og finansiering. Grenda har gjennom 

byggingen av bruen spart det offentlige for krav om offentlig veiløsning. 

  

Det er tatt med i vurdering at Fossholm bru ligger i et område i kommunen som ikke nyter 

særlig godt av de sentrale tilbud.  

 

Vedlegg 
Brev fra Geir Henning Fossholm, datert 3.2.2015 

Kostnadsoverslag fra BruCon, datert 16.5.2014 

 
 

 

 

 Ringerike kommune, 29.06.2015 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Roger Sørslett 

 

saksbehandler: Jan Skillebekk 

 

 













SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/1994-5   Arkiv: GNR 317/596  

 

Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B - Bygging av enebolig med 

bileilighet 

 

Forslag til vedtak: 
 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig 

med bi-leilighet, til merknad fra nabo og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen anser at den omsøkte boligen ikke er i strid med gjeldene planer og 

finner at søknaden bør godkjennes. 

2. Søknaden etter plan- og bygningsloven §20-1 godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å videre behandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Trond Jørgensen, Dronningens gate 30, 3510 Hønefoss, 

Hans Petter Hagen, Asbjørnsens gate 15 B, 3513 Hønefoss. 

Tone Berg, Asbjørnsens gate 15 B, 3513 Hønefoss. 

 

Sammendrag 
Det søkes om å oppføre en enebolig (ca. 120 m²) i to etasjer med en bileilighet på 39 m² i 

bygningens 2.etasje. Tiltaket er innenfor rammene for gjeldende bestemmelser, og ligger i et 

område hvor det er tillatt med bileilighet inntil 65 m². Nabo har kommet med merknad til 

tiltaket. Rådmannen anser at ulempen for naboen ikke er så stor at søknaden bør avslås, og 

vil derfor anbefale HMA å godkjenne søknaden. 

 

Innledning / bakgrunn 
Rådmannen mottok 24.05. 2015 søknad om oppføring av enebolig med bi-leilighet på 

eiendom med gnr/bnr 317/596.  

Rådmannen vurderer at tiltaket ikke krever dispensasjon fra gjeldene 

reguleringsbestemmelser eller fra plan- og bygningsloven eller andre lover. 

Hans Petter Hagen, nabo på eiendom med gnr/bnr 317/100, «klager» på nabovarsel (registret 

mottatt 23.02.2015), vedrørende søknad om oppføring av boligen fra Trond Jørgensen. 

Naboen mener denne boligen som er planlagt, både skjermer for utsikt og mulig lysforhold. 

I e- post datert 09.06. 2015 tilføyer Hagen følgende: Dette kommer til å medføre kraftig 

verdireduksjon på vår bolig.  



 
Beskrivelse av saken 
Eiendommen ble i delegasjonssak 29/14 datert 28.01.2014  (saksnummer 14/125)godkjent 

fradelt til boligtomt.  

 

Tiltakshaver/hjemmelshaver ønsker nå å oppføre en enebolig i to etasjer med en bi- leilighet 

på 39m² i bygningens 2.etg. 

Det ble i forbindelse med nabovarsling av tiltaket mottatt en merknad fra Hans Petter 

Hagen, nabo på eiendom med gnr. bnr. 317/100.  

I merknaden datert 20.02.2014skriver Hagen blant annet: «Jeg ønsker å klage dette inn for 

Ringerike kommune plan- og bygningsetat, da jeg mener denne boligen som er planlagt, 

både skjermer for min utsikt og mulig lysforhold. Ser også at denne boligen som er tenkt 

bygget, er søkt om som en enebolig med bi-leilighet, og jeg mener ettersom dette gjelder 

2.stk identiske leiligheter med separate innganger bør betraktes som en 2 mannsbolig. Nabo 

som har skilt ut tomt sa den gang at dette var snakk om en lav enebolig. Noe jeg nå ser ikke 

stemmer med det utbygger presenterer i sitt nabovarsel». 

 

Tiltakshaver svarer på nabomerknad 24.02.2015 med blant annet: 

«Jeg har bedt SG Arkitektur om å lage et soldiagram som viser hvor det er skygge etter at 

bygget er ferdig. Som du ser av diagrammet mister du ikke sol på eiendommen din om 

sommeren. Jeg håper dette tilfredsstiller din bekymring for å miste sol på eiendommen din. 

