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Arkivsaksnr.: 14/1234-3   Arkiv: GNR 257/1  

 

GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre Kristi Marthe 

Sandsbakk 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

66/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristi Marthe Sandsbakk 

på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1 med følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng. 

2. Hvis søker ikke vil oppfylle kravet i punkt 1., må eiendommen innen 3 måneder 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

 

Sammendrag 

Kristi Marthe Sandsbakk fikk innvilget konsesjon på eiendommen Haug Midtre, gnr/bnr 

257/1, 08.10.2014. Det ble gitt dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Etter 

dispensasjonstiden ble det stilt krav om at søker selv må flytte til eiendommen innen ett år, og 

deretter bebo den i minst 5 år i sammenheng. Den siste fristen er nå overskredet, og 

Sandsbakk søker konsesjon på nytt fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. 

Rådmannen gir innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt og tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kristi Marthe Sandsbakk søker konsesjon på eiendommen Haug Midtre, Gnr/bnr 257/1. Det 

søkes konsesjon fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått 

konsesjon på eiendommen med krav om personlig boplikt. Vedtaket ble ikke påklaget. 

 

Eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller har mer 

500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller upersonlig. I 

«prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 06.02.2012 av 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det frem at på 

eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, og/eller 2000 

dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. I følge Konsesjonsloven er boplikten 

først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte adresse på konsesjonseiendommen. 
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Landbrukseiendommen Haug Midtre består av gnr/bnr 255/12, 257/1, 261/3 og 269/2 i 

Ringerike kommune. Konsesjonseiendommen har ifølge Gårdskart et totalareal på 2910 

dekar, hvorav 155 dekar fulldyrka mark og 2701 dekar produktiv skog. Eiendommen utløser 

dermed krav om personlig boplikt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kristi Marthe Sandsbakk søkte konsesjon på erverv av eiendommen Haug Midtre i 2014. 

Erververen søkte varig dispensasjon fra boplikten, subsidiært inntil 5 års dispensasjon. Det 

ble ikke gitt noe begrunnelse for hvorfor dispensasjon bør gis, ei heller noen planer for 

bosetting på eiendommen i framtiden. Konsesjonssøker og selger av konsesjonseiendommen 

hadde en skriftlig avtale om at selger hadde vederlagsfri borett i hovedbygningen fram til 

01.07.2015.  Landbrukskontoret behandlet søknaden 08.10.2014 i sak 14/1234, og på 

bakgrunn av dette ble det innvilget dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Med vilkår 

om at etter 01.07.2015 må søker selv bosette seg på eiendommen innen ett år, og bebo den i 

minst 5 år sammenhengende for å oppfylle boplikten. Vedtaket ble ikke påklaget av søker. 

 

28.06.2016 mottok Ringerike kommune ny søknad om konsesjon på erverv av eiendommen 

Haug Midtre. Søker informerer da om at hun ikke ønsker å forplikte seg til å bosette seg på 

eiendommen, grunnen er at søker i dag bor og eier Grefsrud gård, Gnr/bnr 261/1. Søker ser 

det lite hensiktsmessig å flytte da avstanden mellom gårdene er forholdsvis liten og begge 

gårdene kan driftes fra Grefsrud. Det legges til at barn eller barnebarn sannsynligvis skal 

flytte til gården på et senere tidspunkt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som B-område. Skogen har 

middels til høy bonitet. Dette er områder med sterke landbruksinteresser. 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 08.10.2014, sak 14/1234. 

 

 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er overskredet, og ikke vil innvilge 

søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilges ikke søknad om konsesjon til Kristi 

Marthe Sandsbakk på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1. På denne bakgrunn 

fastsettes med hjemmel i lovens § 18 en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 
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Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er i 

meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være beboelig. 

En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og opplyser om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart over 

gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis aldri utsatt boplikt på ubestemt tid. Det 

gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten i 

etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis kjøper av en 

landbrukseiendom likevel ikke ønsker/kan oppfylle boplikten, kan konsesjonen trekkes 

tilbake, og eiendommen må overdras til noen som kan/vil bosette seg på eiendommen 

(konsesjonsloven §16).  

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle vilkår 

om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, 

må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristi Marthe Sandsbakk fikk 

innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2014, med et års dispensasjon fra 

boplikt. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun ikke ønsker å oppfylle 

boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på momentene i lovens § 9, da vurderingen er 

den samme som i opprinnelig vedtak, men vil påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble gitt 

både av hensynet til bosettingen og hensynet til helhetlig ressursforvaltning. 

 

I konsesjonssøknaden søkes om inntil 3 års fritak fra boplikten. Det opplyses videre at barn 

eller barnebarn planlegger å flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. 

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er overskredet, og at det kun 

kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at: søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i 

sammenheng. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelse på boplikten. Hvis søker ikke ønsker å 
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oppfylle krav om boplikt, må eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon eller ikke 

trenger konsesjon. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Tidligere konsesjonsvedtak 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 
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  Sak  67/16 

Side 7 av 43   

 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/4556-6   Arkiv: PLN 405  

 

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av 

planarbeid  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

67/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

/ Formannskapet  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 

 

 

Sammendrag  

Krakstadmarka AS ønsker oppstart av detaljregulering for området Tanberghøgda, beliggende 

sør-øst for Hønefoss sentrum. Formålet er å utvikle området til hovedsakelig tett og lav 

boligbebyggelse med mulighet for lavblokk nært sentrum. Planen kan bli et positivt bidrag til 

å sikre et variert boligtilbud i Hønefossområdet. Planen følger opp en videre utbygging av 

områdene i kommunedelplan for Krakstadmarka. En rekke tema må inngå i planarbeidet for å 

sikre en godt grunnlag for gode bomiljø. Planen forutsetter at veitrasé til Lisletta (FV 241) tas 

med videre og vurderes i forbindelse med revidering av ny arealdel til kommuneplan. I tillegg 

kan ikke byggestart tillates før oppstart av ny E-16 mellom Sundvollen og Styggedalen er 

igangsatt og sammenbindingsvei mellom nord og sør er sikret, ref. bestemmelsene i 

kommunedelplan for Krakstadmarka. 

 

Bakgrunn 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt 30.06.2016, sak nr. 90/16 og det ligger 

dermed til rette for videre detaljregulering av området Tanberghøgda. Planområdet er i dag 

ubebygd og består av større skrånende flater med helning mot nordvest og med utsikt mot 

sentrale deler av Hønefoss. Andre deler av området består av nokså ulendt terreng med 

ravinedaler. Det er i kommunedelplanen anslått at det sørlige området som involverer 

reguleringsplan nr. 356-01 Tanberglia boligområde, og arealene innenfor Tanberghøgda kan 

omfatte om lag 350 boenheter.   

 

Det hefter fortsatt innsigelser til vedtatt kommunedelplan knyttet til to større 

landbruksområder. Disse områdene ligger i den nordlige delen av området og Tanberghøgda 

er derfor ikke omfattet av dette.  

 

Beskrivelse av saken 
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Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, raviner, åkrer og 

vegetasjonsbelter. Området består av større skrånende flater med helning mot nordvest og har 

utsikt mot sentrale deler av Hønefoss. En del av arealene består av produktiv skog og 

dyrkbare jordbruksarealer. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet utgjør i areal ca. 166 daa hvor det anslås et potensiale for ca. 250 boenheter, 

området grenser til den allerede vedtatte detaljplanen for Tanberglia boligområde. Det 

forutsettes en nokså tett og kompakt bebyggelse med opparbeidelse av infrastruktur og 

tilgjengelige lekearealer, i tråd med overordnet plan. Prosjektet slik forslagstiller beskriver det 

er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Spesielt gjelder dette for utvikling av boliger 

som kan ligge tett på sentrum og samtidig ha natur og friluftsområder like ved. 

 

Det er i kommuneplanen et forventet behov for etablering av en barnehage innenfor 

kommuneplanen. Dette er det satt av et formål til i tilgrensende reguleringsplan for 356-01 

Tanberglia.  

  

Gjeldende planer 

Planområdet er i dag uregulert men avsatt til hovedsakelig boligformål i kommunedelplanen. 

For området gjelder både kommunedelplan for Krakstadmarka som ble vedtatt 30.06.2016, 

samt kommuneplanens bestemmelser.  Se vedlegg 5 og 6. Det er tillatt med boligbygging og 

offentlige tjenester innenfor området. Laveste tillatt utnyttelsesgrad er 40 % BRA og 

bebyggelsen skal tilpasses natur og landskap. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen øvrige planer under arbeid i området, men det jobbes videre med 

kommuneplanens arealdel som vil måtte fange om planens forslag til veitrasé.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firma Krakstadmarka AS er forslagstiller.  

 

Det er ikke ansett at planen kommer inn under forskrift om konsekvensutredning etter plan – 

og bygningsloven. Rådmannen anser at utredningene i forbindelse med kommunedelplanen 

gir et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av planforslaget. Overordnet plan gir også 

føringer videre på detaljreguleringsnivå. Med dette grunnlaget anses det derfor at det ikke er 

behov for en full konsekvensutredning med planprogram.  

 

Det vises til vedlagte planavgrensning som i areal utgjør ca. 166 daa og vil grense inntil 

reguleringsplanen for Tanberglia i sydvest. Mot øst ligger Lisletta og RV 241 hvor 

avgrensingen utvides for å sikre flere alternative løsninger som kan knyttes om mot FV241. 

Traseen skal konkretiseres og vises før 1.gangs behandling. Forholdet til kommunedelplanen 

vil være viktig å følge opp slik at samlevei og eventuell annen infrastruktur opparbeides iht. 

rekkefølgekravene i kommunedelplanen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke større private eiendommer, i all hovedsak 

landbrukseiendommer. 

 

Forholdet til overordnede planer 
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Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres planavklarte 

boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys gode og 

varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og pris. 

Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er områdene mot øst definert som LNF -

områder. Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel i forhold til ny vei mot 

Lisletta (FV 241).  

 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 

Kommunedelplan for Krakstadmarka vedtatt 30.06.2016, legger føringer for utvikling av 

området. Det ligger inne flere klare rekkefølgekrav i kommunedelplanen som har 

konsekvenser for Tanberghøgda. Dette gjelder i stor grad krav om opparbeidelse av 

infrastruktur, miljø og støy. Kommunedelplanens § 10 pkt. 10 sier at før det gis 

igangsettingstillatelse for byggeområdene innenfor planen, skal ny E 16 mellom Sundvollen 

og Styggedalen være igangsatt. Sammenbindingsveien mellom nord og sør i planområdet, 

samt veien til Lisletta skal også sikre gjennomføring.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. Det 

er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan bistå 

i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er på grunn av veiforbindelse mot Lisletta ikke i tråd med overordna plan, og 

oppstartssaken legges derfor også fram for behandling i formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet skal 

startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. Forslagsstiller kan 

selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det er i forbindelse med Kommunedelplan for Krakstadmarka gjennomført en kartlegging av 

naturverdier i områdene innenfor kommunedelplanens planområde. Dette gjelder 

gråor/heggeskog i flommark og i raviner, i tillegg til enkelte større trær. Bekkedragene skal i 

størst mulig grad være åpne og bevares. Se kommunedelplanens planbeskrivelse for nærmere 

detaljer og hvordan disse verdiene er ivaretatt og fulgt opp. 

 

Nye arealer som tidligere ikke er vurdert skal vurderes og omtales videre i planprosessen. Det 

må foreligge en ROS-analyse som svarer ut hensynene etter naturmangfoldloven. 

 

Landbruk 

Innenfor planområdet er det landbruksarealer som skal vurderes og beskrives til 

1.gangsbehandling.  
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Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Utbygginga vil trolig gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Det må inngås utbyggingsavtale med 

kommunen for å få på plass aktuelle løsninger.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Planen anses i stor grad å følge opp kommuneplanens intensjon om sentrumsnær og variert 

boligutvalg i Hønefossområdet. Det vil være viktig å få på plass gode løsninger for vei og 

infrastruktur.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering er på til sammen ca. 166 dekar. 

Planavgrensningen tar med seg områdene som er satt av til bolig, offentlig formål og 

grønnstruktur/LNF i kommunedelplanen. Veitraseen er nokså fastlåst langs jordkanten og 

terrenget ved Tanbergmoen i østlig retning. Avgrensningen er noe mindre bundet av terreng 

og landbruksarealer nærmere Lisletta. Det er derfor lagt inn et bredere felt her for å vurdere 

nærmere hensiktsmessig utforming av tilkomstvei til FV 241.     

 

Eksisterende grøntstruktur 

Reguleringsplanen må følge intensjonene i kommunedelplanen for bevaring av grønnstruktur 

og opprettholde tilgangen til friluftsmuligheter.  

 

Skredfare 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012, viser at det ikke er 

registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være 

hengende grunnvann i massene. Det anbefales heller ikke å legge ut boliger i skråninger som 

har naturlig rasvinkel. I brattere områder der man ønsker terrassert bebyggelse må man i 

særlig grad foreta vurderinger om skredfare både ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det 

stilles krav til ytterligere grunnundersøkelser i forbindelse med regulering og byggesak.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Krakstadmarka er oppfattende. 

Sammenbindingsvei mellom planområdene i nord og sør må sikres for det gis brukstillatelse. 

Før det gis igangsettingstillatelse skal bygging av ny E-16 mellom Sundvollen og 

Styggedalen være igangsatt. Vei til Lisletta (FV241) samt vei frem til de enkelte delområdene 

skal også være på plass.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Planen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for lavblokk. I forhold til 

terreng vil tiltak være synlig fra sentrum av og Hønefoss, og områdene rundt. Dette 

kompenseres noe med bebyggelse som trekkes noe tilbake og bevaring av vegetasjon der 

dette er mulig.  

 

Naturmangfold 
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Som nevnt under avsnitt om naturmangfoldloven skal det gjøres vurderinger av potensielle 

naturverdier i området. Dette skal beskrives og vurderes i en ROS-analyse, samt 

planbeskrivelsen. 

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av inntil 250 boenheter vil øke behovet for handel, først og fremst i de 

sentrumsnære områdene av byen hvor det meste av handel skjer. Det legges opp til etablering 

av en mulig nærbutikk i den nordlige delen av Krakstadmarka, dette ligger ikke innenfor 

Tanberghøgda som planområde.  

 

Universell utforming 

Boligområdene er plassert på noe flatere arealer og disse skal tilfredsstille kravene om 

universell utforming i så stor grad som mulig.  

 

Lekearealer 

Det stilles krav om etablering av lekearealer som anvist i kommunedelplanen. Lekearealene 

skal være godt tilgjengelige i avstand og utforming. 

 

Idrett og friluftsliv 

Etablering av gangveier og gangbru vil gjøre idrettsarealene bla. i Schjongslunden mer 

tilgjengelige. Krakstadmarka har også turdrag og grøntarealer som skal sikres.    

 

Folkehelse 

Tilrettelegging for myke trafikanter med sammenhengende sykkel – og gangveier, bokvalitet, 

lek, samt tilgang på friluftsområder er viktig elementer i den videre planleggingen. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Lokaliseringen av området er sentrumsnært med muligheter for bruk av kollektivtrafikk. Det 

planlegges gang – og sykkelveier, samt energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Det er positivt at Krakstadmarka AS ønsker å satse videre på å utvikling av områdene som en 

naturlig utvidelse av byen like sør-øst for Hønefoss sentrum. Rådmannen er opptatt av at 

planen bidrar til et variert utvalg av boliger og legger til rette for gode bomiljøer med nærhet 

til sentrum. Kommunedelplanen skal sikre en helhetlig utvikling av området som sørger for at 

viktig infrastrukturtiltak må gjennomføres i tråd med kapasitetsbehov. Planarbeidet kan starte 

opp nå slik at Ringerike har vedtatte boligområder på plass når ny E-16 blir igangsatt i 2019. 

Planen forutsetter også at kommuneplanens arealdel utreder og vedtar ny veitrase til Lisletta. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Søknad fra forslagsstiller, datert 11.05.2015 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 16.02.2015 

5. Rapport fra NGI, datert 28.02.2012  

6. Gjeldende kommunedelplan for Krakstadmarka , vedtatt 30.06.2016 

7. Kommuneplan for Ringerike kommune, (Arealdel) vedtatt 30.08.2008  
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 Ringerike kommune, 09.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Fungerende leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

*For øvrige relevante plandokumenter se lenke til kommunedelplan for Krakstadmarka 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 15/7765-6   Arkiv: GNR 28/36, 

28/38  

 

Gnr/bnr 28/38 - Jaklefoss - Ny hytte  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

68/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra nabo og til rådmannens saksframlegg: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra markaloven § 5. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning vurderer ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene, og 

vilkårene for dispensasjon etter markaloven § 15 er ikke oppfylt. 

2. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

Utskrift sendes: 

Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen, Eddaveien 20A, 0772 Oslo 

Gunnar Riddervold, Gråkramveien 13, 0779 Oslo 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven § 5 for bygging av ny hytte, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. 

markaloven § 15. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok brev med spørsmål om mulighetene for byggetillatelse for en hytte på 

gnr./bnr. 28/38 den 10. september 2015. Etter et foreløpig svar, der kommunen ga uttrykk for 

at det var svært usannsynlig å få innvilget en dispensasjonssøknad, ble det innsendt en 

dispensasjonssøknad vedlagt nabovarsling den 15. oktober. Det er ikke sendt inn 

byggesøknad for påtenkte hytte. Denne saken gjelder dermed bare dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5, og ikke en konkret hytte. 

