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Ringerike kommune -klage over titslippstillatelse for leilighetshotell på
Sokna
Ringerike kommune vedtok den 20. januar 2014 å gi utslippstillatelse til BEFA AS som
tiltakshaver og Atelier Grøstad Arkitektur AS som ansvarlig søker i forbindelse med
bygging av nytt leilighetslmtell ved gamle Berland hotell på Sokna. Naboer til
eiendomrnen og andre grunneiere på stedet har klaget på komrnunens vedtak i samlet
klagebrev. Fylkesmannen har kommet til at klagen ikke tas til folge, og stadfester
kommunens

vedtak.

Bakgrunn
Det har vaert drevet hotell på den aktuelle eiendommen tidligere. l 2002 ble eiendommen
bruksendret til kontor og lager. Deler av hotellet brant 13. mars 2010. Det er nå ønske om å
gjenoppbygge et leilighetsltotell der bygningen som brant stod.
Det er tidligere sokt om dispensasjon fra arealforinålet for tttslippstillatelseit. Klage på
vedtaket ble behandlet av Fylkesmannen i sak 2013/4869, der Fylkesmannen stadfestet

kommunensvedtaknårdet gjaldt dispensasjonen,
mensrainmetillatelsenble opphevet.
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livgiiingsriiviidiglieteii ikke kan gi byggetillatelse så lenge tiltaksliavereii ikke kan
dokumentere iitslippstillatelsefiafi)inni'etistiiirgsuriijfiidiglieteir. Bygiiingsufnyiidiglieten
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Kommunen som forurensningsiityiidigliet har den 20. januar 2014 fattet vedtak om
utslippstillatelse på vilkår. Det er dette vedtaket som nå er påklaget. Klage på dette vedtaket er
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datert lO. mars 2014, og er signert av naboer og andre grunneiere i området som mener seg

klageberettiget.
Klagerett
Forrnelt setter det kun part i saken og de som har rettslig klageinteresse som kan påklage
koinmunens vedtak. I denne saken har koinmuneil ikke gjort noen spesifikk vurdering av hvor
denne grensen går, men funnet det hensiktsmessig

å behandle alle innkomne iiierknadei' og

klageskriv som klager. Fylkesmannen vil påpeke at det i forste omgang er kommunen som
skal ta stilling til om klager er berettiget til å kunne klage, dvs. om vilkårene for å behandle
klagen er til stede. Dette følger av forvaltningsloven § 33.
Fylkesnianiien har ikke tilstrekkelig kunnskap om den enkelte klager til å avgjøre om det

foreligger'tilstrekkelig rettslig klageinteresse for alle som har skrevet under på klagen. Det
anses derfor mest hensiktsmessig å behandle klagerne under ett. Dette vil også være mest i
samsvar'med de forvaltningsmessige prinsippene om sakens opplysning, slik at
Fylkesmannen behandler alle sider av klagen, jfr. forvaltningsloven § 34.
Klagens innhold

Klagerne anfører at det planlagte tiltaket iiiedfører en uforholdsmessig belastning for
grunneierne. Det er vist til at tiltaket vil få negative konsekvenser for omgivelsene tiår det
gjelder vannkvaliteten i Kjosbekken og i Toresvannet. Klagerne er skeptiske til hvilke
konsekvenser tiltaket vil få for grunnvannsnivået.
Videre anføres det at plassering av kuinmer ikke er god, og at tilstanden til det eksisterende
leclningsnettet heller ikke har god nok kvalitet til å kunne benyttes som antatt av tiltakshaver.
Det er også anført at det ikke skal utføres gravearbeidlutbedritiger uten grunneiers saintykke.