Når det gjelder huset jeg skal bygge  så er det et hus med to soverom nede i tillegg til 

kjøkken, bad og bod, og i 2.etg i samme leilighet er det en ekstra stue, et ekstra bad og et 

ekstra soverom. Totalt for leiligheten er det tre soverom, to stuer, to bad, kjøkken og bod i 

tillegg til gang. Hybelleiligheten har ett soverom, felles stue/kjøkken og eget bad. 

Hybelleiligheten har inngang via utvendig trapp». 

 

Nabo, Hans Petter Hagen besvarer redegjørelsen fra tiltakshaver 24.02. 2015 med: «Dette 

vil jeg ha en grundig utredning på, jeg mener soldiagram ikke holder for å stagge min 

bekymring i denne saken. Jeg opprettholder min klage i denne saken». 

 

Siste innspill fra tiltakshaver var i følge e-post datert 24.04.2015 

«Hjelper det for deg om vi setter opp markeringer som viser hvor huset skal plasseres og 

hvor høyt det blir?»  

 

Dette innspillet ble i følge søknad dokumentasjonen ikke besvart før tiltakshaver sendte 

søknaden inn til behandling. 

 

Etter at bygningsmyndigheten mottok søknaden, ble partene 29.05. 2015 innkalt til en 

befaring på eiendommen 04.06. 2015. 

Begge parter møtte til befaringen.  

Det ble satt opp et stativ som viste omsøkte bygnings plassering og høyde i det nordvestre 

hjørnet. 

Det ble diskutert mulighet å flytte huset lengst mulig mot syd-øst på eiendommen og 

plassere garasjen på andre siden av boligen. Men en slik plassering ville føre til at det ble 

større arealer som måtte benyttes til vei for å komme til garasjen noe som ville føre til at det 

ville bli svært lite uteoppholdsarealer igjen på eiendommen. Garasjens plassering anses 

relativt bestemt da en flytting ville være svært uheldig for den øvrige utnyttelsen av 

eiendommen. 



 

Det ble i forbindelse med befaringen foreslått en reduksjon av bygningens høyde med 20 

cm. Denne reduksjonen kunne etter at tiltakshaver hadde gjennomgått tegningsgrunnlaget 

bare bli 10 cm ved å redusere romhøyden i en av etasjene. I tillegg ble det foreslått å flytte 

boligen 2-3 meter mot syd /øst, parallelt med nabogrensen, nærmere garasjebygget, noe som 

kunne ha bedret utsikten /solforholdene noe. Dette var en løsning tiltakshaver kunne se på 

og kom etterpå fram til at det var mulig å flytte bygningen 2.5 meter. 

 

Tiltakshaver skisserte en løsning som ble sendt til nabo og kommunen samme dag som 

befaringen ble holdt. 

Tiltakshaver besvarte forslag til løsning 05.06.2015 hvor han skrev blant annet: «Jeg vil 

diskutere saken mer med min samboer, så klagen opprettholdes slik den er ang mangel på 

lysforhold og utsikt.» 

 

Ringerike kommune kontaktet Hans Petter Hagen 09.06. 2015 og ba om en tilbakemelding 

om merknaden ble oppretthold eller trukket tilbake slik at saken kunne videre behandles 

enten på delegert myndighet eller ved en politisk behandling. 

Hagen besvarte e-posten samme dag med: «Vi har diskutert saken, og opprett holder klagen 

ang utbygging. Vi mener fortsatt at vi mister sollys og utsikt pga oppføring av bolig i 

Bekkegata 8B Dette kommer til å medføre kraftig verdi reduksjon på vår bolig, noe vi ikke 

kan godta». 

 

Tiltakshaver trekker forslaget om flytting av boligen 2.5m og reduksjon av høyden på 10 cm 

og ønsker at saken fremmes slik den er sendt inn i byggesaken. Jf. e-post datert 11.06.2015. 

 

Saken legges frem til politisk behandling. 

 

Forholdet til overordnede planer 
Eiendommen ligger i et område som omfattes av reguleringsplan 7 Hønefoss stadfestet 

18.02. 1956. Området er avsatt til Industri. 

 

§6 Industrisrøk. 