 

Beskrivelse av saken 

Eierne av gnr./bnr. 28/36, Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen kjøpte i 1985 to 

hyttetomter på det nederste området av Jaklefoss. Eiendommen gnr./bnr. 28/38 er tinglyst på 

deres sønn Nils Petter Fremming. På eiendom 28/36 er det i dag en hytte, og det ønskes nå å 

bygge ut også den andre hyttetomten, gnr/bnr 28/38, til bruk for barnebarn. 

Den aktuelle tomta ligger i den nederste delen av Jaklefoss-området, rett innenfor 

markagrensen. Markaområdet er markert med mørkegrønt på vedlagte kart. 
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Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

Den 9. september 2015 sendte Eliassen et brev til kommunen der de presenterte sitt ønske om 

å bygge hytte på gnr./bnr. 28/38 og redegjorde for forhold de mener taler for dispensasjon. 

Dispensasjonen begrunnes med at meningen med tomtekjøpet var at den skulle bebygges av 

barnebarn i fremtiden, og med at de aldri har sett området benyttet til turgåing eller 

bærplukking. Hyttene i området er ikke synlige fra fast bebyggelse på flatlandet nedenfor, og 

påtenkt hytte vil bli liggende omkranset av de 4-5 nærmeste hyttene. Tomten ligger langt fra 

allfarvei og de få stier som ligger i området, og dessuten er det fri ferdsel i dette området for 

alle. Søker begrunner dispensasjonen videre med at på grunn av alvorlig sykdom, var de ikke 

klar over at det ble innført byggeforbud i Marka.  

 

Foreløpig svar (15/7765-2) 

Den 18. september 2015 ble det sendt et foreløpig svar til søkerne. Her redegjorde kommunen 

for at en dispensasjon fra byggeforbudet var usannsynlig. Det ble opplyst om at selv om 

kommunen mot formodning skulle stille seg positive til tiltaket, må man likevel regne med at 

Fylkesmannen vil være negativ til dispensasjon. 

 

Det ble også bedt om at dersom man fortsatt ønsket å søke dispensasjon, måtte det innsendes 

dispensasjonssøknad og dokumentasjon på utført nabovarsling.  

 

Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

Gunnar Riddervold, eier av gnr./bnr. 28/44, opplyser i sin nabomerknad om at tomten det 

søkes dispensasjon for er merket som «kan ikke bebygges» på et kart han fikk i 1992, og at da 

han fikk bygge sin hytte var konklusjonen fra kommunen at hans tomt var den siste som 

kunne bebygges i dette feltet. 

 

Videre opplyser han om at kommunen la føringer på hytteplassering for å sikre gode 

avstander til de andre hyttene. Riddervold ber om at det legges tilsvarende føringer hvis det 

tillates bygging på gnr/bnr 28/38.  

 

Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

Til dispensasjonssøknaden er det vedlagt et følgebrev datert 14. oktober 2015. Her skriver 

søker at de er helt ukjente med påstanden om at tomten er klassifisert som «kan ikke 

bebygges», og at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten. Opplysninger i brev 

vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) inneholder ytterligere begrunnelse for 

dispensasjonssøknaden. 

 

Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 

Den 19. oktober 2015 sendte søker inn et kart som viste forslag til bebyggelse av tomter der 

det er tegnet inn en hytte på tomt nr. 28/38. Søker skriver deretter at «det kan således ikke 

være riktig at det står på et kart «kan ikke bebygges»». 

 

Om klassifisering som «kan ikke bebygges» 

I 1976 nedsatte Ringerike formannskap et 5-mannsutvalg til å vurdere hyttetomter i Marka. 

Tomtene ble inndelt i to typer tomter, slike som anbefales frigitt for bebyggelse og tomter 

som ikke bør bebygges, men hvor dispensasjon kan vurderes ved alternativ tomteplassering. I 

dette skjemaet er gnr./bnr. 28/38 omtalt som tomtenummer 52. Tomten er vurdert til tomt 

«som ikke bør bebygges». Skjemaet der klassifiseringen fremgår, er vedlagt. 
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Denne klassifiseringen er senere overstyrt av nye kommuneplaner, og i dag gjelder det 

generelle byggeforbudet i marka, jf. markaloven § 5. 

 

Tidligere regulering av byggeforbudet 

I kommuneplanen vedtatt 19. desember 1991 ble det nedlagt forbud mot hyttebygging i 

Marka, jf. planbestemmelsene § 24. Likevel forelå det en mulighet til å bygge hytter i tilfeller 

der det forelå en godkjent hyttedisposisjonsplan, jf. § 29. 

 

Dette «smutthullet» ble tettet ved vedtakelsen av ny kommuneplan 24. juni 1999. 

Kommuneplanbestemmelsen § 2.4 fastslo at oppføring av nye hytter ikke tillates. 

 

30. august 2007 ble det igjen vedtatt ny kommuneplan, hvor det i § 2.2 fastslås at «Oppføring 

av nye hytter tillates ikke.» Denne kommuneplanen er fortsatt gjeldende i dag. 

 

Gjeldende kommuneplan overstyres av markaloven, som trådte i kraft 1. september 2009 hvor 

det nedlegges byggeforbud i § 5. Siden 1999 har det dermed vært et alminnelig byggeforbud i 

marka, enten gjennom kommuneplan eller markaloven. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er eiendommen regulert til «LNF-område – nåværende – marka».  

Kommuneplanbestemmelsen § 2.2 omhandler Marka. Her fremgår det at «Oppføring av nye 

hytter tillates ikke». I veiledningen til bestemmelsen fremgår det at det kan gis dispensasjon 

for å utvide hytter. Veiledningen åpner ikke for å gi dispensasjon for bygging av nye hytter. 

 

Da den aktuelle tomta ligger innenfor markagrensen, reguleres den både av kommuneplanen 

og markaloven. Dette fremgår av markaloven § 4 siste setning. Ved motstrid mellom 

markaloven og kommuneplanen har de strengeste restriksjonene forrang, jf. ot.prp. nr. 23 

(2008-2009) s. 39.  

 

Etter markaloven § 8 er det krav om at kommuneplanen er i samsvar med markaloven, og 

markalovens bestemmelser kan dermed legges til grunn i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Byggetiltak på tomta krever dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5, første ledd. 

 

Bestemmelsen lyder: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som 

nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder 

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, 

samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.» 

 

Markaloven § 15 gir kommunen mulighet til å dispensere fra byggeforbudet i § 5. 

 

Markaloven § 15 lyder: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 

første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 

7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

 

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 
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større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det kan ikke 

dispenseres fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven eller 

andre saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- og bygningsloven 

gjelder ikke. 

 

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 

når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon.» 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å stille seg positive til dispensasjonssøknaden, må saken 

oversendes Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dersom Fylkesmannen uttaler seg negativt 

til dispensasjonen har ikke kommunen myndighet til å innvilge dispensasjon, jf. markaloven § 

15 tredje ledd. Kommunen må da underrette søker om at kommunen ikke har 

vedtakskompetanse og kommunen sender saken over til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for 

avgjørelse. 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å følge rådmannens anbefaling til vedtak og avslå 

dispensasjonssøknaden, følger klageadgangen for søker forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Skriv fra Miljøverndepartementet om saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka, datert 18. mars 2010 er vedlegg til denne saken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere vedtak eller behandlinger i saken. 

Det bemerkes at det tidligere har vært rettet tilsvarende forespørsler til kommunen om 

utbygging av ubebygde hyttetomter i marka. Andre saker har i likhet med denne blitt besvart 

med informasjon om at byggeforbudet i marka gjør det nærmest umulig å få bygget på 

ubebygde tomter i marka. Rådmannen har ikke funnet eksempler på lignende saker som har 

blitt opprettholdt og fremmet for HMA. 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker. 

 

Behov for informasjon og høringer 

Av markaloven § 15 og presiseringer i brev fra Miljøverndepartementet 18. mars 2010 følger 

det at hvis kommunen ønsker å innvilge en dispensasjonssøknad må søknaden først 

oversendes fylkesmannen eller annen direkte berørt statlig eller regional myndighet for 

uttalelse.  

 

Da Rådmannen anbefaler å avslå dispensasjonssøknaden, er det ikke innhentet slike uttalelser 

før behandling i HMA. Dersom HMA ønsker å innstille positivt, må saken forelegges 

Fylkesmannen før et vedtak eventuelt kan fattes. Kommunens har ikke lenger 

vedtakskompetanse dersom Fylkesmannen uttaler seg negativt. 

 

Da de alternative løsningene bare innebærer at saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud 

for uttalelse, har ikke rådmannen utredet begrunnelser for de alternativene som kan være 

aktuelle dersom Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning er positiv til 

dispensasjonssøknaden. 
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Alternative løsninger 

Alternativ 1 

HMA kan velge å innstille seg positiv til dispensasjonssøknaden. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra naboen og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene i markaloven § 15 for å innvilge dispensasjon er 

oppfylt, og hovedkomiteen stiller seg så langt positiv til dispensasjonssøknaden. Saken 

oversendes Fylkesmannen for uttalelse. 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Alternativ 2 

HMA utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vil ha stor presedensvirkning for tilsvarende saker i Marka. Det er i dag cirka 120 

ubebygde hyttetomter i etablerte hyttefelt i Ringerike kommune som omfattes av 

byggeforbudet i markaloven § 5. Dersom det gis dispensasjon til denne hyttebyggingen, vil 

det kunne skape forventninger om at tilsvarende dispensasjon vil gis også for andre ubebygde 

tomter. 

Det bemerkes at det også har vært andre henvendelser angående mulighet for hyttebygging på 

ubebygde tomter siden byggeforbudet i Marka trådte i kraft. Man har i disse sakene gitt 

beskjed om at det må regnes som nærmest umulig å få dispensasjon fra byggeforbudet. En 

eventuell dispensasjon i denne saken vil dermed harmonere dårlig med tidligere signal gitt av 

kommunen så vel som Fylkesmannen og statlige myndigheter.  

 

Rådmannens vurdering 

I etablerte hytteområder finnes det i dag cirka 120 ubebygde hyttetomter i Ringerike 

kommune. Flere av disse har siden siste smutthull i byggeforbudet ble tettet i 1999 henvendt 

seg til kommunen med spørsmål om hvilke muligheter de har til å få bygget hytte på tomta si. 

Kommunen har ved alle slike henvendelser svart at man ikke kan regne med å få godkjent en 

byggesøknad, og de fleste har dermed unnlatt å søke om dispensasjon og byggetillatelse. I 

noen få tilfeller har likevel dispensasjonssøknad blitt innsendt, og disse har blitt vurdert 

negativt av Fylkesmannen i Buskerud (f.eks. sak 06/551). Vi kan ikke se at det har blitt 

innsendt dispensasjonssøknader om tiltak på ubebygd tomt siden markaloven trådte i kraft, 

utover saken som behandles nå. 

 

Rådmannen ser det dermed slik at en dispensasjon i denne saken vil skape en uheldig 

presedens. Det er en rekke tomteeiere som ønsker å bebygge sine tomter med hytter, og 

mange tiltak sett i sammenheng og over tid vil kunne skape en uheldig privatisering av marka. 

Da et av målene med markaloven er å bevare marka som et friluftsområde tilgjengelig for 

allmennheten, vil ikke hensynene bak markaloven ivaretas i tilstrekkelig grad dersom 

dispensasjon innvilges. 

 

Av markaloven § 15 andre ledd fremgår det at dispensasjon kan 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, 

naturmiljøet eller allmenne interesser.»  
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Formålet med markaloven fremgår av § 1 «Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge 

for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt og 

variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.» 

 

Hyttebygging vil medføre en ytterligere privatisering av marka, og vil dermed ikke være 

egnet til å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett». Hytteeiernes 

interesser kan også vektlegges, men bare dersom lovens hovedformål ivaretas, jf. § 1 andre 

ledd. Selv om det allerede finnes hytter i området, vil ytterligere bebyggelse være negativt for 

naturverdiene.  

 

I denne saken er det særlig viktig at det tas hensyn til hvilken presedensvirkning en eventuell 

dispensasjon vil ha for andre ubebygde hyttetomter i marka, og ikke bare hvordan hensynene 

bak markaloven påvirkes ved et eventuelt byggetiltak på den konkrete eiendommen. På grunn 

av antallet ubebygde hyttetomter innenfor markagrensen, vil en dispensasjon i denne saken 

samlet sett ha store konsekvenser for ønsket om å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, 

naturopplevelse og idrett» i marka, da den kan skape en uheldig presedens for, og forventning 

om, dispensasjon til utbygging av disse ubebygde tomtene. 

 

Konsekvensene hyttebygging vil ha for naturverdiene i området, sett i sammenheng med den 

strenge linjen man har lagt seg på vedrørende byggetiltak i marka, medfører etter rådmannens 

syn at hensynene bak markaloven blir vesentlig tilsidesatt dersom dispensasjonen innvilges. 

 

Videre påpekes det at selv om man skulle vurdere det slik at «hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt» er det også et krav om at «fordelene ved å 

gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser». I denne saken er det søkt om 

dispensasjon for hyttebebyggelse på en hittil ubebygd tomt, noe som vurderes å være mer 

problematisk å innvilge enn for eksempel mindre fasadeendringer på eksisterende bygninger, 

da det vil føre til en privatisering av nye områder. Slik vi ser det foreligger det heller ingen 

særlige forhold i denne saken som taler for dispensasjon i større grad enn for andre, ubebygde 

tomter i etablerte hyttefelt.  

 

Til søkers kommentar om at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten, 

bemerker rådmannen at det ikke er nødvendig med et slikt tinglyst forbud, da det har vært et 

alminnelig byggeforbud i marka siden 1999. Slike senere planer og lovvedtak kan legge 

begrensninger på hvilke tiltak hjemmelshaver kan utføre på eiendommen sin. 

 

Etter dette kan ikke rådmannen se at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra markaloven § 5, 

jf. markaloven § 15, er oppfylt. Sett i sammenheng med den uheldige presedensen en 

dispensasjon ville skape, anbefaler rådmannen at Hovedkomiteen for Miljø og Areal avslår 

dispensasjonssøknaden. 

 
Rådmannen beklager at det blant annet pga. stor arbeidsmengde på byggesaksavdelingen ikke har 

lyktes å få lagt fram saken til politisk behandling før nå. 

 

 

 

Vedlegg 
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1. Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

2. Foreløpig svar på ønske om bygging av hytte i marka (15/7765-2) 

3. Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

4. Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

5. Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 

6. Skjema med vurdering av hyttefelter på Krokskogen 

7. Kart som viser markagrensen 

8. Kart som viser turstier i området 

9. Brev fra miljøverndepartementet om «Saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka» 

10. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 
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Arkivsaksnr.: 16/351-1   Arkiv: 231 M  

 

Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett Maks beløp ved 

tilknytning til offentlig vann og avløpsnett 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

69/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Maksimalt kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, begrenses til 2G (folketrygdens 

grunnbeløp x 2) pr bolig i forbindelse med hovedledningsprosjekter. 

 

 

 

Sammendrag 
 
Ringerike kommune skal gjennom handlingsprogrammet investere store beløp i vann og 

avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av dårlig ledningsnett 

og tilknytning av boliger til offentlig vann og avløpsnett. 

 

Kommunen har som hovedmål for avløp at:  

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dett er en 

opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi» 

 

«Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg» som trådte i kraft 13.9.2009 gir 

lokale bestemmelser. Forskriftens §11 lyder; 

 

«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte 

innhentes tillatelse for det etter på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2010. 

Utslippene kan imidlertid bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt». 

 

Svært mange av kommunens vel 4 000 spredte utslipp rammes av forskriftens §11 og vil på 

sikt bli pålagt å etablere godkjent avløpsløsning etter dagens krav eller knytte seg til 

offentlige ledninger. 
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Derfor, når kommunen sanerer eksisterende ledningsnett eller legger vann og avløpsledninger 

til nye områder, kreves tilknytning for eksisterende boliger med lokale utslippsløsninger. 

Lovhjemmel for dette kravet finnes i Plan og bygningsloven (§27-1,2) og i 

Forurensningsloven (§23). 

 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune anvender «Standard abonnementsvilkår 

for vann og avløp» for å regulere rettigheter og plikter i forhold til sine abonnenter på vann- 

og avløpsområdet. Her defineres vann- og avløpsledninger fra tilknytningspunkt på 

kommunal hovedledning og fram til den enkelte bolig/bygg som boligeiers ansvar.   

 

Kostnadene ved etablering av stikkledninger kan være svært forskjellige for den enkelte 

bolig. Trasé for kommunens hovedledninger blir valgt ut i fra en rekke kriterier som 

anleggskostnader, fremtidige driftskostnader, fremtidig tilgang for vedlikehold og utskiftning 

men også behovet for å få flest mulig tilknyttet offentlige løsninger. 

 

Likevel vil lengden på private stikkledninger og grunnforholdene de skal legges i variere, slik 

at kostnadene kan bli svært ulike. 

 

Da oppstår spørsmålet om hvor mye en huseier må betale for sin stikkledning og hva som bør 

være maksimal kostnad. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Vanlig praksis ved gjennomføring av vann og avløpsanlegg har vært at kommunen har 

prosjektert og tatt inn i anbudsdokumentet prising og gjennomføring av stikkledninger fra 

offentlig hovedledning og inn til bolig. 

  

Huseier får da tilbud fra kommunen om at stikkledninger kan utføres ved hjelp av 

kommunens entreprenør mot fakturering av påløpte kostnader. Huseier står for øvrig fritt til å 

velge kommunens entreprenør eller en privat entreprenør. 