Tiltakshaver har kommentert klagernes anførsler, og viser i hovedsak til at det er
privatrettslige problemer som ikke skal løses i klagesaken. Ut over dette niener tiltakshaver' at
det planlagte utslippet vil gi en bedre iniljøiitessig løsning for alle parter.
Fylkesinaiiltens

vurdering

Spørsmålet som Fylkesinariiieii skal ta stilling til, er om tillatelse til utslipp er innenfor lovens

ranimer.
Utslipp av denne typen faller innenfor de begrensninger som er satt i forurensningsloven, med
tilhørende forskrifter.
Utgangspunktet
lyder:

er at forurensning ikke er tillatt, jfr. forurensningsloven

§ 7 forste ledd, som

«Ingen må lia, gjere eller selle i verk nae S()J'Hkan medforefaref01'for:n'cnsning

a! fler er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillat! errervedfak1'1nea’hola'av § l 1.»

men
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Dette innebærer at det må foreligge særskilt hjeinniel for å kunne forurense. Slik hjemmel
følger i dette tilfellet av forurensningsforskriftens kapittel 13.
Bestemmelsene i kap. 13 setter klare begrensninger og krav til hvordan slikt avløp kan tillates.
Sentralt for vurderingen er avlopsvannets mengde og egenskaper, begrensning av

forurensning og steder tttslipp kan skje. Dette fremkommer bla. i § 13-9:

((5?13-9. Ut.s'lippssted
Urslip1Jss(edeIfor'civlapsvaranfia renseanlegg ska! lokaliseres og :riforrizesslik a! virkningene
av m‘.s1‘ippe!pc‘.’r
resipieiireir blir minst innlig og at brukerkonflikter' unngås, Irerunder slik af
:itsiippel ikke mecg’for'erfareforforur'ensning av drikkevann. »
Videre settes det krav til renseanleggets

utforming og kapasitet i § 13-1 l.

Kommunen har i denne saken satt klare vilkår i utslippstillatelsen der det er gitt hvordan
utslipp skal skje, samt et regime for livordan prøvetaking skal gjores i bekken der avløpet

:minner ut.
Klagerne anfører at det er store inanglei' ved saksbehandlingen
derfor ikke er drøftet.

og at alle sider ved saken

Fylkesinaiineii har i sin vurdering lagt vekt på at konnnunen har gjennomgått alle sider'ved
klagen, og vurdert livilken mulig forurensningskilde denne titslippstillatelsen vii medføre. Det
kan ikke anses å foreligge slike vesentlige mangler ved saksbehandlingen som klagerne
anfører.

Den forurensningsfare som det tillatte utslippet vil kunne inedfore, er tatt høyde for gjennom
vilkårene om prøvetaking. Vannmiljøovervåkingen vil også ta opp i seg tilfeller der
Kjosbekken eventuelt ikke er vannførende. Kommunen har gjort tiltakshaver oppmerksom på
at dette kan være tilfelle, og at det da må søkes utslipp på dypt vann med forutgående
søknadsprosess.
Fylkesinantten har etter dette kornmet til at konimunens vedtak om å gi utslippstillatelse er
innenfor rainmene som settes i forurensningsforskrifien.
Vedtak

Fylkesmannen stadfestet' Ringerike kontmunes vedtak om utslippstillatelse.

Fylkesinaiinens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jfr. forvaltningsloven § 28 tredje ledd.
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Ringerike kommune - Gnr 318/370 - Kvernberggata 37
VEDTAK
Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av
17. februar 2014 om å gi dispensasjon for oppføring av tilbygg med veranda og
takoverbygg.
Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje
ledd.
Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt den 24. juni 2014.
Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra grad av utnytting som følger av reguleringsplanen
for Løkka og Schjongstangen. Søker ønsker å oppføre ny terrasse og overbygd veranda på
eiendommen gbnr.318/370, Kvernberggata 37 på Hønefoss.
Etter at den første søknaden kom inn, bestemte Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
at det skulle avholdes befaring på eiendommen. Befaring ble avholdt den 2. september 2013.
Saken ble deretter utsatt fordi Hovedkomiteen mente at den foreslåtte forlengelsen av taket på
huset, som skulle bygges over verandaen, ble for dominerende. Det ble oppfordret til at
tiltakshaver fant en løsning i samarbeid med naboene.
Ny søknad ble sendt inn den 8. januar 2014. Taket over verandaen i 2.etg var da endret til en
løsning med flatere tak. Det søkes om dispensasjon for overskridelse av utnyttelsesgraden.
Det anføres at utnyttelsesgraden blir overskredet fordi parkeringsareal nå skal medregnes.
Søknaden innebærer ikke en økning av boligmassen. Det eksisterende tak over terrassen skal
rives når det bygges veranda i 2.etg. Verandaen er målsatt til 8,2 m x 4 m, og søkes oppført i
hele boligens bredde. Eksisterende takoverbygde terrasse er noe mindre, da økningen i
overbygde utearealer er opplyst å være 17 m2.
Ringerike kommune innvilget søknaden i vedtak av 17. februar 2014.