Bygningshøyden og etasjenes antall samt avstand fra bygning til nabogrense og avstand 

mellom bygninger på samme tomt fastsettes av bygningsrådet under iakttagelse av at 

forholde ikke kommer i strid med bygningslovens bestemmelser. 

§5 Villamessig åpen bebyggelse 

Ingen tomt må bebygges med mer enn ¼ av tomtens totale areal. Bygningsrådet avgjør 

hvordan bygninger skal plasseres innenfor de fastsatte byggelinjer. 

c. Ingen bygning må gies mer enn 2 etasjer eller oppføres til større høyde enn 8 m til 

gesimsens overkant, regnet fra grunnens planerte nivå etter bygningsrådets bestemmelse. 

Takets helningsvinkel bestemmes av bygningsrådet. 

 

For denne reguleringsplanen skal enhver tids gjeldende kommuneplanbestemmelser 

gjelde foran tilsvarende bestemmelser i reguleringsplanen. Dette i følge 

kommuneplanbestemmelsen § 1.1.2. 

Denne reguleringsplanen er av eldre dato, og bestemmelsene anses å være 

mangelfulle/ upresise, og § 1.1.2 angir at plan nr.7 kommer inn under denne 

ordningen. 

 



I kommuneplanen er området merket med gult, det vil si at arealformålet er: Boligområde –

Nåværende. 

Boligeiendom kan være bebygd med en hoved-leilighet, samt en bi-leilighet på inntil 65 m² 

BRA. Boligtomter kan bebygges med en utnyttingsgrad på inntil 25% BYA. Jfr. 

kommuneplanbestemmelsen 1.1.2. 

 

 

Juridiske forhold  
Søknad om oppføring av bolig behandles etter Plan- og bygningslov. 

Plan- og bygningsloven kapittel 29 legger føringer for utforming og utseende for tiltak og 

uteareal. 

 

 

Alternative løsninger 
I denne saken er spørsmålet om oppføring av bolig godkjennes eller ikke, eventuelt om 

HMA ønsker å utsette saken for å kunne foreta en befaring. Rådmannen kan ikke se at det 

finnes andre hovedalternativer. 

 

Dersom Hovedkomiteen ikke ønsker å godkjenne søknaden om oppføring av bolig på 

eiendom med gnr 317/596, kan et vedtak om det se slik ut: 

 

 

Alternativ 1: 

Det nedlegges byggeforbud  i henhold til plan- og bygningsloven § 13-1 og det kreves 

omregulering før området kan bebygges. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
Alternativ 2:  

HMA kan vurdere å utsette saken for befaring. 

 

Rådmannens vurdering etter plan- og bygningsloven: 

 
Reguleringsplan 7 «Hønefoss»: 

Kommuneplanbestemmelsen§ 1.1.2: 

 

Eiendommen ligger i et område med arealformål: Boligbebyggelse- Nåværende.  

 

Eiendommens utnyttingsgrad vil med boligen og carport (tilstrekkelig med 

biloppstillingsplasser jfr. forskrift om parkering, Ringerike kommune) bli i følge ansvarlig 

søkers beregninger til 24.57 %. Noe som er mindre en maks tillatt 25 %, jfr. kommuneplan 

bestemmelsen § 1.1.2.(Det er også innenfor det som tillates bebygd, jf. reguleringsvedtekter  

for reguleringsplan 7 Hønefoss).  

 

Bygningens gesimshøyde blir i følge tegninger 6.3m, noe som er mindre enn maks tillatt 8 

meter jfr. reguleringsvedtekter for «7 Hønefoss». (Dette er også innenfor plan- og 

bygningsloven 29-4 der det tillates en maks gesimshøyde på 8m og maks møne høyde på 

9m). 



 

Det omsøkte tiltaket omfatter også en bi-leilighet på 39 m² noe som er mindre enn en bi-

leilighet på 65m² som tillates i området jfr. kommuneplanbestemmelsen §1.1.2.    

    

Rådmannen kan ikke se at det er noe ved tiltaket som er i strid med gjeldende bestemmelser. 

  

Rådmannens vurdering for øvrig: 
Eiendommen ligger i et område som det tillates oppføring av boliger med bi-leilighet inntil 

65m². Det tillates oppført boliger i to etasjer med gesimshøyde inntil 8 meter. Det tillates en 

utnyttingsgrad på eiendommen på 25 %. 