 

Velger man å gå for kommunens entreprenør utarbeides det en stikkledningsavtale mellom 

kommunen og huseier om stikkledningens trase og kostnader. 

  

For de boligene som velger å ikke benytte seg av kommunens tilbud, blir registrert og 

oversendt utslippsmyndigheten i kommunen for en konkret behandling i forhold til lov og 

forskrift. 

 

Plan og bygningsloven har formuleringen «Når offentlig vannledning
1
 (avløpsledning

2
) går 

over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 

som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen
1
 (avløpsledningen

2
).» 

1
 §27-1, 

2
 §27-2 

 

I begge paragrafer heter det også «Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 

uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 

annen ordning.» 
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Her er det uttrykket «over nærliggende areal» som ofte gir grunnlag for vurdering av 

«uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn». Loven gir ikke definisjon på 

nærliggende areal. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller 

forvaltningspraksis.  Imidlertid sier KRD – 93/3328 at «en avstand på 300-600 m ikke kan 

anses urimelig». KRD 98/76 nevner også at «en avstand på 500 m vil ligge innenfor begrepet 

nærliggende areal» 

 

Flere sammenlignbare kommuner, deriblant Drammen kommune har lagt seg på en linje som 

tilsier at boligeier kan måtte påregne å få kostnader opptil 2G forbundet med etablering av 

stikkledninger. 1G er kr 92 576 pr 1.mai 2016.  

 

Beløpet er basert på en vurdering av gjennomsnittlig kostnad for å etablere en godkjent lokal 

utslippsløsning (minirenseanlegg). Gjennom å legge folketrygdens grunnbeløp (G) inn som 

faktor, oppnår man at maksimalbeløpet følger kostnadsutviklingen i samfunnet og er en 

forutsigbar størrelse over tid og som sikrer likebehandling i et langt tidsperspektiv. 

 

Ringerike kommune har de siste årene benyttet denne praksis som veiledende og rådmannen 

vurderer at det er behov for å etablere en standard for disse forholdene når kommunen går inn 

i en periode med forventet høy utbyggingstakt. 

 

Kommunen har tidligere også i noen tilfeller gitt tilskudd til private for å få på plass 

stikkledninger der kostnadene har oversteget et maksbeløp. Vurderingen her har vært «særlige 

hensyn» med sårbare vannmiljøer (Steinsfjorden) i KUR – prosjektet hvor en øvre grense for 

kostnader til stikkledninger var satt til kr 75.000,- 

 

Prinsippene i selvkostregimet tillater ikke å benytte abonnentenes penger til å gi tilskudd til 

private stikkledninger. Eventuelle tilskudd må derfor dekkes av kommunens ordinære 

driftsmidler. 

 

I tillegg til kostnader med stikkledninger kommer kommunens tilknytningsavgifter. 

 

Tilknytningsavgiften er: 

Tilknytning Beløp uten mva 

Vann 9 000.- 

Avløp 10 800.- 

Vann- og avløp  18 000.- 

 

Satsene kan reguleres av kommunestyret hvert år. 

 

 

Juridiske forhold  
 

Pålegg om tilknytning av boliger til offentlig ledningsnett kan som nevnt gjøres med hjemmel 

i to lovverk, Plan og bygningsloven eller Forurensningsloven. Forskjellige situasjoner fanges 

opp i lovverket; 

 

Plan og bygningslovens §§ 27-1 og  27-2 gir hjemmel til å pålegge tilknytning til offentlig 

ledningsnett når offentlig ledningsnett går over eiendommen, eller i veg som støter til den, 
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eller over nærliggende areal.   §§27-1 og 27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse med mindre dette 

er vedtatt i planbestemmelser i kommune- /reguleringsplan. 

 

Forurensningslovens § 23 omhandler rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg. 

Forurensningslovens § 7, fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning kan også gi pålegg om 

tilknytning til kommunalt nett. 

 

Når kommunen separerer (skiller overvann og avløp) kan huseier pålegges å oppgradere sine 

avløpsledninger dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet for å unngå forurensning. 

Hjemmel for dette finnes i forurensningslovens § 22. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen ønsker med denne saken å etablere klare retningslinjer for hvilke kostnader som 

kan pålegges den enkelte huseier for etablering av stikkledninger for vann og avløp. 

 

Når kommunen planlegger og fremfører nye vann- og avløpsanlegg så ønsker man å tilknytte 

flest mulig til offentlig ledningsnett.  Offentlig ledningsnett planlegges ut fra at man ønsker å 

få tilknyttet flest mulig samt ryddet opp i dårlige ikke godkjente avløpsanlegg. 

 

Det vil alltid være slik at endepunktet eller tilknytningspunkt for vann- og avløpsledninger og 

avstand til boliger vil variere.  Kostnadene vil således variere ut fra hvilke forutsetninger man 

har til grunnforhold, avstand, grunnerverv etc.  

 
Rådmannen mener at en kostnad opp mot 2G er akseptabel for en boligeier å betale som 

maksimal kostnad for etablering av stikkledninger for vann og avløp. Etablering av et 

minirenseanlegg for en bolig koster et sted mellom kr 150.000,- og kr 200.000,- og huseier vil 

i tillegg ha kostnader forbundet med serviceavtaler og driftskostnader med anlegget. Sett over 

livsløpet for de to alternative løsningene, vil kostnadene samlet være omtrent på samme nivå.  

 

Rådmannen ser at tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse kan oppleves som mer 

tyngende for eiendommens eier, enn tilknytningsplikt for nybygg. Særlig siden eksisterende 

bebyggelse allerede har en avløpsløsning og at kostnaden kan bli større når arbeideidene ikke 

gjøres i forbindelse med oppføring av bygget. 

 
Begrepet «uforholdsmessig stor kostnad» sammen med begrepet «særlige hensyn» vil være 

avgjørende for om kommunen kan unnta fra tilknytningsplikten og dermed godkjenne en 

annen løsning. 

 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjennom vedtaket signaliserer langsiktighet og 

likebehandling for kommunens huseiere/abonnenter. 

 

Vedlegg 

 

Lenker 
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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, 05.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/914-12   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

70/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og 

gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

 

Sammendrag 

Kristin Remme fikk innvilget konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1 i Ringerike, den 

11.04.2011. Det ble i vedtaket stilt krav om personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen ett år 

etter overdragelse. På grunn av en odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på denne 

fristen to ganger. Den siste fristen er nå vesentlig overskredet. Remme søker nå konsesjon på 

nytt fordi hun fremdeles ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Grunnet at odelssaken er 

avsluttet, og at vilkåret om personlig boplikt allerede er overskredet, gir rådmannen innstilling 

om å innvilge konsesjon med personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen 1 måned etter 

mottatt vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kristin Remme søker konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1. Det søkes konsesjon fordi 

hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått konsesjon på eiendommen 

med krav om personlig boplikt. 

 

Bebygde eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller 

har mer 500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller 

upersonlig. I «prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 

06.02.2012 av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det i pkt. 4 

frem at på eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, 

og/eller 2000 dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. 
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I følge Konsesjonsloven er boplikten først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte adresse 

på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike, og gnr/bnr 185/3 og 

185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet, og 

driftssenteret med tunet til gården ligger her. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart et 

totalareal på 1219 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrka mark og 862 dekar produktiv skog. 

Eiendommen utløser dermed krav om personlig boplikt. Eiendommen er bebygd med bl.a. 

våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrkede arealene er leid ut, men Remme har 

drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 

 

Det har vært en odelstvist på eiendommen siden 2011. Saken ble løst ved forlik i Borgarting 

lagmannsrett den 07.06.2016. Vilkårene for forliket er oppfylt, og partene hevet saken den 

11.07.2016. Kristin Remme blir sittende på eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme søkte konsesjon på erverv av eiendommen Raa i 2011. Søker opplyste i 

søknaden at hun forpliktet seg til å flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 

minst 5 år sammenhengende. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet 

søknaden 11.04.2011 i sak 48/11, og innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt 

med frist på tilflytting innen ett år. 

 

I brev datert 20.04.2012 søkte Remme utsettelse på boplikten. Søknaden ble begrunnet med at 

det hadde oppstått en odelssak på eiendommen, og usikkerhet knyttet til utfallet av saken 

gjorde at hun ønsket ett års utsettelse på tilflytting til eiendommen. I brev av 02.05.2012 

innvilget landbrukskontoret ett års utsettelse på vilkåret om personlig boplikt fram til 

04.05.2013. 

 

I brev av 01.07.2013, to måneder etter frist for tilflytting, ber landbrukskontoret om en 

redegjørelse i saken. I brev datert 19.07.2013 søkte Remme på nytt om utsettelse på 

boplikten. I brevet uttrykkes et ønske om å tilflytte eiendommen, men at den pågående 

odelssaken hindrer dette. Det blir opplyst at odelssaken skal opp i Lagmannsretten i desember 

samme år. I vedtak datert 11.10.2013 innvilget landbrukskontoret på nytt utsettelse på 

boplikten, denne gangen frem til 31.10.2014. 

 

En stikkprøvekontroll i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd ble utført den 

17.02.2014. Slike kontroller foregår hvert år på gårdsbruket til 5 % av foretakene som søker 

produksjonstilskudd. Landbrukskontorets representant oppfattet at Remme med familie bodde 

på eiendommen på dette tidspunktet. 

 

Ved en rutinesjekk utført i januar 2016 ble det oppdaget at Kristin Remme hadde sin 

folkeregistrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole kommune. Hun har vært registrert på denne 

adressen siden 10.07.2014. Hun har altså ikke vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed 

ikke overholdt tilflyttingsfristen i landbrukskontorets siste vedtak. 

 

I brev av 11.02.2016 gjør landbrukskontoret Kristin Remme oppmerksom på overskridelse av 

konsesjonsvilkårene og plikten om å melde flytting jf. Folkeregisterloven, og ber om en 

tilbakemelding om saken. 
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I brev datert 22.02.2016 søker Kristin Remme for tredje gang utsettelse på boplikten på Raa 

gård. Søknaden begrunnes med pågående odelssak som ennå ikke er avgjort. I brevet skriver 

Remme at familien det meste av tiden oppholder seg på Raa gård, men at de har sin registrerte 

adresse i Selteveien 71 A i Hole. Hun søker om utsettelse på boplikten fram til saken er 

avgjort i Lagmannsretten. Det opplyses at saken skal opp juni 2016. 

 

Remme blir den 29.02.2016 via e-post gjort oppmerksom på at det ikke kan søkes om 

utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. Da 

vi ikke mottok slikt skjema, ble Kristin Remme på nytt meddelt i brev av 12.04.2016 at det 

måtte søkes konsesjon på eiendommen. Skjema ble vedlagt. Det ble også bedt om en 

redegjørelse i forhold til fysisk og registrert adresse. Det ble gitt en frist om å søke konsesjon 

til 14.05.2016. 

 

Søknad om konsesjon ble mottatt 13.05.2016. I søknaden opplyser Remme at det søkes 

konsesjon fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner til 

at det ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt fram til odelssaken er avsluttet. Pågående odelssak 

har ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å måtte bytte 

kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med ungdomsskolen. 

 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 

 Trolig kommunesammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at 

«problemet løser seg selv». 

 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. Dette er områder 

med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det er 

også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er vesentlig overskredet, og ikke 

vil innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås søknad om konsesjon til Kristin Remme 

på eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1. På denne bakgrunn fastsettes med hjemmel i lovens § 18 

en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon 

eller som ikke trenger konsesjon. 
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Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er i 

meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være beboelig. 

En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og minner om konsesjonsvilkårene. I noen tilfeller 

søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart over gis i 

særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis ikke utsatt boplikt på ubestemt tid. Det gis 

heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten i 

etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis det er slik at 

erverver av en landbrukseiendom likevel ikke ønsker eller kan oppfylle boplikten, kan 

konsesjonen trekkes tilbake, og eiendommen avhendes til noen som kan/vil bosette seg på 

eiendommen (jf. konsesjonsloven § 16 og rundskriv M-2/2009). 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle vilkår 

om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig boplikt, 

må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristin Remme fikk innvilget 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2011, og har fått innvilget utsettelse på boplikten 

to ganger i etterkant. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun ønsker en 

ytterligere utsettelse på boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på momentene i lovens § 

9, da vurderingen er den samme som i opprinnelig vedtak, men vil påpeke at vilkåret om 

personlig boplikt ble gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet til helhetlig 

ressursforvaltning. 

 

Det kommer ikke tydelig fram av konsesjonssøknaden hvor lang utsettelse på boplikten det 

søkes om. Det opplyses i første omgang at det søkes om å utsette boplikten til odelssaken er 

avsluttet, men også at søker ønsker at barna skal fullføre skolegang i Hole. Det fremsettes 

også flere påstander angående konsesjon og boplikt som rådmannen mener det er nødvendig å 

svare på. 
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 Det søkes om utsatt boplikt til pågående odelssak er avsluttet. Saken ble hevet den 

11.07.2016. Saken er altså avsluttet, og det er dermed ikke noe grunnlag for å gi utsatt 

boplikt med bakgrunn i odelssaken. 

 Søker skriver at hun ønsker at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med 

ungdomsskolen. Dette er en sak som ligger utenfor konsesjonsspørsmålet, og som 

eventuelt må søkes om på andre måter. Rådmannen kan ikke se at dette er relevant for 

behandling av konsesjonssøknaden eller boplikten på Raa gård. Rådmannen vil også 

påpeke at det er frivillig å kjøpe eiendom med boplikt i Ringerike, og at det vanligvis 

er slik at barn i skolealder sogner til skole i hjemkommunen. 

 Remme viser i søknaden til at flere kommuner opphevet boplikt i 2015, og at flere 

kommuner er på vei til å slette boplikten. Denne påstanden beror nok på en 

misforståelse. Det er riktig at flere kommuner har opphevet nedsatt konsesjonsgrense, 

som innebærer at også mindre boligeiendommer har boplikt (jf. Konsesjonsloven § 7). 

Nedsatt konsesjonsgrense er et virkemiddel særlig i kommuner som har utfordringer 

med at eiendommer som bør bli benyttet som helårsbolig blir benyttet som 

fritidsbolig. Ringerike kommune har ikke nedsatt konsesjonsgrense. 

 Remme påstår at ved en kommunesammenslåing vil problemet løse seg selv. 

Rådmannen er usikker på hva som menes her, men boplikten er knyttet til 

eiendommen, ikke kommunen. Boplikten på Raa gård ville fremdeles ikke vært 

oppfylt selv om hennes adresse i Selteveien og Raa gård ble en del av en felles 

storkommune. 

 Det argumenteres for at boplikten kan gjøres upersonlig frem til odelssaken er løst. 

Ringerike kommunes retningslinjer for boplikt tilsier at Raa gård er av en slik 

størrelse at det skal stilles vilkår om personlig boplikt. Rådmannen kan ikke se at det 

er grunnlag for å fravike retningslinjene. 

 

Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa, 

gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 

utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet 

med over 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for at 

Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.  

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er vesentlig overskredet, og 

at det kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at eiendommen tilflyttes snarest, og 

senest innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelse 

på boplikten.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Kart 

3. Kopi av tidligere søknad 

4. Kjøpekontrakt 

5. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 
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 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/1876-2   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark- kjøring til hytte med bil 

på traktorvei  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

71/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vassdrag § 6, gis Dag og Jan Rollheim tillatelse til ferdsel med personbil på traktorvei 

for bruk av hytte med gnr. 284/112.  

2. Tillatelsen har varighet tom. 01.09.2018.  

3. Det kan kun kjøres inntil 5 turer pr år. 

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

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

 

 

Sammendrag 

Dag og Jan Rollheim(far og sønn) søker, på grunn av medisinske årsaker, om å kunne bruke 

personbil for å kunne komme seg inn på sin familiehytte inne på Haugerudåsen øst for 

Sperillen i Ådal. Det er snakk om å kjøre på en godt opparbeidet traktorvei som går fra 

Haugerudveien og inn forbi hytta. Rådmannen vurderer det til at omsøkt ferdsel ikke vil gi 

uforholdsmessig mye støy eller belastning på naturen, men gjør oppmerksom på at det kan 

være mange hytteeiere som har vanskeligheter med å komme til sine hytter grunnet 

medisinske årsaker. Følgelig kan flere tilsvarende søknader komme fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Saken kom inn til kommunen som to adskilte saker, men etter som det dreier seg om far og 

sønn som ønsker å kjøre på samme trase inn til samme hytte, anser rådmannen det som mest 

rasjonelt å legge frem saken i ett saksframlegg. 

Dag og Jan Rollheim ønsker å kunne benytte seg av en godt opparbeidet traktorvei for å 

komme seg fram til sin hytte. Begge har lagt frem legeattest for rådmannen. Attestene legges 

ikke ved, grunnet personvernhensyn. 

Etter det rådmannen kjenner til, er grunneier klar over søknadene, og har også kontakt med 

hytteeierne. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven med forskrifter. 
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Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har i tilsvarende sak(senest i sak 45/16) gitt dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

utmark. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være: HMA gir ikke Dag og Jan Rollheim dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i utmark. 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses ikke å være spesielt belastende på natur eller miljø, da det dreier seg 

om ferdsel på en godt opparbeidet traktorvei. Det er heller ingen utstrakt bruk av området av 

befolkningen for øvrig, så faren for å forstyrre andre med omsøkt ferdsel anses som liten. 

Rådmannen har ingen grunn til å tro at en evt. tillatelse vil bli misbrukt. 