Telefon sentralbord: 32 26 66 00
Fax: 32 89 32 36
E-post: fmbuPost@fylkesmannen.no
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Besøksadresse: Statens Hus, Grønland 32, Drammen

Internett: www.fmbu.no
Organisasjonsnr.: 946 473 111
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Vedtaket er påklaget av naboer til tiltakshaver, Kari og Knut Stavnes, i brev av 17. mars 2014.
Klagerne eier Kvernberggata 39. Klagen er støttet av beboerne i Thornes gt. 4, Gunn og Tom
Rishoff, og Karin Lindmo og Tore Leinebø, som eier Kvernberggata 41.
Klager, Stavnes, viser først til tidligere innsendte protester av 7. desember 2012 og 13.
oktober 2013, som fastholdes i klageomgangen. Stavnes hevder at tiltaket er i strid med
reguleringsplanens bestemmelse § 1.0 punkt 10, og at det skulle vært søkt om dispensasjon fra
denne bestemmelsen. De mener tilbygget ikke fyller kravet om å være i samspill med
eksisterende bygninger.
Videre hevder klager at tiltaket vil virke ruvende og vil få negativ innvirkning på
solforholdene samt gi innsyn på klagers eiendom. Tilbygget vil få en visuell volumøkning for
naboene med 40 %.
Klager mener også at det ikke er «formildende» at parkeringsarealet skal medregnes i
% BYA, selv om dette ikke er en del av bygningsmassen. Tiltakshaver har en liten tomt, og
den vil virke mer fortettet ved at den utbygges med overbygget veranda i tillegg til økt
parkeringsareal.
Tiltaket er heller ikke i samsvar med reguleringsplanens krav om boligbebyggelse, da det er
en tomannsbolig, og ikke en enebolig som forutsatt i planens § 1.1. Det vises til at bygningen
i 2011 fremsto som en enebolig, og at den er benyttet som dette de siste 30 år. Klager mener
at tiltaket krever dispensasjon for bruk som tomannsbolig.
Stavnes har anført at tiltaket ikke har fordeler for allmennheten, men kun for tiltakshaver, og
at vilkårene for å gi dispensasjon derfor ikke er til stede. Tilbygget vil medføre klare ulemper
for naboene sør for tiltakshaver, og dette er forhold som bør veie tyngre enn tiltakshavers
ønske om store terrasser med overbygg. Det er feil å tilsidesette bestemmelser i en
reguleringsplan som kun er 3 år gammel.
Tiltakshaver har kommentert klagen i brev datert 9. april 2014. Det vises der til at Rishoff og
Lindmo/Leinebøs eiendommer ikke er naboer til tiltaket. Søker viser også til at hun har gjort
forsøk på å komme til en løsning ved å tilby klager Stavnes å redusere tiltaket i dybden med
0,5 m. Dette forslaget ble ikke godtatt.
Klagen ble behandlet av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning, som ikke fant
grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.
Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9 jf.
delegasjonsfullmakt i rundskriv T-2/09 fra Miljøverndepartementet.
Fylkesmannens merknader
Tilbygg til boligbygg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1
bokstav a).
Klagerett og klagefrist
Klager er nabo til tiltakshaver. Klager har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 28.
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Hvorvidt Rishoff og Lindmo/Leinebø har rettslig klageinteresser er ikke av betydning, da de
støtter klagen som Stavnes har fremført. Det er derfor tilstrekkelig at Fylkesmannen tar
stilling til klagens argumenter på bakgrunn av at Stavnes har klagerett.
Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.
Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som i reguleringsplan for Løkka og Schjongstangen,
vedtatt av Ringerike kommunestyre den 1. september 2011, er avsatt til boligformål.
Dette boligarealet er merket som BBF-19, som i reguleringsplanens bestemmelser skal være
boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse (ene- og tomannsboliger). I