 

Etter bestemmelsene i pbl. § 29-1 skal alle tiltak prosjekteres og utføres slik at de får en god 

arkitektonisk utforming. Begrepet arkitektonisk utforming anvendes som et samlebegrep for 

integrering av visuelle- og funksjonelle kvaliteter, dvs. god brukbarhet, mulighet for utsikt, 

dagslys mv. i utformingen av det enkelte tiltak og uteareal. 

Byggteknisk forskriften § 8-3 utdyper dette nærmere med henblikk på plassering. 

Bestemmelsen nevner følgende forhold som skal ivaretas:  

 

• god terrengmessig tilpasning med hensyn til arkitektonisk utforming, visuell kvalitet, 

naturgitte forutsetninger, sikkerhet, helse, miljø, tilgjengelighet, brukbarhet og energi  

 

• lys- og solforhold  

 
Terrengtilpasning ut fra hensynet til arkitektonisk utforming, visuell kvalitet og naturgitte 

forutsetninger:  

Rådmannen mener at tiltaket er utformet og tilpasset tomten ut i fra tomtens forutsetninger 

ved at tiltaket ikke vil kreve store endringer i terrenget. 

 

Terrengtilpasning ut fra hensynet til sikkerhet: 

Tomten er smal, men tiltaket er tilpasset tomtens bredde slik at de blir tilstrekkelig med lys 

og luftrom rundt bygningen i tillegg til at avstand til nabogrense på 4 meter er i varetatt. 

Bygningens plassering ivaretar hensynet til tilstrekkelig uteoppholdsareal, kravet til 

biloppstillingsplasser og plasseringen vil gi tilstrekkelig brannsikkerhet. 

 

Terrengtilpasning ut fra hensynet tilgjengelighet og brukbarhet: 

Tomtens utforming og boligens plassering vil gi gode uteoppholdsarealer som vil være 

tilgjengelig for alle aldersgrupper. Tomten er nesten flat. 

 

 

 

 

 

 

Bygningens høyde: 

Bygningens høyde blir i følge tegninger 6.3 m, som tiltakshaver signaliserte at kunne 

reduseres til 6.2m. Bygningens høyde anses ikke som spesiell høy. Det kunne istedenfor å 

bygge med flatt tak, blitt valgt en løsning likt de omkringliggende boligene  f.eks. en etasje 

med saltak på ca. 40 grader. En slik løsning ville ha resultert en bygning med tilsvarende 

høyde som omsøkte tiltak. Eller det kunne ha blitt en bygning på to fulle etasjer og saltak, 



noe som kunne ha gitt mønehøyde på 9 meter.( dette er eksempler på hva som kunne ha vært 

omsøkt uten at det ville ha krevd dispensasjon fra gjeldene bestemmelser). 

 

Det ble nevnt i søknad om deling at det skulle oppføres enebolig med en liten hybelleilighet. 

Slik rådmannen ser det er dette etter dagens målestokk en liten enebolig ca. 120m² med en 

liten leilighet ca.39m². Det er tomtens utforming som i dette tilfelle begrenser byggets 

størrelse (bredde). I dette tilfellet er det 4 meter til nabogrense på begge sider slik at en 

ytterligere reduksjon av bygningens bredden vil være vanskelig da bygningens bredde på det 

smalest er kun 5,5 meter. Tomtens utforming gjør at det ville blitt en svært liten bygning 

hvis den skulle ha hatt kun en etasje, og samtidig opprettholde avstand til nabogrense og 

kravet til uteoppholdsareal. 

 

Flytting av bygningen: 

Det ble ved befaringen 4. juni foreslått flytting av bygningen slik at garasjens plassering 

skulle bli på motsatt side av bygningen. Dette ville føre til at et stort areal på eiendommen 

ville måtte benyttes til atkomstvei og snuplass. En slik plassering ville medført  til at det 

ville blitt svært små arealer som kunne benyttes til uteoppholds arealer, 

Ved befaringen ble det også foreslått å flytte boligen litt lenger mot syd øst noe tiltakshaver 

kunne imøtekomme, og foreslo en endring av plassering ved å flytte boligen 2.5 meter 

lenger i fra nabo, Hagen. Denne løsningen vil gi noe mer sollys til eiendommen men 

utsikten vil også bli litt bedre men ikke mye da det bakenfor eiendommen står en enebolig 

som er høyere enn omsøkte tiltak. Tiltaket, sammen med et tuntre på Hagens eiendom, vil 

gjøre at utsikten mot syd vest vil bli redusert. Etter å ha vurdert forslaget om flytting 2.5 

meter og reduksjon av høyde opprettholdt Hagen klage. 