 

Likevel ser rådmannen en noe økende frekvens av liknende saker, og minner om at 

motorferdsellovgivningens formål er å regulere motorferdselen i utmark med tanke på å verne 

naturmiljøet og fremme trivselen. 

Rådmannen ser absolutt at det kan være god rekreasjon og helsefremmende å kunne komme 

seg til sin egen hytte på mest mulig lettvinn måte. Samtidig må enhver erkjenne at det ikke er 

noen selvfølge å kunne gjøre det, da egen helse setter begrensninger, og at man må søke om 

dispensasjon fra lov og forskrift for å kunne bruke sin egen hytte. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad fra Dag Rollheim 

2. Søknad fra Jan Rollheim 

3. Kart over trase 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/2156-2   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark - kjøring med kjøretøy 

for funksjonshemmet  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

72/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

John Åge Corneliussen gis dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og 

på islagte vassdrag, § 6, med følgende vilkår: 

1. Tillatelsen innskrenker ikke den retten grunneier har til å nekte motorisert ferdsel på 

sin eiendom. 

2. Tillatelsen gjelder kun kjøring på godt synlige/tydelige stier/løyper, ikke 

terrengkjøring eller i preparerte skiløyper. 

3. Tillatelsen gjelder ett år fra vedtaksdato. 

4. Det skal føres kjørebok, som kan kreves innsendt ved en evt. søknad om fornyelse av 

tillatelse. 

 

 

Sammendrag 

John Åge Corneliussen har en funksjonshemming som begrenser hans mulighet for å bevege 

seg med egen hjelp på stier og løyper i naturen. Han søker om å få kjøre sitt kjøretøy, som er 

gitt ham av NAV, på stier og løyper i områdene rundt Hønefoss(Haug, Ullerål, 

Hvervenkastet, Ask, Helgelandsmoen, Hvalsmoen og Viul). Kjøretøyet har en maks fart på 5-

6 km/t, drevet med bensinmotor, og er nokså lik en crosskart med veltebøyle (ca. samme 

størrelse som en ATV). Formålet med omsøkt kjøring er, i følge Corneliussen, å komme seg 

ut i naturen, samt ha muligheter for fiske sammen med sine barn.  

Rådmannen kan ikke se at det har vært behandlet akkurat samme type sak tidligere. Da det er 

svært sannsynlig at det vil komme liknede søknader i fremtiden, foreslår rådmannen at det gis 

ett års tillatelse med vilkår, som en prøveordning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Corneliusssen søker om å bruke sitt bensindrevne 4-hjuls kjøretøy for å komme seg ut i 

naturen, og fiske der det er mulig. Saken kom først inn til rådmannen i april, som en generell 

dispensasjon. Rådmannen etterspurte mer spesifikk stedsangivelse for lokalitetene det ble søkt 

dispensasjon for. Stedsangivelse kom ikke før i juli, og følgelig ble ikke saken tatt mer tak i 

før nå i august. 

 

Juridiske forhold  
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Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ løsning kan være: HMA finner ikke grunn til å gi dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i utmark i denne saken.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen har blitt gjort kjent med at det framover kan komme flere søknader lik denne 

saken. Vedtaket som fattes i denne saken kan derfor bli førende for tilsvarende søknader i 

framtiden. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at det er positivt at også funksjonshemmede har mulighet til 

å komme seg ut i naturen. Kjøretøyet Corneliussen disponerer, er på størrelse med en ATV, 

har maks fart på 5-6 km/t og har forholdsvis brede dekk med lite marktrykk. Faren for 

sjenerende spor er dermed veldig liten. Kjøretøyet har et støynivå litt lavere enn en 

gressklippermotor. 

En del av lokalitetene det søkes dispensasjon for, mye brukt til rekreasjons- og 

mosjonsformål. Publikum kan dermed mene at motorisert ferdsel i f.eks stier/løyper på 

Eggemoen er forstyrrende og uønsket. 

Rådmannen kan ikke se at det er behandlet saker av akkurat denne typen tidligere. Da det er 

sannsynlig at det vil komme tilsvarende søknader seinere, er rådmannen noe usikker på 

hvordan en evt. tillatelse skal utformes, eller hvorvidt det bør gis tillatelse eller ikke. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

E-post med stedsangivelser, fra Corneliussen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



 

Ringerike kommune 
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Arkivsaksnr.: 16/3593-3   Arkiv: GNR 36/3  

 

Deling av landbrukseiendom gnr/bnr 38/1 - Tanberg gård  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

73/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling datert 09.06.2016, og 

til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at omsøkt deling er i strid med de 

hensynene Jordloven skal ivareta.  

2. Søknad om fradeling av gnr/ bnr 63/7, Borgerud skog fra hovedbølet, gnr/bnr 

38/1,Tanberg gård avslås, jf. Jordloven §12. 

 

 

Sammendrag 

Søknad om deling av driftsenhet i landbruket ble mottatt 10.06.2016. Omsøkt deling vurderes 

å være negativt i forhold til vern av arealressurser og en driftsmessig dårlig løsning, og vil 

dermed ikke føre til en tjenlig og variert bruksstruktur i hht. Jordlovens § 12. 3. ledd. 

Rådmannen finner etter en samlet vurdering at delingen er i strid med de hensyn Jordloven 

skal ivareta og vil ikke anbefale at det gis tillatelse til deling.  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen mottok 10.06.2016 søknad om deling av landbrukseiendom. For at det skal kunne 

gis tillatelse til deling av eiendommen i dette tilfellet, må det foreligge tillatelse etter 

jordloven.   

 

Beskrivelse av saken 

Kathinka Mohn søker om deling av driftsenhet bestående av gnr/bnr 38/1, 63/7, 36/3 m. fl., 

som hun overtok i sin helhet 01.01.2016. Delingen gjelder gnr/bnr/ 63/7, Borgerud skog, som 

ønskes skilt fra resten av driftsenheten, for videresalg til ektefelle. Teigen er på totalt 4613 

dekar, hvorav 4 478 dekar produktiv skog og 135 dekar annet areal (uproduktiv skog, myr, 

bebygd). Av produktivt skogareal har 1821 dekar høy bonitet og 1836 middels bonitet. 

Eiendommen er bebygd, og det finnes bl.a. fritidsbolig og skogshusvær. Det er ikke bolighus 

på eiendommen.  

 

Gnr/bnr 63/7, Borgerud skog, skal etter en eventuell deling selges til ektefelle, Gudmund 

Aaker, av nåværende eier. Det opplyses at en deling vil medvirke til at Gudmund Aaker vil 
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bosette seg mer permanent i området. Borgerud skog ligger ca 15 km fra Tanberg gård. 

Kathinka Mohn bor i dag på hovedbølet, gnr/bnr 38/1, Tanberg gård.  

 

Hele driftsenheten består i følge Gårdskart av 6637, hvorav 828 dekar fulldyrka jord, 5 dekar 

innmarksbeite og 5607 dekar produktiv skog.  

 

Det fremgår ikke eksplisitt av søknaden hvorfor man ønsker å dele driftsenheten.  

 

Landbrukskontoret har vært i kontakt med Kathinka Mohn for bekreftelse på korrekt gnr/bnr 

det ønskes delt i fra. Søker kunne bekrefte at det er ønskelig å dele fra gnr/bnr 63/7, Borgerud 

skog, fra hovedbølet gnr/bnr 38/1, Tanberg gård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Omsøkte areal ligger i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-

områder). 

  

 

Juridiske forhold  

Søknader om deling av landbrukseiendommer behandles normalt etter to lovverk, Jordlov og 

Plan- og bygningslov. I denne saken vil ikke delingen føre til opprettelsen av ny 

matrikkelenhet, og formålet med delingen er ikke i strid med kommuneplanens bestemmelser. 

Det er derfor ikke nødvendig med behandling etter Plan- og bygningsloven.  

 

Etter jordlovens § 12 er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre å regne for èn 

eiendom, slik at det må søkes om fradeling for å kunne selge unna enkelte eiendommer i 

driftsenheten. I Jordlovens § 12 fremgår det at:  «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal 

givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 

fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under formålet 

i jordlova.» 

 

 

Alternative løsninger 

Mulig alternativ løsning som bør vurderes i forhold til de hensyn Jordloven skal ivareta, vil 

være å dele eierskapet av eiendommen mellom ektefellene. På denne måten vil man kunne 

fordele eierskapet, om det er det man ønsker og oppnå med delingssøknaden, samtidig som 

eiendommen ivaretas uten at den deles opp. 

 

 

 

 

Rådmannens vurdering 

Ved avgjørelse om deling til samtykke skal gis, skal det i følge Jordlovens § 12 legges vekt på 

om delingen fører til en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det er lagt til grunn som 

et mål for Jordloven at driftsenhetene bør styrkes, basert på ressursgrunnlag og 

kostnadseffektiv drift.  
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Jordloven § 12, 3. ledd lister opp hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 

vurderingen om tillatelse til deling kan gis. Disse er: 

1. Hensynet til vern av arealressursene. 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning. 

3. Om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 

4. Eventuelle andre hensyn.  

 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i mindre enheter, men heller 

sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Det er ønskelig å 

styrke ressursgrunnlaget på de enkelte driftsenhetene i landbruket slik at de kan opprettholdes 

som aktive bruk også i framtida. Mindre enheter øker også risikoen for at jorda kommer ut av 

drift, og at skogen ikke blir forsvarlig drevet.  

 

I denne saken er driftsenheten i utgangspunktet av en slik størrelse at den i dag fremstår som 

robust og bærekraftig. Ved en deling vil dette svekke muligheten for at eiendommen skal 

kunne gi et tilstrekkelig inntekstgrunnlag som et selvstendig bruk. Delingen vil føre til at det 

oppstår en skogteig uten tilknytning til en landbrukseiendom. I tillegg vil hovedbølet miste en 

betydelig del av skogressursene, og med det også en viktig sikkerhet i forhold til egenkapital 

og mulighet for vedlikehold av stor bygningsmasse. Dette vil få langsiktige konsekvenser for 

eiendommens avkastningsverdi, og fører til en betydelig svekkelse av driftsgrunnlaget. Dette 

er i strid med hensynet til vern av arealressursene.  

 

Det er de samlede innmarks- og utmarksressursene som gir grunnlag for næringsvirksomhet 

og bosetting på eiendommen. Et skille mellom jord- og skogressursene er uheldig, da 

skogeiendommer har vært og er et svært viktig supplement i jordbruket. En eventuell 

godkjenning av deling av driftsenheten vil derfor trolig skape presedens og dermed sette en 

standard for delingssaker av gårdsbruk i Ringerike kommune. 

 

Det er ikke ønskelig med en ytterligere oppstykking, med mindre hele eiendommen hadde 

blitt lagt til annen nærliggende landbrukseiendom. Med en slik arealoverføring ville en annen 

driftsenhet fått styrket sitt ressursgrunnlag, og hensynet til vern av arealressursene kunne blitt 

ivaretatt.  

 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning 

Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med kostnadseffektiv drift. 

Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da dette gir reduserte 

driftskostnader.  

 

I denne saken vil delingen føre til mindre enheter, med utradisjonell eierstruktur.  

 

 

3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 

Driftsmessige ulemper er knyttet til forhold som dårlig arrondering, hindret adkomst, 

tråkk/slitasje på jordbruksareal og forstyrrelser av dyr på beite. Miljømessige ulemper knytter 

seg til mulige konflikter mellom landbruket og andre interesser som følge av landbruksdrift.  

 

Delingen vil sannsynligvis ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området.  
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4. Andre hensyn  

For å sikre opprettholdelse av bosetting i distriktene kan det gis samtykke til deling selv om 

deling ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur.  

 

I denne saken er det ikke relevant å tillate deling på grunnlag av opprettholdelse av bosetting i 

området. Eiendommen det søkes fradelt har ikke bolighus, og hovedbølet ligger i bynære 

strøk.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen finner at det ikke er noen særlig grunn til å tillate deling, men at det derimot er 

særlige grunner til å opprettholde eiendommen som en driftsenhet. Hensynet til vern av 

arealressursene og den driftsmessige løsningen taler sterkt i mot at samtykke til delingen bør 

gis.  

 

Rådmannen vurderer at delingen ikke vil føre til en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket, og er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta.  

 

Vedlegg 

1.Oversiktskart gnr 38 bnr 1 

2.Kart over skogteig, Borgerud skog, 

3.Søknad om deling datert 09.06.2016  

 

 Ringerike kommune, 28.06.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 
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Arkivsaksnr.: 16/3895-4   Arkiv: GNR 86/449  

 

Gnr/bnr 86/449 - Hønengata 70 - Riving av bygg  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/16 Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 22.08.2016 

 

Forslag til vedtak: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på gnr/bnr 

86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike AS og til 

rådmannens saksframlegg:  

1. Hovedkomiteen finner at søknaden om riving ikke er i motstrid med gjeldende arealplan eller 

lovverk.  

2. Søknaden om riving med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. 20-1, godkjennes i 

prinsippet.  

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Utskrift sendes 

- Øst-Riv AS, Postboks 10, 1393 Vollen 

- NG Kiwi Buskerud AS, Postboks 551, 3412 Lierstranda 

- Regnorgården AS v/ Stig Malvik, stig.arild.malvik@cargonet.no  

- Ringerike Næringsforening v/ Jan Erik Gjerdbakken, jan.erik.gjerdbakken@rnf.no 

- Eiendomsservice Ringerike AS v/ Dagfinn B. Aslaksrud, dba@eiendomsservice.com  

 

Sammendrag 

Den 27. juni 2016 mottok kommunen søknad om riving av bygning med bygningsnummer 

159350312, heretter omtalt som Narumbygget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rivingssøknaden fremlegges for Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fordi 

kommunen har mottatt reaksjoner på rivingsplanene. Saken ønskes behandlet politisk for å 

avgjøre hvorvidt søknaden kan godkjennes, eller om HMA ønsker å nedlegge midlertidig 

forbud mot tiltak for å planlegge området på nytt. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den 26. mai 2016 var det oppslag om den planlagte rivingen i Ringerikes Blad. Her fremgår 

det at det etter rivingen skal bli 25-30 nye p-plasser på eiendommen.  
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I etterkant av oppslaget mottok kommunalsjef samfunn, Gunn Edvardsen, to e-poster 

vedrørende den planlagte rivingen. 

 

E-post fra Ringerike Næringsforening 

I e-post datert 27. mai 2016 ber Jan Erik Gjerdbakken, på vegne av Ringerike 

Næringsforening (RNF), om at de holdes orientert om saken og ønsker å bli hørt eller 

konsultert i saken når tiden for det måtte være riktig. RNF mener at saken er svært prinsipiell 

i et by- og næringsutviklingsperspektiv, og ønsker ikke at næringsbygg saneres til fordel for 

parkeringsareal oppå bakken. 

 

E-post fra Eiendomsservice Ringerike AS 

Den 30. mai 2016 kommenterer Dagfinn Aslaksrud, på vegne av Eiendomsservice Ringerike 

AS, avisartikkelen om riving av Narumbygget. 

Aslaksrud peker på at reguleringsplanen har klart definerte formål, og dersom det skal tillates 

ytterligere dispensasjoner av utviklingen langs Fv. 35, må dette sees i en større sammenheng. 

Avslutningsvis skriver Aslaksrud at «Vi er av den oppfatning at det som nå skjer i denne 

saken i Hønengaten er forskjellsbehandling fra de som driver eiendomsutvikling i området. 

Her må man sette krav til planlegging og tiltak for fremtiden.» 

 

Søknad om riving av bygg 

Den 27. juni 2016 sendte ansvarlig søker, Øst-Riv AS, inn en søknad om rivingstillatelse for 

Narumbygget. Den innkomne søknaden omhandler kun riving av eksisterende bygning, og 

ikke fremtidig bruk av eiendommen. 

 

Foreløpig svar fra kommunen 

Den 29. juni 2016 sendte kommunen et foreløpig svar til Øst-Riv AS der de ble gjort 

oppmerksom på de to e-postene med henvendelser angående rivingen, og at man på grunn av 

innsendte søknad og e-poster, velger å behandle søknaden gjennom hovedkomiteen for miljø- 

og arealforvaltning. Dette for å gi politikerne mulighet til å vurdere om riving kan godkjennes 

eller om det bør nedlegges midlertidig forbud mot tiltak for å planlegge området på nytt. 

 

Uttalelse til foreløpig svar 

Den 26. juli 2016 oversendte Øst-riv AS en e-post fra eier av eiendommen, Regnorgården AS 

v/ Malvik. I denne e-posten kommenteres det at de synes det er merkelig at to e-poster datert 

lenge før søknad om riving er sendt blir lagt til grunn i saken når disse er basert på 

informasjon i en avisartikkel. Videre peker Malvik på at e-postene ikke er fra naboer til 

eiendommen. De skriver videre at de vil ta hensyn til pålegg fra Statens vegvesen for å sikre 

at trafikkavviklingen på eiendommen blir gjennomført på en forsvarlig og sikker måte. 

Avslutningsvis skriver Malvik at de har planer om at det skal bygges et forretningsbygg som 

skal stå på søyler på eiendommen, men at dette ligger en del fram i tid.  

 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen 86/449 er omfattet av reguleringsplan 82-02 «Kvartalet Flattum», gjeldende fra 

30.10.1985. I denne planen er eiendommen hovedsakelig avsatt til formålet forretning. 

 

Eiendommen grenser også til plan 335 «FV 35 Hønengata». Planen regulerer ikke eiendom 

med gnr/bnr 86/449 direkte, men gjelder for avkjørsler til eiendommen. Planen vedtar å 
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stenge en rekke avkjørsler til eiendommen, og man vil måtte ta hensyn til denne planen ved 

tiltak på eiendommen. 