reguleringsplanens § 1.1 punkt 1. Formål, er det fastsatt at i område BBF-19 kan det oppføres
eneboliger.
Det følger av reguleringsplanens § 1.0 pkt. 3 at maksimal tillatt utnyttelsesgrad er 30 % BYA
inkludert garasje.
Eiendommen har allerede overskredet grensen for utnyttelse. Eiendommen er i dag utnyttet
med ca 39 % BYA. Det søkes om dispensasjon for en utnyttelsesgrad på 43 % BYA,
økningen er på 17 m2. Arealet på eiendommen er ca 457 m2. Økningen på 17 m2 utgjør derfor
ca 3,7 % BYA.
Klager har anført at det i tillegg til dispensasjon fra utnyttelsesgraden også er behov for
dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen om arealformål og fra bestemmelsen om
ensartet bebyggelse i § 1.0 pkt. 10.
Fylkesmannen vil først se på bruken som tomannsbolig og bestemmelsen om ensartet
bebyggelse, deretter på grad av utnytting,
1. Dispensasjon for bruk som tomannsbolig?
Klager har anført at boligen ble benyttet som enebolig på reguleringstidspunktet, og at den har
blitt benyttet som dette i mange år. Området er regulert til eneboligbebyggelse. Det kan ikke
gis dispensasjon for en veranda til bruk i en boenhet som ikke faller innenfor gjeldende
arealformål.
Til dette har kommunen vist til at boligen i 1940 ble godkjent med to boenheter, og at det ikke
er søkt om endring av dette i ettertid. Boligen må derfor anses som en godkjent tomannsbolig.
Det følger av reguleringsplanens § 1.1 punkt 1. Formål, at i område BBF-19 kan oppføres
eneboliger. Videre er det angitt at det kan oppføres tomannsboliger i f.eks. BBF-4-7-10-11
osv.
Det er i matrikkelen oppført at det er en enebolig på denne eiendommen. Fylkesmannen
finner at dette ikke får avgjørende betydning, da bebyggelsen på stedet fastlegges av
arealformålet i reguleringsplanen. Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse;
tomanns- og eneboliger. Boligen er godkjent oppført som tomannsbolig.
Vurderingen av om vilkårene for dispensasjon for tilbygg til bolig må ikke knyttes opp mot
reguleringsplanens bestemmelser på dette punkt, da det ikke er søkt om oppføring av ny
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boligbebyggelse. Bruken som tomannsbolig er ikke ulovlig, og den er heller ikke i strid med
det overordnede arealformålet, ene- og tomannsboliger.
Klager kan derfor ikke få medhold i sin anførsel på dette punkt.
2. Dispensasjon fra bestemmelsen om ensartet bebyggelse
Klager har anført at tiltaket er avhengig av dispensasjon fra bestemmelsen i reguleringsplanen
om ensartet bebyggelse for å være et lovlig oppført tiltak. Det vises til at påbygget har en slik
utforming og volum at det vil samspille dårlig med eksisterende bygninger og terreng i
området. Klager har vist til at eiendommene på denne siden av Kvernberggata har boliger som
ligger i linje, og at tiltaket vil bryte med denne linja.
Kommunen har i sin vurdering av saken vist til at det ikke er ensartet bebyggelse på stedet,
men at det er hus fra forskjellige tidsperioder og med forskjellig utforming, både når det
gjelder møneretning, antall etasjer og størrelse.
Reguleringsplanens § 1.0 pkt.10 lyder:
«10. Utforming av bebyggelse
Nye tiltak skal på en harmonisk måte opprettholde nærområdets bygningsmessige og
byplanmessige karakter. Nye tiltak skal sikre kvalitet i utformingen både i forhold til
eksisterende bebyggelse i nærområdet og i det nye tiltaket. Ved etablering av ny
bebyggelse eller endring av eksisterende bebyggelse skal nye bygninger ha en
størrelse/volum tilsvarende nærområdets eksisterende bebyggelse. Nye bygninger,
eller andre tiltak, skal gjennom sin høyde, lengde, grunnflate, takform og materialbruk
samspille med eksisterende bygninger og terreng i nærområdet. I områder med i