Da nabo, Hagen, ikke godtok tiltaket med foreslåtte endringer trakk tiltakshaver tilbake 

forslaget og opprettholder opprinnelig plassering som vist i innsendt søknad. 

 

Slik rådmannen forstår det, er det generelt byggherrens ønsker om plassering og høyde som 

etterkommes i slike saker dersom det ikke er avgjørende grunner som taler imot. Og 

avgjørende grunner er da hensyn til nabo, terrengtilpasninger o.s.v. Bygningsmyndigheten 

kan komme med forslag til plasseringer som etter deres oppfatning reduserer naboenes 

ulemper .I slike tilfeller kan tiltakshaver måtte nøye seg med et – etter hans oppfatning- 

dårligere alternativ. I dette tilfellet har det ikke vært mulig å finne en løsning. Rådmannen 

antar at en flytting 2.5 m mot øst vil bli aller best for Hagen, men plasseringen det er søkt 

om vurderes ikke å gi så negative følger for Hagen at søknaden ikke kan godkjennes. 

 

 

 

 

 

Soldiagram: 

Tiltakshaver har fått utarbeidet et soldiagram som er opplyst å vise at solforholdene i 

sommerhalvåret ikke reduseres på grunn av bygningen høyde eller plassering. 

 

Rådmannen mener at tiltakshaver har gjort mange tilpasninger av bygningen for å få den 

tilpasset tomten og har kommet med ytterligere forslag til tilpasninger for å imøtekomme 

naboens ønsker og for å begrense naboens ulemper.  

Hagen har vurdert foreslått løsning, flytting 2,5m mot syd øst, reduksjon av høyde, og mener  

at han fortsatt mister sollys og utsikt og opprettholder sin merknad. 



Rådmannen kan ikke se at tiltaket er i strid med gjeldende planer eller plan- og 

bygningsloven. 

Naboens reduksjon av utsikt og solforhold ses på som en mindre ulempe enn at tiltakshaver 

ikke skal kunne benytte boligtomten til et tiltak som er i tråd med gjeldene planer, som ikke 

krever dispensasjon fra plan, eller lover. 

 

Etter en helhetsvurdering av saken og med spesiell vekt på naboens merknader blir 

rådmannens konklusjon: 

Rådmannen kan ikke finne hjemmel for et eventuelt avslag uten å nedlegge byggeforbud og 

vurderer at ulempen for naboen ikke er så stor at søknaden bør avslås, og mener dermed at 

nabo-merknaden ikke bør tas til følge og anbefaler Hovedkomiteen for miljø og areal å 

godkjenne søknaden. 

 

Vedlegg 
1. Delesak, vedtak datert 28.01.2014 

2. Oversiktskart/utsnitt fra kommuneplan. 

3. Søknad 

4. Situasjonsplan 

5. Tegninger 

6. Merknad 

7. Kommentar til merknad (e-poster). 

8. Befaring, forslag til ny plassering,  

9. Soldiagram 

 

Saksdokumenter som ikke er vedlegg: 

 

1. Diverse e-poster innkalling til befaring, 

2. Epost om at det ikke ble enighet, og at nabomerknad opprettholdes..  

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.06.2015 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

leder: Arne Hellum 

 

saksbehandler: Hans Otto Larsson 

 

































Fra: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Til: Camilla Lødøen Myroldhaug [Camilla.Lodoen.Myroldhaug@ringerike.kommune.no]; Ann 

Kristin Steinbakken [Ann.Steinbakken@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 20.02.2015 10:02:20 

Emne: VS: klage ang utbygging av Bekkegata 8B 3513 Hønefoss Gnr:317 Bnr:596 

Vedlegg: 2682_001.pdf 

 
 