 

Juridiske forhold  

Rivingssøknaden behandles etter plan- og bygningslovens (pbl.) regler. Innsendte søknad 

vurderes å være i tråd med krav til innhold i søknaden etter pbl. § 21-2. Etter § 21-4 skal 

kommunen gi tillatelse dersom «tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold 

av denne loven». For et tiltak der det ikke foreligger avslagsgrunn, må det vedtas midlertidig 

forbud dersom man ikke ønsker å gi tillatelse til tiltaket. 

 

Dersom kommunen finner «at et område bør undergis ny planlegging» kan det legges ned 

midlertidig forbud mot tiltak, jf. pbl. § 13-1. Kommunen har da fire år på å vedta ny plan, jf. 

pbl. § 13-2.  

 

Innsendte søknad gjelder kun riving av eksisterende bygning, men rådmannen bemerker at 

anleggelse av parkeringsplass er et tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav l, og det er dermed 

søknadpliktig, jf. pbl. § 20-2.  

 

En søknad om å anlegge parkeringsplass vil kreve at det gis dispensasjon fra 

reguleringsplanen, da tomten er avsatt til forretning i reguleringsplanen, og ikke 

parkeringsarealer. Ved søknad om parkeringsplass, vil rådmannen måtte vurdere om 

dispensasjonssøknaden kan innvilges som byggesak, eller om bruk av tomten som 

parkeringsplass for annen tomt, krever reguleringsendring. 

 

Biloppstillingsplasser for tomtens bruk er likevel unntatt fra kravet om saksbehandling, jf. 

byggesaksforskriften § 4-1 d) nr. 10. Bygningen det søkes om å rive står imidlertid på en 

annen eiendom enn kiwi-butikken som man planlegger å bygge parkeringsplasser til, dette i 

følge artikkel i Ringerikes Blad. For at denne bestemmelsen i visste tilfeller skal kunne 

benyttes må dermed tomtene sammenføyes, slik at biloppstillingsplassene blir for bruk på 

egen eiendom. Så lenge det dreier seg om to forskjellige eiendommer, krever bruk som 

parkeringsplass søknad og godkjenning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger og vedtak relevant for denne saken. 

Eiendomsservice Ringerike AS nevner forskjellsbehandling, men rådmannen kjenner ikke til 

sammenlignbare byggesaker 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Naboer og gjenboere er varslet om rivingen, og rådmannen kan ikke se at det er ytterligere 

behov for høringer eller lignende for godkjenning av rivingstillatelsen. 

 

Dersom HMA velger å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak og det iverksettes en 

reguleringsplanprosess, fremgår reglene for høringer og offentlig ettersyn i forbindelse med 

reguleringsplaner av pbl. kapittel 12. 



  Sak 74/16 

 

 Side 42 av 43   

 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på 

gnr/bnr 86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike AS 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen mener at området bør undergis ny planlegging, og nedlegger 

midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1. 

2. Søknaden om riving godkjennes ikke. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang 

 
Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan velge å vektlegge de negative uttalelsene 

fra Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice Ringerike AS og mene at riving av 

næringsbygg uten at det bygges noe nytt er uønsket i et sentrumsområde. Hovedkomiteen kan 

vurdere det slik at sett i sammenheng med planarbeidene som foregår på østsiden av 

Hønengata, er det ønskelig med en nyregulering også på området hvor eiendom med gnr/bnr 

86/449 ligger før flere tiltak godkjennes. Hovedkomiteen kan se et midlertidig forbud mot 

tiltak som avgjørende for å sikre en helhetlig regulering av områdene rundt Hønengata. 

 

Alternativ 2 

Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 3 

Dersom HMA ønsker å stille vilkår ved et godkjenningsvedtak om at eventuell ny bruk av 

eiendommen som forutsetter dispensasjonssøknad, skal behandles av HMA, kan vedtak lyde 

som følger: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på 

gnr/bnr 86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike AS 

og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at søknaden om riving ikke er i motstrid med gjeldende 

arealplan eller lovverk. 

2. Søknaden om riving med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. 20-1, 

godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

4. En eventuell byggesøknad på eiendommen som krever dispensasjon eller lignende fra 

reguleringsplanen, skal legges fram for HMA til behandling. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

I dette forslag til vedtak er punkt 4 nytt i forhold til rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke bort fra at vedtak i denne saken og framtidig bruk av eiendommen kan ha 

prinsipiell betydning for utviklingen av området rundt Hønengata. 

 

Rådmannens vurdering 
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Rådmannen vil først presisere at denne saken ikke dreier seg direkte om fremtidig bruk av 

eiendommen. Innsendte søknad omfatter kun riving av eksisterende bygg på eiendommen. En 

eventuell søknadpliktig bruk av eiendommen etter riving vil kreve egen søknad og 

godkjennelse. 

 

Etter rådmannens vurdering bør søknaden om riving godkjennes. Søknaden oppfyller 

materielle krav i pbl. § 21-2. Naboer og gjenboere er varslet, og det foreligger ingen 

merknader fra disse. Bygningen er ikke underlagt noen vernebestemmelser. Søknaden er 

fullstendig og ikke i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og skal dermed 

godkjennes, jf. § pbl. 21-4. 

 

Rådmannen kan ikke se at riving av en bygning tilsier at det bør nedlegges midlertidig forbud 

mot tiltak slik at området kan planlegges på nytt, jf. pbl. § 13-1. Rivingen vil ikke medføre 

noen varig båndlegging av området til et spesifikt formål, og tomten kan enkelt reguleres til 

ønsket bruk ved en senere reguleringsplanprosess.  

 

Da kommunen foreløpig ikke har mottatt noen søknad om bruk av eiendommen etter rivingen, 

er det ikke endelig avklart hvordan hjemmelshaver ønsker å bruke eiendommen.  

Det er dermed usikkert om fremtidige tiltak på eiendommen vil kreve reguleringsendring eller 

om en søknad eksempelvis kan godkjennes ved dispensasjon fra gjeldende plan. Dette må 

avgjøres når det eventuelt sendes inn byggesøknad om tiltak på eiendommen.  

 

Rådmannen har ikke tatt stilling til om Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice 

Ringerike AS har klageadgang i saken, men sender kopi av vedtaket i saken til disse to. 

 

Vedlegg 

1. Artikkel i Ringerikes Blad, 26. mai 2016 

2. E-poster fra Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice Ringerike AS 

3. Foreløpig svar fra kommunen, datert 29.06.2016 

4. E-post fra Øst Riv AS med svar fra Regnorgården AS 

5. Reguleringsplankart 

6. Situasjonskart 

 

 

 Ringerike kommune, 03.08.2016 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 



Delegerte vedtak 
 

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

 

Arkivsak Dato Saksnr. Avd/Sek/Saksb. Arkivkode 

 Navn Resultat 

 Innhold 

 

16/3631 14.06.2016 DS BYG 248/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 102/50 

  

Tillatelse til oppføring av erstatningshytte Gnr/bnr 102/50 - Tanheim 

 

16/3447 14.06.2016 DS BYG 252/16 R/TEK/NILILY

 GNR 89/163 

  

Bygging av enebolig og dobbel garasje Gnr/bnr 89/163 - Almemoen 77 

 

16/3468 17.06.2016 DS BYG 257/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/176 

  

Oppføring av hytte Gnr/bnr 293/176 - Killingtjernveien tomt 8 

 

15/9595 22.06.2016 DS BYG 270/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 293/21 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/21 - Skarrudseterveien 30 

 

16/3771 23.06.2016 DS BYG 272/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 293/179 

  

Bygging av hytte og bod Gnr/bnr 293/179 - Killingtjernveien 

 

16/4088 08.07.2016 DS BYG 334/16 R/TEK/BERLE

 GNR 305/239 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 305/239 - Einerveien 5 A 

 

16/4158 13.07.2016 DS BYG 337/16 R/TEK/BERLE

 GNR 119/23 

  

Riving av brent bolig Gnr/bnr 119/23 - Hadelandsveien 833 

 

16/4167 14.07.2016 DS BYG 339/16 R/TEK/NILILY

 GNR 39/131 

  

Oppføring av fasadeskilter og vindusfolie Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstasgate 

14 

 



16/4138 14.07.2016 DS BYG 341/16 R/TEK/NILILY

 GNR 244/285 

Nerijus Alonso  

Rehabilitering av fritidsbolig Gnr/bnr 244/285 - Vikersundveien 55 

 

16/4128 15.07.2016 DS BYG 343/16 R/TEK/NILILY

 GNR 49/18 

  

Bygging av to eneboliger med hybelleilighet og carport Gnr/bnr 49/18 - 

Ringveien 10 b og c 

 

16/4137 18.07.2016 DS BYG 345/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 177/18 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 177/18 - Strømsoddveien 340 

 

16/4234 21.07.2016 DS BYG 350/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 86/161 

  

Rive hus - Bygge ny bolig og garasje Gnr/bnr 86/161 - Indre Løkka 20 

 

16/4017 26.07.2016 DS BYG 352/16 R/TEK/HALA

 GNR 18/93 

  

Oppføring av enebolig Gnr/bnr 18/93 - Grenda i Åsa 

 

16/4276 28.07.2016 DS BYG 355/16 R/TEK/KRIGRO

 GNR 34/5 

  

Bygging av lager/driftsbygning og garasje Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a b 

og c 

 

16/4095 10.08.2016 DS BYG 366/16 R/TEK/BERLE

 GNR 274/345 

  

Bygging av carportanlegg Gnr/bnr 274/345 - Hvalsbruveien 3 

 

16/3436 10.08.2016 DS BYG 367/16 R/TEK/AEMYH

 GNR 271/329 

  

Oppføring av brakkerigg Gnr/bnr 271/329 - Verkstedveien 52 

 

16/4349 10.08.2016 DS BYG 368/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 294/77 

  

Utslippstillatelse Gnr/bnr 294/77 - Vikerfjell 

 

16/4353 11.08.2016 DS BYG 371/16 R/TEK/ELIROA

 GNR 297/50 

  



Utslippstillatelse Gnr/bnr 297/50 - Tossevika 

 

16/4373 12.08.2016 DS BYG 374/16 R/TEK/INGRIS

 GNR 297/57 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/57 - Pruppeliveien - Tossevika 

 

15/9897 13.06.2016 DS IGA 246/16 R/TEK/AEMYH GNR 51/19 

  

Utvidelse av eksisterende vannbehandlingsanlegg Kilemoen Gnr/bnr 51/19 - 

Vestre Ådal 15 

 

16/1815 13.05.2016 DS  194/16 R/TEK/ELIROA GNR 274/168 

  

Utslipp fra Hallingby renseanlegg Gnr/bnr 274/168 

 

16/2131 07.06.2016 DS  235/16 R/TEK/OLAVA GNR 59/1 

Wencke Blakkilsrud  

Deling av eiendom Gnr/bnr 59/1 - Heradsbygdveien 

 

16/3516 09.06.2016 DS  242/16 R/TEK/NILILY GNR 89/157 

  

Bygging av enebolig og garasje Gnr/bnr 89/157 - Almemoen 65 

 

16/3205 14.06.2016 DS  249/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/173 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr293/173 - Killingtjern 

 

16/3639 14.06.2016 DS  250/16 R/TEK/INGRIS GNR 144/2 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 144/2 - Nordliveien 195 

 

16/2391 14.06.2016 DS  251/16 R/TEK/HALA GNR 318/168 

  

Restaurering av uthus - Ny gapahuk Gnr/bnr 318/168 - Sundgata 44 

 

16/3398 16.06.2016 DS  254/16 R/TEK/AEMYH GNR 118/1 

Kristoffer Evang  

Bruksendring Gnr/bnr 118/1 - Amundrudveien 63 

 

16/3605 16.06.2016 DS  255/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/28 

 

16/3666 20.06.2016 DS  258/16 R/TEK/BERLE GNR 317/100 

Hans Petter Hagen  

Bruksendring fra kjellerrom til soverom Gnr/bnr 317/100 Asbjørnsens gate 15B 

 

16/62 20.06.2016 DS  259/16 R/TEK/ELIROA GNR 86/343 

  



Tilbygg Gnr/bnr 86/343,342,446,536,305 - Hønengaten 73 

 

16/3678 20.06.2016 DS  260/16 R/TEK/NILILY GNR 318/117 

Elly L. Heggelund  

Dispensasjon Gnr/bnr 318/117 - Blomsgate 8 

 

16/3632 20.06.2016 DS  262/16 R/TEK/INGRIS GNR 102/50 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 102/50 

 

15/10095 21.06.2016 DS  263/16 R/TEK/HALA GNR 86/798 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/798 - Hønen terrasse 6 

 

15/5688 21.06.2016 DS  264/16 R/TEK/AEMYH GNR 305/359 

  

Dispensasjon fra avstandsbestemmelsene fra kommunal vei for oppføring av nytt 

inngangsparti Gnr/bnr 305/359 - Nes kirkestue 

 

16/3637 21.06.2016 DS  265/16 R/TEK/NILILY GNR 89/272 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 89/272 - Frydenhaugen 11 

 

16/2982 21.06.2016 DS  266/16 R/TEK/VILGUS GNR 137/2 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 137/2 - Enger gård 

 

16/3279 22.06.2016 DS  267/16 R/TEK/KRIGRO GNR 86/165 

Arild B. Djup  

Tilbygg Gnr/bnr 86/165 - Storløkkaveien 19 

 

16/2680 22.06.2016 DS  268/16 R/TEK/ELIPAU GNR 150/1 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 150/1 - Kroksrud seter og Lia 

 

16/2140 22.06.2016 DS  269/16 R/TEK/ELIROA GNR 59/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 59/1 - Nøklebyveien 20 

 

16/2731 22.06.2016 DS  271/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Osloveien 75, 3511 

Hønefoss 

 

16/3781 23.06.2016 DS  273/16 R/TEK/KRIGRO GNR 290/13 

Ann Helen og Audun Løvstad  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 290/13 - Svartbekkseter 

 

16/3766 23.06.2016 DS  276/16 R/TEK/BERLE GNR 89/257 

Aleksander Banggren  



Tilbygg veranda Gnr/bnr 89/257 - Almemoen 31 

 

16/3761 23.06.2016 DS  277/16 R/TEK/INGRIS GNR 293/94 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 293/94 - Vikerfjell 

 

16/3471 24.06.2016 DS  278/16 R/TEK/AEMYH GNR 1035/1 

  

Bruksendring Gnr/bnr 1035/1 - Nordre Brokar Hønefoss bro 

 

16/3691 24.06.2016 DS  279/16 R/TEK/KRIGRO GNR 86/479 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/479 - Hov Alle 5 A 

 

15/4162 24.06.2016 DS  280/16 R/TEK/TOPP M77 

  

Handel med pyroteknisk vare - Spar - Joker Sundvollen  

 

16/2665 24.06.2016 DS  281/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om salg av fyrverkeri (pyroteknisk vare) 2016  

 

16/2703 24.06.2016 DS  282/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Kremmertorvet - Hønengaten 85 

 

16/2712 24.06.2016 DS  284/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Plantasjen 

 

16/2716 24.06.2016 DS  285/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Mega Hønefoss - Industrigt 1 

 

16/2763 24.06.2016 DS  287/16 R/TEK/TOPP M78 &55 

  

Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare Coop Klekken 

 

16/1772 27.06.2016 DS  289/16 R/TEK/HALA GNR 91/3 

  

Bruksendring og ombygging Gnr/bnr 91/3 - Austjord 

 

16/3783 27.06.2016 DS  290/16 R/TEK/KRIGRO GNR 142/1 

Elling Tuft  

Bygging av tilbygg og gapahuk Gnr/bnr 142/1 og 4 - Øvre Halkinrud gård 

 

15/3267 27.06.2016 DS  291/16 R/TEK/AEMYH GNR 317/251 

  

Oppføring av boligblokk Gnr/bnr 317/251 - Ankersgate 8-10 

 



14/2055 27.06.2016 DS  292/16 R/TEK/OLAVA GNR 100/2 

John-Petter Sandvold  

Deling av eiendom Gnr/bnr 100/2  - Klekkenveien 152 

 

16/2832 27.06.2016 DS  293/16 R/TEK/HALA GNR 279/27 

  

Bygging av driftsbygning Gnr/bnr 279/27 - Elvebakken 

 

16/3845 27.06.2016 DS  294/16 R/TEK/KRIGRO GNR 3/12 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 3/12 - Mælingen 88 

 

16/2241 28.06.2016 DS  295/16 R/TEK/ANEWEB GNR 98/38 

  

Rammetillatelse Gnr/bnr 38/98 - Kartverksveien 21 

 

16/3690 28.06.2016 DS  297/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/10 

  

Bygging av bolig Gnr/bnr 89/10 - Hensveien 30 

 

16/3903 28.06.2016 DS  298/16 R/TEK/BERLE GNR 118/6 

  

Utvidelse av terrasse Gnr/bnr 118/6 - Gamleveien 41 

 

16/1472 29.06.2016 DS  299/16 R/TEK/KRIGRO GNR 38/209 

  

Rammetillatelse med dispensasjon for påbygging av en 8 etasje Gnr/bnr 38/209 - 

Hvervenmoveien 49 

 

16/3900 29.06.2016 DS  300/16 R/TEK/BERLE GNR 118/1 

Eirik Ruud Glørud  

Utvidelse av sauefjøs Gnr/bnr 118/1 - Amundrudveien 69 

 

16/3665 29.06.2016 DS  301/16 R/TEK/INGRIS GNR 59/35 

Venåsen Rørservice AS  

Avløpsanlegg Gnr/bnr 59/35 - Nøklebyveien 25 

 