hovedsak ensartet bebyggelse skal kravet til tilpasning til eksisterende bebyggelse
tillegges særlig vekt.»
Fylkesmannen har sett på bilder vedlagt sakens dokumenter og flyfoto/bilder og kartgrunnlag
på nett. På denne bakgrunn mener Fylkesmannen at området har variert bebyggelse. Det er
boliger med 1, 1,5 og 2 etasjer, forskjellige typer tak, samt forskjellige påbygg og
garasjer/uthus. Det blir derfor vanskelig å finne et utgangspunkt for hva som skal anses å være
ensartet med bebyggelsen i dette nærområdet.
Når det gjelder det omsøkte tiltaket, har dette en flatere takform enn den eksisterende
boligmassen på eiendommen. Dette er imidlertid en takform som ble tilpasset etter at
kommunen hadde vært på befaring og gitt anmerkninger på den første søknaden. Takformen
er heller ikke spesiell sammenlignet med andre bygninger i området, der det både er pulttak,
valmet tak og saltak med forskjellige takoppløft mm.
Den rette linja klager viser til angående bebyggelsen i Kvernberggata, mener Fylkesmannen
blir brutt med eksisterende garasjer og terrasser.
Når det gjelder bygningens volum, finner Fylkesmannen at total BYA i m2 ikke er større på
den omsøkte eiendommen enn på andre eiendommer i nabolaget. Det er derfor ikke grunn til å
anse dette for å være et uforholdsmessig stort tiltak når det gjelder volum.
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Ut i fra dette kan ikke Fylkesmannen være enig med klager i at dette er et nabolag med
ensartet bebyggelse. Fylkesmannen finner derfor at det ikke kan stilles et krav om søknad om
dispensasjon fra denne bestemmelsen i reguleringsplanen.
3. Dispensasjon fra utnyttelsesgraden
Det er søkt og innvilget dispensasjon fra reguleringsplanens bestemmelse om grad av
utnytting.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra
reguleringsplanene for Løkka og Schjongstangen dersom hensynene bak bestemmelsen ikke
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering. Dette innebærer at det normalt ikke vil være anledning til
å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg
gjeldende med styrke. Det skjønn kommunen skal utøve når den vurderer om dispensasjon
skal gis, er underlagt omfattende begrensninger.
Utgangspunktet for en dispensasjon er at denne må være til fordel for allmennheten, og ikke
private interesser. Sivilombudsmannen har uttrykt at det må foreligge spesifiserte, klare
grunner av en slik karakter og en slik tyngde at de kan slå igjennom overfor de hensyn den
aktuelle plan eller bestemmelse skal ivareta. Kun de grunner som ligger innenfor de rammene
plan- og bygningsloven angir, er relevante i vurderingen.
Klager har anført at vilkårene for å innvilge dispensasjon ikke foreligger, da det kun er til
ulempe for naboene ved at de mister lys og utsikt, samt at det blir innsyn til deres eiendom.
Kommunen har i sin vurdering lagt vekt på at hensynet bak bestemmelsen det søkes
dispensasjon fra, ikke blir vesentlig tilsidesatt. Videre vil det ikke medføre vesentlige ulemper
for naboene at tiltaket blir oppført, da en fortetting må påregnes i boligstrøk. Intensjonen med
reguleringsplanen var ikke å hindre små eiendommer å bygge slike uteoppholdsarealer eller
garasjer der dette ikke var medregnet tidligere.
Fylkesmannen ser at utnyttelsesgraden på eiendommen allerede er langt overskredet det som
bygningsmyndighetene har satt som grense her, 30 % BYA. Slik eiendommen fremstår i dag,
har graden av utnyttelse medført at det er blitt tett bebyggelse på dette stedet. Eiendommen
har en liten tomt, omtrent 457 m2, som er bebygd med bolighus, garasje og overbygd terrasse.
Den økning i utnyttelsesgrad som det er søkt om, kun 3,7 % BYA, er i seg selv ikke