Fra: Hagen Hans Petter [mailto:HansPetter.Hagen@bilia.no]  
Sendt: 20. februar 2015 10:00 
Til: Arild Andresen; postmottak 
Kopi: 'trond@reo.no'; 'tone-b4@online.no'; hansp-ha@online.no 
Emne: klage ang utbygging av Bekkegata 8B 3513 Hønefoss Gnr:317 Bnr:596 

 
 
 
Hei 
Oversender Klage på nabovarsel som jeg mottok  19.02.2015 
Jeg ønsker å klage dette inn for Ringerike kommune plan- og bygnings etat, da jeg mener denne boligen 
som er planlagt, både skjermer for min utsikt og mulig lysforhold. 
Ser også at denne boligen som er tenkt bygget, er søkt om som en enebolig med bi-leilighet, og jeg 
mener ettersom  
Dette gjelder 2 stk identiske leiligheter med separate innganger bør betraktes som en 2 mannsbolig 
Nabo som har skilt ut tomt sa den gang at dette var snakk om en lav enebolig  
Noe jeg nå ser ikke stemmer med det utbygger presenterer i sitt nabovarsel. 
Håper dere kan se på saken 
 
Mvh 
 
Hans Petter Hagen 
Tekniker Coach - BMW 

                                    
Telefon   +47 53025854 
Mobil        
Mail         HansPetter.Hagen@bilia.no 
 
Bilia Personbil as 
Hønefoss 
Asbjørnsensgt. 21 
3515 Hønefoss 
www.bilia.no 
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev 

                                     
Alt som gjelder biler. 
Og litt til.  
  



Fra: Hagen Hans Petter [HansPetter.Hagen@bilia.no] 

Til: 'Trond Jørgensen' [trond@reo.no] 

Kopi: Arne Lange Hellum [Arne.Lange.Hellum@ringerike.kommune.no]; Erik Halvorsen 

[erik.halvorsen@hadeland-energi.net] 

Sendt: 24.02.2015 08:41:26 

Emne: SV: Bekkegata 8 B 

Vedlegg:  

Hei 
Dette vil jeg ha en grundig utredning på , jeg mener fremdeles at soldiagram ikke holder for å  
Stagge mine bekymringer i denne saken. 
Jeg opprettholder min klage i denne saken. 
 
Mvh 
 
 
 
Hans Petter Hagen 
Tekniker Coach - BMW 

                                    
Telefon   +47 53025854 
Mobil        
Mail         HansPetter.Hagen@bilia.no 
 
Bilia Personbil as 
Hønefoss 
Asbjørnsensgt. 21 
3515 Hønefoss 
www.bilia.no 
 
Meld deg på vårt nyhetsbrev 

                                     
Alt som gjelder biler. 
Og litt til.  
  

Fra: Trond Jørgensen [mailto:trond@reo.no]  
Sendt: 24. februar 2015 08:23 
Til: Hagen Hans Petter 
Kopi: Arne Lange Hellum; Erik Halvorsen 
Emne: Bekkegata 8 B 

 

Hei  
  
Jeg viser til din klage angående bygging i Bekkegata 8 B. 
  
Jeg har bedt SG arkitektur om å lage et soldiagram som viser hvor det er skygge etter at bygget 
er ferdig 
  
Som du ser av diagrammet mister du ikke sol på eiendommen din om sommeren. Jeg håper 
dette tilfredsstiller din bekymring for å miste sol på eiendommen din. 



  
Når det gjelder huset jeg skal bygge så er det et hus med to soverom nede i tillegg til kjøkken, 
bad og bod, og i 2. etg i samme leilighet er det en ekstra stue, et ekstra bad og et ekstra 
soverom. Totalt for leiligheten er det tre soverom, to stuer, to bad, kjøkken og bod i tillegg til 
gang. Hybelleiligheten har ett soverom, felles stue/kjøkken og eget bad. Hybelleiligheten har 
inngang via utvendig trapp. Alt dette kan du se av de tegningene jeg leverte til deg. Jeg håper 
dette tilfredsstiller din bekymring for at jeg skal bygge tomannsbolig. Det skal jeg ikke. 
  
Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe annet du lurer på i forbindelse med byggingen. 
  
Med vennlig hilsen 
 
Trond Jørgensen 
REO Bygg AS 
  
Mobil 900 27 125 
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