16/3694 29.06.2016 DS  302/16 R/TEK/NILILY GNR 149/15 

  

Bygging av bolig og uthus Gnr/bnr 149/15 - Strømsoddveien 235 

 

16/3856 30.06.2016 DS  303/16 R/TEK/HALA GNR 318/443 

  

Ombygging av kjeller Gnr/bnr 318/443 - Hønfoss bru 3 

 

16/3935 30.06.2016 DS  304/16 R/TEK/KRIGRO GNR 251/103 

  

Bygging av kunstgressbane og flomlysanlegg Gnr/bnr 251/103 

 

16/3788 30.06.2016 DS  305/16 R/TEK/AEMYH GNR 318/172 



  

Installering av trappeheis Gnr/bnr 318/172 - Dronningens gate 7 

 

16/3897 30.06.2016 DS  306/16 R/TEK/HALA GNR 86/337 

  

Bruksendring Gnr/bnr 86/337 - Elling M Solheims vei 6 

 

16/3763 01.07.2016 DS  307/16 R/TEK/KRIGRO GNR 45/229 

  

Ombygging Gnr/bnr 45/229 - Høybyveien 59 

 

16/3981 01.07.2016 DS  308/16 R/TEK/KRIGRO GNR 318/210 

  

Fornyelser av terrasser Gnr/bnr 318/210 - Anna Colbjørnsdatters gate 11 

 

16/3636 01.07.2016 DS  309/16 R/TEK/NILILY GNR 82/15 

Øystein S Aune  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 82/15 - Ekornrudveien 9 

 

16/3969 01.07.2016 DS  310/16 R/TEK/HALA GNR 92/17 

  

Flytting og lagring av masser Gnr/bnr 92/17 - Hensmoveien 101 

 

16/3734 01.07.2016 DS  311/16 R/TEK/AEMYH GNR 297/95 

Tommy Johnsrud  

Bygging av hytte Gnr/bnr 297/95 - Skåpmyrveien 

 

16/4015 04.07.2016 DS  312/16 R/TEK/NILILY GNR 10/8 

Jarle Hjelle  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 10/8 - Nye Framdalsveien 16 

 

16/4051 05.07.2016 DS  313/16 R/TEK/NILILY GNR 56/331 

Ole Martin Jørve  

Bygging av garasje Gnr/bnr 56/331 - Bassengveien 19 

 

16/4055 05.07.2016 DS  314/16 R/TEK/KRIGRO GNR 86/289 

Christina Skarpnes Olsen  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 86/289 - Storløkkaveien 26 

 

16/4031 05.07.2016 DS  315/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av firemannsbolig nummer 14-17 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4047 05.07.2016 DS  316/16 R/TEK/BERLE GNR 92/40 

Kristian Ringlie  

Bygging av garasje Gnr/bnr 92/40 - Vågårdsveien 154 

 

16/4053 05.07.2016 DS  317/16 R/TEK/KRIGRO GNR 278/125 

Aleksander Ø Grønlie  

Fasadeendring og bygging av tilbygg Gnr/bnr 278/125 - Hvalsbruveien 70 



 

16/3925 05.07.2016 DS  318/16 R/TEK/AEMYH GNR 103/276 

  

Bygging av garasje Gnr/bnr 103/276 - Haugkollen 10 

 

16/4004 06.07.2016 DS  319/16 R/TEK/AEMYH GNR 278/25 

Kristin Rundhaugen  

Fasadeendring og utvidelse av eksisterende tilbygg Gnr/bnr 278/25 - Vestre Ådal 

402 

 

16/4030 06.07.2016 DS  320/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av firemannsbolig Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4033 06.07.2016 DS  321/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 18-19 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4035 06.07.2016 DS  322/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 6-7 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4037 06.07.2016 DS  323/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av tomannsbolig nummer 8-9 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4041 06.07.2016 DS  324/16 R/TEK/HALA GNR 251/282 

  

Oppføring av eneboliger i rekke nummer 1-5 Gnr/bnr 251/282 - Vikersundveien 

 

16/4043 06.07.2016 DS  325/16 R/TEK/AEMYH GNR 80/86 

  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 80/86 - Muggerudbakken 6 

 

16/4078 06.07.2016 DS  326/16 R/TEK/BERLE GNR 1/31 

Erik Bergli  

Bygging av garasje Gnr/bnr 1/31 - Busundveien 11 

 

16/3988 06.07.2016 DS  327/16 R/TEK/KRIGRO GNR 273/97 

  

Bruksendring Gnr/bnr 273/97 - Dølerudveien 19 

 

16/3349 07.07.2016 DS  328/16 R/TEK/NILILY GNR 274/76 

Raymond Frog  

Bygging av garasje Gnr/bnr 274/76 - Gamle Ådalsvei 52 

 

16/4068 07.07.2016 DS  329/16 R/TEK/KRIGRO GNR 132/54 

  

Bygging av bolig og garasje Gnr/bnr 132/54 - Harehaugveien 1 

 



16/3894 07.07.2016 DS  330/16 R/TEK/ELIROA GNR 156/3 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 156/3 - Havikveien 221 

 

16/3338 07.07.2016 DS  331/16 R/TEK/HALA GNR 31/94 

  

Dispensasjon Gnr/bnr 31/94 

 

16/3852 07.07.2016 DS  332/16 R/TEK/HALA GNR 244/449 

  

Oppføring av flermannsbolig Gnr/bnr 244/449 - Kindsveien 

 

16/4049 08.07.2016 DS  333/16 R/TEK/NILILY GNR 318/229 

Henrik Bergheim  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 318/229 - Owrens gate 12 

 

16/4139 11.07.2016 DS  335/16 R/TEK/ELIROA GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 298/1/39 - Ringerudåsen 

 

16/4154 13.07.2016 DS  336/16 R/TEK/NILILY GNR 274/125 

  

Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 274/125 - Hvalsbruveien 10 

 

16/4192 14.07.2016 DS  338/16 R/TEK/NILILY GNR 244/139 

Jack Bjørnstad  

Garasje Gnr/bnr 244/139 - Støaveien 59 

 

16/4186 14.07.2016 DS  340/16 R/TEK/BERLE GNR 251/121 

Karl Werner Weinreich  

Dispensasjon - Rive og sette opp ny garasje Gnr/bnr 251/121 - Holleiaveien 15 

 

16/4057 15.07.2016 DS  342/16 R/TEK/NILILY GNR 90/1 

Hans Marius Hove  

Riving av garasje Gnr/bnr 90/1/4 - Hensveien 17 

 

16/3492 18.07.2016 DS  344/16 R/TEK/KRIGRO GNR 305/95 

Siw Anita Pukerud  

Tilbygg til bolig Gnr/bnr 305/95 - Urulaveien 27 

 

16/4209 18.07.2016 DS  346/16 R/TEK/KRIGRO GNR 274/345 

Mesterbygg Ringerike AS  

Bruksendring Gnr/bnr 274/345 - Hvalsbruveien 21 

 

16/2605 19.07.2016 DS  347/16 R/TEK/KRIGRO GNR 244/12 

Knut Herman Bøhn  

Fjøs for ungdyr Gnr/bnr 244/12 Hovinveien Tyristrand 

 

16/4232 20.07.2016 DS  348/16 R/TEK/KRIGRO GNR 37/83 

Bjørn Ingar Hella  



Tilbygg og ombygging av garasje Gnr/bnr 37/83 - Arnegårdsveien 38 

 

16/4097 20.07.2016 DS  349/16 R/TEK/NILILY GNR 298/1 

  

Bygging av hytter Gnr/bnr 298/1 - Vestre Ådal 625 

 

16/4063 26.07.2016 DS  351/16 R/TEK/KRIGRO GNR 305/49 

Nina Mohn  

Dispensasjon Gnr/bnr 305/49 

 

16/4274 28.07.2016 DS  353/16 R/TEK/KRIGRO GNR 87/192 

Krzysztof Czarnecki  

Bygging av tilbygg Gnr/bnr 87/192 - Trulserudveien 1 

 

16/4194 29.07.2016 DS  356/16 R/TEK/KRIGRO GNR 290/10 

Agnar Tenold  

Driftsbygning Gnr/bnr 290/10 - Skagnesseterveien 22 

 

16/4269 02.08.2016 DS  357/16 R/TEK/ANEWEB GNR 13/3 

Arne Ragnar Bakken  

Utvidelse av soverom Gnr/bnr 13/3 - Fuglesangvegen 42 

 

16/4301 03.08.2016 DS  358/16 R/TEK/ANEWEB GNR 118/10 

Ole Torstein Flaten  

Utskifting av takvindu med påbygg av takoppløft Gnr/bnr 118/10 - 

Amundrudveien 30 

 

16/4319 05.08.2016 DS  359/16 R/TEK/HALA GNR 46/1/2 

  

Bygging av kaldtlager Gnr/bnr/fnr 46/1/2 - Askveien 86 

 

16/4052 08.08.2016 DS  360/16 R/TEK/AEMYH GNR 58/4 

Ragnar Aasen  

Bygging av redskapshus Gnr/bnr 58/4 - Heradsbygdveien 106 

 

16/4297 10.08.2016 DS  361/16 R/TEK/AEMYH GNR 285/1 

  

Rehabilitering av skorstein og montering av ny peis Gnr/bnr 285/1 - Ådalsveien 

693 

 

16/4080 10.08.2016 DS  363/16 R/TEK/AEMYH GNR 89/201 

  

Bygging av boliger Gnr/bnr 89/201 - Almemoen 

 

15/6476 10.08.2016 DS  364/16 R/TEK/HALA GNR 317/154 

  

Oppføring av leilighetsbygg Gnr/bnr 317/597og 317/598 - Glatveds gate 3 - 5 - 7 

- 9- 11 - 13 - 15 

 

16/4298 10.08.2016 DS  365/16 R/TEK/ANEWEB GNR 39/70 



Liss H Hansen  

Bygging av garasje Gnr/bnr 39/70 - Hagavei 4 

 

16/3671 10.08.2016 DS  369/16 R/TEK/INGRIS GNR 297/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr 297/1/26 - Tosseviksetra 

 

16/3388 11.08.2016 DS  370/16 R/TEK/INGRIS GNR 298/1 

  

Tillatelse til avløpsanlegg Gnr/bnr/fnr298/1/83 - Moltebrenna 

 

16/4398 12.08.2016 DS  375/16 R/TEK/NILILY GNR 37/155 

  

Skilt - reklame Gnr/bnr 37/155 - Dronning Åstasgate 4 

 

16/4100 15.08.2016 DS  376/16 R/TEK/OLAVA GNR 49/108 

  

Deling av eiendom Gnr/bnr 49/108 - Hofsfossveien 6 

 



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Wencke Blakkilsrud  

Nøklebyveien 20 

 

3518 HØNEFOSS 

 

Delegasjonssak nr. 235/16 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/2131-6 22042/16 GNR 59/1  22.06.2016 

 

GNR/BNR 59/1 - HERADSBYGDVEIEN - DELING AV EIENDOM – 

 OPPRETTELSE AV NY GRUNNEIENDOM - GODKJENNING 

 

Det vises til søknad mottatt 06.04.2016 og til landbrukskontorets vedtak datert 30.05.2016. 

Søknaden gjelder fradeling av parsell på ca. 2 900m². Det er i søknaden angitt at parsellen skal 

fremstå som selvstendig bruksenhet etter fradelingen, og benyttes til bolig. 

 

Plangrunnlag:  

Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplanbestemmelsene og er definert som 

et LNF- område.  

Oppføring av ny bolig- eller fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Forbudet gjelder også utvidelse av 

slik bebyggelse, samt fradeling til slikt formål.jfr.§2.1. 

 

Søknaden om deling er behandlet av landbrukskontoret, vedtak datert 30.05.2016 der delingen 

godkjennes på følgende vilkår:  

 

1. Eventuelle rettigheter (fiskerett mm.) skal fortsatt tilhøre hovedbølet og følger ikke med i 

delingen.  
 

 

Tiltaket: 

Arealet som søkes fradelt er vist på kartutsnitt datert 11.03.2016. 

Det er i situasjonsplanen vist forslag til plassering av framtidig bebyggelse. 

Det foreligger godkjenning  fra Statens vegvesen datert 06.04.2016 til utvidet bruk samt 

flytting av avkjørsel for eiendom gnr.59 bnr 36 og omsøkte parsell (ny boligeiendom). 

Det er i kommunens saksnummer 16/2140 behandlet søknad om utslipp og avløpsanlegg som 

ble godkjent i delegasjonssak 269/16, datert 22.06. 2016. 

 

Dispensasjon:    

Det søkes om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 deleforbud. 

Søker begrunner dispensasjonssøknaden med blant annet: 

«Ingen ulemper med i forhold til drikkevann bading, jordvanning eller lignede.» 

Det er slik vi ser det flere positive forhold som taler for en fradeling: 

Parsellen ligger mellom to etablerte boligeiendommer, det er ca. 2-2.5 km til skole, barnehage 

butikk. Det er god kollektiv transport med hyppige avganger til Hønefoss. Det er riktignok 

ikke gang og sykkelvei i området, men veien anses ikke å ha stor trafikk. 

Fradelingen vil heller ikke slik vi ser det føre til ulempe for landskaps-, natur- eller frilufts- 

verdier i området. Vi anser at dispensasjonsspørsmålet er av lokal karakter, og at det ikke er 
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nødvendig å innhente uttalelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen. I denne spesielle saken 

finner vi å kunne behandle saken på delegert myndighet.  

 

Etter en helhetsvurdering av tiltaket ser vi at fordelene ved å godkjenne dispensasjonen er 

større enn ulempene, og finner å kunne gi dispensasjon og søknad om fradeling kan 

godkjennes. 

 

Nabovarsling: 

Tiltaket er nabovarslet. Det foreligger ingen merknader til tiltaket. 

 

Vedtak: 

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

kommunestyre 20. juni 2013, godkjennes søknaden om deling i henhold til plan- og 

bygningslovens §§ 20-1 m, 26-1, 27-1, 27-2 og 27-4 på følgende betingelser: 

 

1. Arealet skal være som vist på innsendte kartgrunnlag, ca. 2900 m
2
. 

2. Nødvendige rettigheter med hensyn til vei, vann og avløp må sikres og tinglyses.  

3. Forutsetninger satt i landbrukskontorets vedtak må oppfylles.  

 

Giro (til Wencke Blakkilsrud) ettersendes for innbetaling av gebyr for saksbehandling: kr 12 

000,-, dispensasjoner: kr 8 800,-, totalt: kr 20 800,-. (Det vil påløpe et større gebyr ved kart- 

og delingsforretningen senere. (Betalingsreglementet i Ringerike kommune fastsetter de 

enkelte gebyrer og avgifter. Betalingsreglementet for 2016 ble vedtatt av kommunestyret 

10.12.2015).  

 

Forholdet må være ordnet innen 3 år etter at tillatelsen er gitt. Etter det faller tillatelsen bort, 

jfr. plan- og bygningslovens § 21-9. 

 

Saken oversendes Oppmålingskontoret i Ringerike kommune for videre behandling. 

 

Klageadgang: 

Denne tillatelsen kan påklages til Ringerike kommune. Skriftlig klage må leveres kommunen 

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

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

ved henvendelse til kommunens servicetorg. 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

Kopi til:  

Ringerike kommune, Kommunaltekniske tjenester . 

Ringerike kommune, Kart- og oppmåling. 

Ringerike kommune, Eiendomskattekontoret.  



Fra: Tone Hau Steinnes [fmbuths@fylkesmannen.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Guri Thomassen [gst@roarjorgensen.no] 

Sendt: 30.06.2016 14:23:01 

Emne: Ringerike kommune - gnr 318/63 - Storgata 7 - bruksendring med tilhørende tiltak - 

klage 

Vedlegg: Ringerike kommune - gnr 318 63 - Storgata 7 - bruksendring med tilhørende tiltak - 

klage.pdf 

Hei, 
 
Vedlagt følger Fylkesmannens vedtak i ovennevnte klagesak. Vi sender brevet kun 
per epost.  

Med vennlig hilsen  
Tone Hau Steinnes  
 

Fylkesmannen i Buskerud  



Vår dato: 30.06.2016

Vår referanse: 2016/2785

Arkivnr.: 423.1

Deres referanse:

Saksbehandler: Tone Hau Steinnes

Innvalgstelefon: 32266670

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

Ringerike kommune - gnr 318/63 - Storgata 7 - bruksendring med 
tilhørende tiltak - klage

VEDTAK

Klagen tas ikke til følge. Fylkesmannen stadfester Ringerike kommunes vedtak av 18. 
januar 2016.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 25. april 2016.

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om bruksendring for etablering av kjøtt- og delikatesseforretning på
eiendommen gbnr. 318/63.

I forbindelse med søknadsprosessen har det kommet inn merknader fra Per Bye AS.

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente søknaden i 
vedtak av 18. januar 2016. Tillatelse og ansvarsretter ble godkjent i administrativt vedtak av 
22. januar 2016, og midlertidig brukstillatelse ble gitt 2. februar 2016. 

Vedtaket er påklaget av Per Bye AS v/Per Einar Lilja Bye i brev av 14. februar 2016. Per 
Einar Lilja Bye eier 90 % av gbnr. 318/22, som er naboeiendommen til gbnr. 318/63.