tilstrekkelig til å si at hensynet til bestemmelsen det søkes dispensasjon fra, blir vesentlig
tilsidesatt. I denne saken må det imidlertid tas med i betraktning at utnyttelsesgraden allerede
er vesentlig overskredet. Fylkesmannen kan likevel ikke se at den økning i % BYA det nå er
søkt om, medfører at bestemmelsen om utnyttelsesgrad blir vesentlig tilsidesatt ved en
dispensasjon, da økningen i seg selv er liten.
I tillegg til at bestemmelsen ikke må være vesentlig tilsidesatt, må det være klart større
fordeler enn ulemper ved å gi dispensasjon.
Klager har anført at det kun er personlige fordeler for søker i dette tilfellet.
Fylkesmannen ser at det på denne aktuelle eiendommen har høy utnyttelse. Det er likevel ikke
flere bygninger på denne eiendommen enn det er på naboeiendommene. Størrelsen på arealet
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det søkes dispensasjon for, er heller ikke stor, 17 m2. Det spesielle her er at denne
eiendommen har liten tomt.
Samlet sett er det ingen fordeler for allmennheten å innvilge dispensasjon i dette tilfellet. Det
er heller ingen ulemper for allmennheten, slik Fylkesmannen ser saken. I slike tilfeller har
bygningsmyndighetene mulighet til å legge vekt på de fordeler den private part oppnår ved
dispensasjonen. Fylkesmannen legger vekt på at Hovedkomiteen for miljø- og
arealforvaltning har vært på befaring på stedet og gjort en konkret vurdering av tiltaket opp
mot den omkringliggende bebyggelse og eksisterende boligmasse på eiendommen.
I dette tilfellet dreier det seg om å tilrettelegge for uteoppholdsarealer med direkte utgang fra
en lovlig boenhet. I Sivilombudsmannens sak 2014/334 var det spørsmål om det kunne legges
vekt på at utearealer ble tilrettelagt for å bli mest mulig funksjonelle og kvalitetsmessige
gode. Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde ansett dette for å være et personlig hensyn
som det ikke kunne legges avgjørende vekt på. Sivilombudsmannen uttalte at utvidelse av
uteoppholdsarealer kunne være areal- og ressursdisponeringshensyn som det kunne legges
avgjørende vekt på i dispensasjonsvurderingen.
Fylkesmannen finner at tilrettelegging av utearealer er en arealmessig fordel for eiendommen
som er klart større enn de ulemper tiltaket medfører. Ulempen med tiltaket er at naboen mot
sør vil få noe økt innsyn, og muligens noe redusert sol. Det må likevel anses å være innsyn fra
naboen som er den største virkningen tiltaket medføre. Fylkesmannen finner ikke at dette er et
hensyn som skal tillegges slik vekt at fordelen med mer funksjonelt og kvalitetsmessig bedre
uteareal for tiltakshaver kan settes til side.
Fylkesmannen har etter dette kommet til at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn
ulempene.
Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, men har etter en samlet vurdering kommet
til at disse ikke kan føre frem.
Konklusjon
Fylkesmannen finner etter dette at kommunen har hjemmel for sitt vedtak og har ikke
merknader til det utviste skjønn.
Etter fullmakt

Rune Fredriksen
Fagansvarlig/seniorrådgiver
Kirsten Gjermstad
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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Møtested og befaring på Nes
Ringerike kommune har flere saker på Nes som kan være aktuelle å besøke; forsøpling av
eiendom, prosjekter knyttet til nytt renseanlegg, nytt vannverk og saneringsprosjektet, det
gamle vannverket, det gamle infiltrasjonsanlegget for avløp i tillegg til flere plansaker.
Etter samtale med fungerende leder for HMA, Alf Meier, legger rådmannen frem en kort
referatsak som underlag for å vurdere om det skal avholdes HMA-møte og befaring på Nes.
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