I klagen er det anført at gbnr. 318/22 har tinglyst kjøre- og gangvei over gbnr. 318/63. Denne 
rettigheten er fra 1887 og er tinglyst. Veiretten er en åpenbar positiv bruksservitutt som ikke 
faller bort, og det er derfor åpenbart at tiltakshaver ikke har privatrettslige rettigheter som 
kreves. Veien ble ulovlig stengt i 1986. Klager har protestert gjentatte ganger, og saken har 
stått stille frem til 2011, da gbnr. 318/63 søkte om oppføring av gjerde som ville stenge
veiretten ytterligere. Ringerike kommune tok da hensyn til veiretten og ba om at partene 
skulle komme til enighet om det privatrettslige forholdet før kommunen eventuelt behandlet 
søknaden.
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Klager skriver at de i forbindelse med bruksendringen har gjort en rekke henvendelser til 
hjemmelshaver og kommunen. Den første henvendelsen var i oktober 2015. Seksjonen var da 
et tomt skall med brannvegg som adskilte veipassasjen fra forretningslokalet. Klager mener 
det har vært en rekke kritikkverdige forhold i prosessen som har vært påpekt i flere skriftlige 
henvendelser. 

Videre skriver klager at rådmannen ikke har foretatt noen fullstendig gjennomgang av 
prosessvarsel fra Barth & Lundevall-Unger, mens brev fra advokat Brørby datert 18.
desember 2015 derimot er drøftet. I saksfremlegget refereres det til sistnevnte dokument, hvor 
det påberopes at arbeidene er gjort i god tro. Klager mener at det ikke foreligger god tro, da 
tiltakshaver hadde kjennskap til den tinglyste veiretten, og anser at vedtaket derfor er fattet på 
mangelfullt og feilaktig grunnlag. 

Klager anfører at kommunen har behandlet servitutten på forskjellig vis på ulike tidspunkter 
til tross for at den er en åpenbar positiv bruksservitutt.

Fylkesmannen viser for øvrig til klagen i sin helhet. 

Klagen ble 4. april 2016 behandlet av Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og 
arealforvaltning som ikke fant grunnlag for å endre sitt tidligere vedtak.

Per Bye AS har i brev av 11. mai 2016 til Fylkesmannen ytterligere kommentarer til saken.
Klager har merknader til forhold rundt godkjenning av brannskillet, estetikk, mv.

Fylkesmannen har tatt saken opp til behandling i medhold av plan- og bygningsloven § 1-9,
jf. Kommunal- og regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av 
klagesaker under departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader
Bruksendring er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav d. 

Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken og har dermed adgang til å klage på vedtaket, jf.
forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til forretninger og kontor i 
reguleringsplan for Kvartalet 42, vedtatt av Ringerike kommunestyre 30. november 1978 og 
stadfestet 2. februar 1979.

Kjøtt- og delikatesseforretning er i tråd med arealformålet.

Vurdering av klagers anførsler
Klager har i hovedsak anført at søknaden om bruksendring må avvises fordi gbnr. 318/22 har 
tinglyst kjøre- og gangvei over gbnr. 318/63, slik at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettigheter søknaden forutsetter.

I vedtaket av 18. januar 2016 skriver kommunen:
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«Hovedkomiteen mener at de forhold som Per Bye As tar opp knyttet til atkomst for 
eiendommen gnr. 318, bnr. 22 vedrørende eiendommen gnr. 318, bnr. 63 
representerer privatrettslige forhold av en type som ikke kommunen som 
bygningsmyndighet skal ta stilling til. Det framstår ikke som åpenbart for 
bygningsmyndigheten at tiltakshaver mangler privatrettslige rettigheter, og 
hovedkomiteen finner det med henvisning til plan- og bygningslovens § 21-6 ikke 
riktig å avvise søknaden.»

I klagesaksbehandlingen skriver kommunen blant annet.:

«I siste del av klagen skriver Per Bye AS om på hvilket grunnlag vedtaket i sak 5/16
påklages. Per Bye AS viser til ytterligere dokumenter som er vedlagt klagen. I sitt 
punkt 1 står det om at Per Bye AS mener det er åpenbart at motparten ikke har 
privatrettslige rettigheter og viser til vedlegg 1 a og 1B vedrørende skjøte fra 
4.12.1886. Rådmannen viser til at dokumentet fra 4.12.1886 er av privatrettslig art. 
Svært mye har skjedd siden 1886, og rådmannen kan med henvisning til plan- og 
bygningslovens § 21-6, som gjelder privatrettslige forhold, ikke se at det er åpenbart 
for bygningsmyndigheten at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter som 
søknaden forutsetter. Rådmannen kan ikke se at skjøtet fra 1886 medfører at
kommunen ikke skulle ha behandlet søknaden om bruksendring.»

Plan- og bygningsloven § 21-6 lyder slik:

Med mindre annet følger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til 
privatrettslige forhold ved behandling av byggesøknader. Dersom det fremstår som 
åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige 
rettigheter søknaden forutsetter, skal søknaden avvises. Tillatelse etter denne lov 
innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Kommunen kan fastsette frist 
for supplering av søknaden.

Det fremgår av skjøtet fra 20. mai 1887 at det er overdratt en parsell og at «Med Handelen 
følger for Kjøberen O. Bye eller senere Eiere af den solgte Eiendom Ret til Kjørevei og 
Gangvei gjennom mit Gårsrum Gr.No. 11 a og ud til Storgaden».

Fylkesmannen vil bemerke at bygningen på gbnr. 318/63 ble oppført allerede i 1986. Det 
fremgår av saken at lokalene var i bruk som forretningslokaler, og at det ikke har vært noen 
åpen passasje eller gjennomgang i bygningen for klager eller andre. Brannveggen som nå 
flyttes er inne i bygningen. Det er ikke slik at bygningen utvides og dermed fjerner en 
eksisterende passasje for klagers eventuelle veirett. 

Den nå omsøkte bruksendringen har dermed ingen betydning for en eventuell veirett over 
eiendommen. Bruksendringen i seg selv medfører ingen endring av dagens situasjon på 
eiendommene. Dette innebærer også at eksistensen av en eventuell veirett heller ikke gjør det 
«åpenbart for bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter 
søknaden forutsetter» i denne konkrete saken. Det er derfor ikke grunnlag for å avvise 
søknaden etter plan- og bygningsloven § 21-6. 

Fylkesmannen vil understreke at vi her ikke tar stilling til innholdet i veiretten slik den 
fremgår av skjøtet fra 1887, om veiretten er bortfalt eller om veiretten skulle ha medført at 
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bygningen på gbnr. 318/63 ikke burde vært tillatt oppført i 1986. Dette er privatrettslige 
spørsmål som Fylkesmannen ikke kan ta stilling til. 

Fylkesmannen har vurdert klagers øvrige anførsler, herunder godkjenning av brannskille og 
estetikk, 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
fagsjef

Tone Hau Steinnes

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Guri Thomassen
Jan Petter Lilja Bye
Leiv Vidar Slakterforretning AS Storgata 7 3513 HØNEFOSS
Tormod Thomassen Slettveien 11 B 3513 HØNEFOSS
Roar Jørgensen AS Hvervenmoveien 45 3511 HØNEFOSS
TT Consult AS Kongens gate 13 3510 HØNEFOSS
Metodistkirken i Norge, Hønefoss menighet Postboks 134 3502 HØNEFOSS
Per Bye AS Tjyruhjellveien 17 3512 HØNEFOSS
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Ringerike kommune - gnr 258/2 - tilbygg på fritidseiendom ved Væleren -
klage dispensasjon fra kommuneplan

VEDTAK

Klagen tas til følge. Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 15. februar 
2016 og avslår søknad om dispensasjon.

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28 tredje 
ledd.

Fylkesmannen viser til oversendelse mottatt 24. mai 2016. 

Sakens bakgrunn
Saken gjelder søknad om dispensasjon fra kommuneplan for oppføring av tilbygg til hytte på
eiendommen gbnr. 258/2. Eiendommen ligger ved Væleren, som er en av drikkevannskildene 
i Ringerike kommune. 

Dispensasjonssøknaden ble oversendt Tyristrand vannverk for uttalelse. Tyristrand vannverk 
er et privat vannverk med Væleren som sin eneste vannkilde. Vannverket uttalte seg negativt 
til søknaden. 

Ringerike kommune v/hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning godkjente 
dispensasjonssøknaden i vedtak av 15. februar 2016. 

Vedtaket er påklaget av Tyristrand vannverk i epost av 9. mars 2016. 

Klager anfører at vedtaket er gjort på tvers av det kommunen skal gjøre og det som er avtalt 
med vannverket tidligere. Videre mener klager at det er Mattilsynet som har den endelige 
godkjenningen innenfor nedbørsfeltet til drikkevannskilden Væleren. Klager mener det er 
beklagelig at kommunen ikke har oversendt klagen til Mattilsynet for uttalelse. Det bes om at 
kommunen går gjennom sine rutiner for behandling av byggesaker i nedbørsfeltet til Væleren.

Fylkesmannen viser for øvrig til klagen i sin helhet.
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Klagen ble 2. mai 2016 behandlet av Ringerike kommune v/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 og Kommunal- og 
regionaldepartementets brev av 28. september 2009 der behandlingen av klagesaker under 
departementets ansvarsområde er delegert til Fylkesmennene. 

Fylkesmannens merknader
Oppføring av tilbygg er et søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav a.

Klagerett og klagefrist
Klager har rettslig klageinteresse i saken fordi Tyristrand vannverk har Væleren som sin 
eneste vannkilde og omsøkt tiltak ligger ca. 8 meter fra vannet. Klager har dermed adgang til 
å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28.

Klagen er fremsatt innen klagefristen etter forvaltningsloven § 29.

Planstatus
Eiendommen ligger innenfor et område som er avsatt til LNF-område i kommuneplanen
vedtatt av Ringerike kommunestyre 30. august 2007. Hytta hvor tiltaket skal gjennomføres 
ligger ca. 8 meter fra vannet Væleren.

Det følger av kommuneplanen § 2.1 annet ledd annet punktum at utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse ikke er tillatt i LNF-områder. 

Videre følger det av § 5 første ledd at det i LNF-områder er forbudt å iverksette nye bygge-
og anleggstiltak i en sone på 100 meter fra vassdrag.

Det omsøkte tiltaket er avhengig av dispensasjon fra begge bestemmelsene. 

I tillegg er området markert som «Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag», 
«Nedslagsfelt for drikkevann» på plankartet.

Dispensasjonsvurderingen
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon fra 
kommuneplanens bestemmelser dersom hensynene bak bestemmelsene 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. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er
som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens
øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det 
skal derfor ikke være kurant å fravike gjeldende plan.

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 



Side 3 av 5

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.

I saksfremlegget til vedtaket av 15. februar 2016 skriver kommunen blant annet:

«Dersom et tilbygg vil føre til at hytta vil bli brukt mye oftere, eller fører til at det blir 
plass til mange flere mennesker, kan dette videre føre til et potensielt større 
forurensingspress på drikkevannskilden enn den tidligere bruken. Tilbygget består i 
dette tilfellet av et soverom på ca. 5,25 m2, en badstue, og tak over inngangsparti. 
Totalt er hele tilbygget på ca. 12 m2. Hytta har kun ett soverom fra før på kun 4,75 m2. 
Rådmannen vurderer det slik at selv om tilbygget nødvendigvis vil føre til at 
tiltakshaver får økt overnattingsplass, er tilbygget såpass lite og hytta i seg selv såpass 
liten, at dette ikke vil føre til vesentlig økt bruk eller en bruk utover det som er 
påregnelig. Rådmannen mener dessuten at man bør sette krav om bedring av 
toalettløsning i forbindelse med at det gis dispensasjon for å oppføre tilbygg, og har 
derfor foreslått dette i det anbefalte vedtaket. Kommunen har i følge plan- og 
bygningsloven § 19-2, anledning til å sette vilkår for dispensasjon. Det er opplyst om 
at nåværende løsning er en type utedo/bøttedo. Et avløpsfritt biologisk toalett eller et 
forbrenningstoalett som går på gass, kan forbedre utslippsforholdene og sikre mot 
framtidig forurensing. Dette vil også være positivt for allmennheten og miljøet. For å 
kunne gi dispensasjon må først og fremst tiltaket ikke tilsidesette hensynet bak 
bestemmelsen, videre så må fordelene være klart større enn ulempene. Med det menes 
fordeler for allmennheten o.l, og ikke for tiltakshaver/søker. I dette tilfellet er det 
begrenset hvilke fordeler tilbygget har for allmennheten, men ulempene som følge av 
tiltaket er heller ikke av stor betydning. Rådmannen kan ikke se at tiltaket i seg selv vil 
kunne føre til vesentlige ulemper for natur- eller friluftsverdier i området eller 
føre til økt forurensing i drikkevannskilden Væleren. Slik som fylkesmannen påpeker 
er hytta eksponert mot vannet. Tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta, 
rådmannen mener at tilbygget vil på den måten «gli i ett» med hytta og ikke gjøre så 
mye ut av seg. Rådmannen anser det som positivt at søker, etter tilbakemelding fra 
kommunen, endret tilbygget fra å være en utvidelse av uthuset til å være en utvidelse 
av hytta. På den måten er tilbygget innenfor retningslinjene, samt at man unngår at 
det uthuset går fra uthus til anneks, og på den måten kan utvikle seg til å bli en hytte 
til på eiendommen.»

Fylkesmannen vil bemerke at et sentralt hensyn bak både bestemmelser om byggeforbud i
LNF-områder og bestemmelser om byggeforbud mot vassdrag er å ivareta allmenne interesser 
og unngå uheldig bygging langs vassdragene. Ytterligere privatisering og gjentetting av 
arealene skal unngås.

Omsøkt tiltak er et tilbygg på ca. 12m2. Hyttas størrelse vil øke fra 35m2 til 47m2, som er en 
økning på rundt 34 %. Hytta ligger omtrent 8 meter fra vannkanten. Fylkesmannen anser at 
dispensasjon ikke vil føre til at hensyn som nevnt ovenfor vil bli vesentlig tilsidesatt, men det 
er likevel klart at de vil bli tilsidesatt i en viss grad.

Det skal sterke grunner til for å gi dispensasjon fra bestemmelser om byggeforbud. 
Kommunen skriver at tilbygget skal utføres som en forlengelse av hytta, og at det vil på den 
måten «gli i ett» med hytta og ikke gjøre så mye ut av seg. Fylkesmannen vil bemerke at en 
økning av størrelsen som omsøkt er relativt stor, og hytta ligger eksponert ut mot vannet. Vi 
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anser at denne endringen kan føre til at den privatiserende virkningen av hytta blir sterkere 
enn i dag. Dette gjelder selv om tiltaket anses innenfor det som følger av kommunens 
retningslinjer i kommuneplanen. En slik forsterket privatiserende virkning er å anse som en 
ulempe. 

I tillegg kan tilbygget med et nytt soverom føre til en økt bruk av hytta, som igjen kan føre til 
mer forurensning av drikkevannskilden Væleren. Dette er også å anse som en ulempe ved 
dispensasjonen.

Vi vil bemerke at det synes som om kommunen kan ha lagt positiv vekt på at tiltakshaver 
opprinnelig søkte om et tilbygg til uthuset, men at dette ble endret til et tilbygg på hytta etter 
tilbakemelding fra kommunen. Vi vil understreke at dette ikke er et relevant moment i 
dispensasjonsvurderingen. Det at det opprinnelig ble søkt om et tiltak som kommunen anså 
som uheldig, er ikke å anse som en fordel ved den aktuelle dispensasjonen.

Fylkesmannen anser det klart at det kan være en fordel at dagens utedo byttes ut med 
avløpsfritt biologisk toalett eller forbrenningstoalett. Dette kan avhjelpe eventuelle ulemper 
ved økt bruk av hytta. Etter en samlet vurdering er vi likevel kommet til at fordelene ikke kan 
sies å være klart større enn ulempene. Vilkårene for å gi dispensasjon er etter vårt syn ikke 
oppfylt. 

Fylkesmannen finner også at det må tillegges stor vekt at Mattilsynet har uttalt seg negativt til 
dispensasjonssøknaden i forkant av klagebehandlingen. I uttalelsen av 6. april 2016 står blant 
annet følgende:

«Mattilsynet har tidligere uttalt at vi ikke ønsker noe form for økt aktivitet i 
nedbørsfeltet til Væleren. Væleren er drikkevannskilde for 2500 mennesker på 
Tyristrand og Nakkerud og det er ikke noe umiddelbart alternativ til denne kilden. 
Råvannskvaliteten i Væleren er ikke optimal og vannet er allerede fullrenset. Det er 
svært viktig at råvannskvaliteten ikke forringes ytterligere. Mattilsynet stiller seg 
derfor negative til at kommunen gir dispensasjon fra kommuneplanbestemmelser og 
tillater hytteeier å lage tilbygg til hytte i nedbørsfeltet til Væleren.

Mattilsynet ønsker ikke å ta stilling til hvorvidt utbygging av en hytte ved Væleren, 
eller arbeider i den forbindelse, vil ha noen innvirkning på vannkilden. Det er 
imidlertid overveiende sannsynlig at tiltaket vil føre til økt bruk av hytta og potensielt 
økt forurensning til drikkevannskilden. Vi merker oss at to ulovlige oppførte tilbygg 
har fått dispensasjon i etterkant og er redd for at dette, sammen med nye
dispensasjoner, totalt sett vil gi en negativ presedens i området sett fra et 
drikkevannsperspektiv.»

Mattilsynet er et statlig forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukerne blant annet trygt 
drikkevann. Det følger av plan- og bygningsloven § 19-2 fjerde ledd at kommunen ikke bør gi 
dispensasjon når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt til 
søknaden. 

Det fremgår av uttalelsen at Mattilsynet mener at det ikke bør gis dispensasjoner som kan føre 
til økt aktivitet generelt i nedbørsfeltet til Væleren. Dette er av hensyn til råkvaliteten på 
drikkevannet, som ikke er optimal.
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Fylkesmannen finner det klart at en utvidelse av hytta vil kunne føre til økt bruk og dermed 
økt aktivitet i området. Selv om det er stilt vilkår om en annen type toalett, vil det likevel 
kunne bli økning i annen type forurensning som utslagsvann, mv. Hytta ligger også svært nær 
selve drikkevannskilden. Uttalelsen fra Mattilsynet må etter vårt syn tillegges stor vekt i 
saken. 

For øvrig vil vi bemerke at kommunen skulle ha innhentet uttalelsen før dispensasjonssaken 
ble behandlet første gang. Vi anser imidlertid denne saksbehandlingsfeilen som reparert ved 
at kommunen innhentet den før klagesaken ble behandlet. 

Fylkesmannen er etter en samlet vurdering kommet til at vilkårene for å gi dispensasjon ikke 
er oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Fordelene ved en dispensasjon er 
ikke klart større enn ulempene. I tillegg må det legges stor vekt på at Mattilsynet som direkte 
berørt statlig myndighet har uttalt seg klart negativt til saken, jf. § 19-2 fjerde ledd. 

Konklusjon
Fylkesmannen omgjør Ringerike kommunes vedtak av 15. februar 2016, jf. forvaltningsloven 
§ 34, 4.ledd. Søknad om dispensasjon fra avslås. 

Etter fullmakt

Bente Nyegaard Fjell
avdelingsdirektør

Rune Fredriksen
fagsjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

Kopi til:
Trond Schmidt Varnesveien 29 3189 HORTEN
Tyristrand vannverk Vælerenveien 3533 TYRISTRAND
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Arkivsaksnr.: 14/1234-3   Arkiv: GNR 257/1  

 

GNR. 257/1 - Konsesjon og boplikt på Haug Midtre  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

 Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristi Marthe 

Sandsbakk på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1 med følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng. 

2. Hvis søker ikke vil oppfylle kravet i punkt 1., må eiendommen innen 3 måneder 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristi Marthe Sandsbakk fikk innvilget konsesjon på eiendommen Haug Midtre, gnr/bnr 

257/1, 08.10.2014. Det ble gitt dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Etter 

dispensasjonstiden ble det stilt krav om at søker selv må flytte til eiendommen innen ett år, 

og deretter bebo den i minst 5 år i sammenheng. Den siste fristen er nå overskredet, og 

Sandsbakk søker konsesjon på nytt fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. 

Rådmannen gir innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt og tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak.  

 

Innledning / bakgrunn 

Kristi Marthe Sandsbakk søker konsesjon på eiendommen Haug Midtre, Gnr/bnr 257/1. Det 

søkes konsesjon fordi hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått 

konsesjon på eiendommen med krav om personlig boplikt. Vedtaket ble ikke påklaget. 

 



Eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller har mer 

500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller upersonlig. I 

«prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 06.02.2012 av 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det frem at på 

eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, og/eller 2000 

dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. I følge Konsesjonsloven er boplikten 

først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Haug Midtre består av gnr/bnr 255/12, 257/1, 261/3 og 269/2 i 

Ringerike kommune. Konsesjonseiendommen har ifølge Gårdskart et totalareal på 2910 

dekar, hvorav 155 dekar fulldyrka mark og 2701 dekar produktiv skog. Eiendommen utløser 

dermed krav om personlig boplikt.  

 

 

Beskrivelse av saken 

Kristi Marthe Sandsbakk søkte konsesjon på erverv av eiendommen Haug Midtre i 2014. 

Erververen søkte varig dispensasjon fra boplikten, subsidiært inntil 5 års dispensasjon. Det 

ble ikke gitt noe begrunnelse for hvorfor dispensasjon bør gis, ei heller noen planer for 

bosetting på eiendommen i framtiden. Konsesjonssøker og selger av konsesjonseiendommen 

hadde en skriftlig avtale om at selger hadde vederlagsfri borett i hovedbygningen fram til 

01.07.2015.  Landbrukskontoret behandlet søknaden 08.10.2014 i sak 14/1234, og på 

bakgrunn av dette ble det innvilget dispensasjon fra boplikten fram til 01.07.2015. Med 

vilkår om at etter 01.07.2015 må søker selv bosette seg på eiendommen innen ett år, og bebo 

den i minst 5 år sammenhengende for å oppfylle boplikten. Vedtaket ble ikke påklaget av 

søker. 

 

28.06.2016 mottok Ringerike kommune ny søknad om konsesjon på erverv av eiendommen 

Haug Midtre. Søker informerer da om at hun ikke ønsker å forplikte seg til å bosette seg på 

eiendommen, grunnen er at søker i dag bor og eier Grefsrud gård, Gnr/bnr 261/1. Søker ser 

det lite hensiktsmessig å flytte da avstanden mellom gårdene er forholdsvis liten og begge 

gårdene kan driftes fra Grefsrud. Det legges til at barn eller barnebarn sannsynligvis skal 

flytte til gården på et senere tidspunkt. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som B-område. Skogen har 

middels til høy bonitet. Dette er områder med sterke landbruksinteresser. 

 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det 

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Svar på søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom, 08.10.2014, sak 14/1234. 

 

 



 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er overskredet, og ikke vil 

innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 innvilges ikke søknad om konsesjon til Kristi 

Marthe Sandsbakk på eiendommen Haug Midtre gnr. 257 bnr. 1. På denne bakgrunn 

fastsettes med hjemmel i lovens § 18 en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen 

overdras til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og opplyser om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis aldri utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis kjøper av en 

landbrukseiendom likevel ikke ønsker/kan oppfylle boplikten, kan konsesjonen trekkes 

tilbake, og eiendommen må overdras til noen som kan/vil bosette seg på eiendommen 

(konsesjonsloven §16).  

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle 

vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig 

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristi Marthe Sandsbakk fikk 

innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2014, med et års dispensasjon fra 

boplikt. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun ikke ønsker å oppfylle 

boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på momentene i lovens § 9, da vurderingen er 



den samme som i opprinnelig vedtak, men vil påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble 

gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet til helhetlig ressursforvaltning. 

 

I konsesjonssøknaden søkes om inntil 3 års fritak fra boplikten. Det opplyses videre at barn 

eller barnebarn planlegger å flytte til eiendommen på et senere tidspunkt. 

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er overskredet, og at det 

kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at: søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter konsesjonsvedtak, og deretter bebo den minst 5 år i 

sammenheng. Det vil ikke bli gitt ytterligere utsettelse på boplikten. Hvis søker ikke ønsker 

å oppfylle krav om boplikt, må eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon eller 

ikke trenger konsesjon. 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Tidligere konsesjonsvedtak 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Mathea Storihle 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

 
Arkivsaksnr.: 15/4556-6   Arkiv: PLN 405  

 

0605_405  detaljregulering for Tandberghøgda - oppstart av 

planarbeid  

 
Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_405 detaljregulering for Tanberghøgda. 

 

2. Veitrasé til Lisletta skal spilles inn og vurderes i kommuneplanens arealdel. 
 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag  

Krakstadmarka AS ønsker oppstart av detaljregulering for området Tanberghøgda, 

beliggende sør-øst for Hønefoss sentrum. Formålet er å utvikle området til hovedsakelig tett 

og lav boligbebyggelse med mulighet for lavblokk nært sentrum. Planen kan bli et positivt 

bidrag til å sikre et variert boligtilbud i Hønefossområdet. Planen følger opp en videre 

utbygging av områdene i kommunedelplan for Krakstadmarka. En rekke tema må inngå i 

planarbeidet for å sikre en godt grunnlag for gode bomiljø. Planen forutsetter at veitrasé til 

Lisletta (FV 241) tas med videre og vurderes i forbindelse med revidering av ny arealdel til 

kommuneplan. I tillegg kan ikke byggestart tillates før oppstart av ny E-16 mellom 

Sundvollen og Styggedalen er igangsatt og sammenbindingsvei mellom nord og sør er 

sikret, ref. bestemmelsene i kommunedelplan for Krakstadmarka. 

 

Bakgrunn 

Kommunedelplan for Krakstadmarka ble vedtatt 30.06.2016, sak nr. 90/16 og det ligger 

dermed til rette for videre detaljregulering av området Tanberghøgda. Planområdet er i dag 

ubebygd og består av større skrånende flater med helning mot nordvest og med utsikt mot 

sentrale deler av Hønefoss. Andre deler av området består av nokså ulendt terreng med 

ravinedaler. Det er i kommunedelplanen anslått at det sørlige området som involverer 



reguleringsplan nr. 356-01 Tanberglia boligområde, og arealene innenfor Tanberghøgda kan 

omfatte om lag 350 boenheter.   

 

Det hefter fortsatt innsigelser til vedtatt kommunedelplan knyttet til to større 

landbruksområder. Disse områdene ligger i den nordlige delen av området og Tanberghøgda 

er derfor ikke omfattet av dette.  

 

Beskrivelse av saken 

Dagens situasjon 

Store deler av planområdet er ubebygd og består av skog, bekkedrag, raviner, åkrer og 

vegetasjonsbelter. Området består av større skrånende flater med helning mot nordvest og 

har utsikt mot sentrale deler av Hønefoss. En del av arealene består av produktiv skog og 

dyrkbare jordbruksarealer. 

 

Utviklingsbehov og mulige planformål 

Planområdet utgjør i areal ca. 166 daa hvor det anslås et potensiale for ca. 250 boenheter, 

området grenser til den allerede vedtatte detaljplanen for Tanberglia boligområde. Det 

forutsettes en nokså tett og kompakt bebyggelse med opparbeidelse av infrastruktur og 

tilgjengelige lekearealer, i tråd med overordnet plan. Prosjektet slik forslagstiller beskriver 

det er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen. Spesielt gjelder dette for utvikling av 

boliger som kan ligge tett på sentrum og samtidig ha natur og friluftsområder like ved. 

 

Det er i kommuneplanen et forventet behov for etablering av en barnehage innenfor 

kommuneplanen. Dette er det satt av et formål til i tilgrensende reguleringsplan for 356-01 

Tanberglia.  

  

Gjeldende planer 

Planområdet er i dag uregulert men avsatt til hovedsakelig boligformål i 

kommunedelplanen. For området gjelder både kommunedelplan for Krakstadmarka som ble 

vedtatt 30.06.2016, samt kommuneplanens bestemmelser.  Se vedlegg 5 og 6. Det er tillatt 

med boligbygging og offentlige tjenester innenfor området. Laveste tillatt utnyttelsesgrad er 

40 % BRA og bebyggelsen skal tilpasses natur og landskap. 

 

Planer under arbeid i området 

Det er ingen øvrige planer under arbeid i området, men det jobbes videre med 

kommuneplanens arealdel som vil måtte fange om planens forslag til veitrasé.  

 

Plantype, avgrensning og utredningsbehov 

Planen fremmes som en privat detaljregulering. Firma Krakstadmarka AS er forslagstiller.  

 

Det er ikke ansett at planen kommer inn under forskrift om konsekvensutredning etter plan – 

og bygningsloven. Rådmannen anser at utredningene i forbindelse med kommunedelplanen 

gir et godt grunnlag for å vurdere konsekvensene av planforslaget. Overordnet plan gir også 

føringer videre på detaljreguleringsnivå. Med dette grunnlaget anses det derfor at det ikke er 

behov for en full konsekvensutredning med planprogram.  

 

Det vises til vedlagte planavgrensning som i areal utgjør ca. 166 daa og vil grense inntil 

reguleringsplanen for Tanberglia i sydvest. Mot øst ligger Lisletta og RV 241 hvor 

avgrensingen utvides for å sikre flere alternative løsninger som kan knyttes om mot FV241. 



Traseen skal konkretiseres og vises før 1.gangs behandling. Forholdet til kommunedelplanen 

vil være viktig å følge opp slik at samlevei og eventuell annen infrastruktur opparbeides iht. 

rekkefølgekravene i kommunedelplanen. 

 

Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter en rekke større private eiendommer, i all hovedsak 

landbrukseiendommer. 

 

Forholdet til overordnede planer 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Innen 2030 skal det bo 40 000 innbyggere i Ringerike kommune. Det skal sikres 

planavklarte boligområder hvor 70 % av veksten skal tas i Hønefoss-området. Det skal tilbys 

gode og varierte boligtilbud, med variasjon i områder, boligtyper, størrelse, beliggenhet og 

pris. Planforslaget anses å være i tråd med dette. 

 

Kommuneplanens arealdel 

I kommuneplanens arealdel vedtatt 30.08.2007 er områdene mot øst definert som LNF -

områder. Planarbeidet er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel i forhold til ny vei mot 

Lisletta (FV 241).  

 

Kommunedelplan for Krakstadmarka 

Kommunedelplan for Krakstadmarka vedtatt 30.06.2016, legger føringer for utvikling av 

området. Det ligger inne flere klare rekkefølgekrav i kommunedelplanen som har 

konsekvenser for Tanberghøgda. Dette gjelder i stor grad krav om opparbeidelse av 

infrastruktur, miljø og støy. Kommunedelplanens § 10 pkt. 10 sier at før det gis 

igangsettingstillatelse for byggeområdene innenfor planen, skal ny E 16 mellom Sundvollen 

og Styggedalen være igangsatt. Sammenbindingsveien mellom nord og sør i planområdet, 

samt veien til Lisletta skal også sikre gjennomføring.  

 

 

Juridiske forhold  

Oppstart av planarbeid 

Når et planarbeid starter opp skal berørte offentlige organer og andre interesserte varsles. 

Det er krav om oppstartsmøte med kommunen når forslagsstiller er en annen enn 

planmyndigheten selv. Kommunen kan gi råd om hvordan planen bør utarbeides, og kan 

bistå i planarbeidet. Dette iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  

 

Denne saken er på grunn av veiforbindelse mot Lisletta ikke i tråd med overordna plan, og 

oppstartssaken legges derfor også fram for behandling i formannskapet. Dette iht. gjeldende 

delegeringsreglement.  

 

Ved politisk behandling av oppstartssaken gir kommunen en anbefaling om planarbeidet 

skal startes opp eller ikke. Dette er ikke et enkeltvedtak, og kan ikke påklages. 

Forslagsstiller kan selv velge å varsle oppstart av et planarbeid, selv om kommunen ikke 

anbefaler dette.  

 

Naturmangfoldloven 

Det er i forbindelse med Kommunedelplan for Krakstadmarka gjennomført en kartlegging 

av naturverdier i områdene innenfor kommunedelplanens planområde. Dette gjelder 



gråor/heggeskog i flommark og i raviner, i tillegg til enkelte større trær. Bekkedragene skal i 

størst mulig grad være åpne og bevares. Se kommunedelplanens planbeskrivelse for 

nærmere detaljer og hvordan disse verdiene er ivaretatt og fulgt opp. 

 

Nye arealer som tidligere ikke er vurdert skal vurderes og omtales videre i planprosessen. 

Det må foreligge en ROS-analyse som svarer ut hensynene etter naturmangfoldloven. 

 

Landbruk 

Innenfor planområdet er det landbruksarealer som skal vurderes og beskrives til 

1.gangsbehandling.  

 

Økonomiske forhold 

Forslagstiller skal bekoste de aktuelle utredningene og undersøkelsene. 

Utbygginga vil trolig gi økonomiske konsekvenser for Ringerike kommune i form av 

infrastruktur og muligens i form av sosiale tjenester. Det må inngås utbyggingsavtale med 

kommunen for å få på plass aktuelle løsninger.  

 

Planen er en privat detaljregulering. Dette innebærer at forslagsstiller blir fakturert for 

saksbehandlingsgebyr jf. gjeldende betalingsreglement.  

 

Rådmannens vurdering 

Planen anses i stor grad å følge opp kommuneplanens intensjon om sentrumsnær og variert 

boligutvalg i Hønefossområdet. Det vil være viktig å få på plass gode løsninger for vei og 

infrastruktur.  

 

Plantype og avgrensning 

Planen fremmes som en privat detaljregulering er på til sammen ca. 166 dekar. 

Planavgrensningen tar med seg områdene som er satt av til bolig, offentlig formål og 

grønnstruktur/LNF i kommunedelplanen. Veitraseen er nokså fastlåst langs jordkanten og 

terrenget ved Tanbergmoen i østlig retning. Avgrensningen er noe mindre bundet av terreng 

og landbruksarealer nærmere Lisletta. Det er derfor lagt inn et bredere felt her for å vurdere 

nærmere hensiktsmessig utforming av tilkomstvei til FV 241.     

 

Eksisterende grøntstruktur 

Reguleringsplanen må følge intensjonene i kommunedelplanen for bevaring av 

grønnstruktur og opprettholde tilgangen til friluftsmuligheter.  

 

Skredfare 

Resultater fra stabilitetsvurderinger i Krakstadmarka utført av NGI 2012, viser at det ikke er 

registrert kvikkleire i områder avsatt til bebyggelse, men det må forventes at det kan være 

hengende grunnvann i massene. Det anbefales heller ikke å legge ut boliger i skråninger som 

har naturlig rasvinkel. I brattere områder der man ønsker terrassert bebyggelse må man i 

særlig grad foreta vurderinger om skredfare både ovenfor og nedenfor aktuelle tomter. Det 

stilles krav til ytterligere grunnundersøkelser i forbindelse med regulering og byggesak.  

 

Samferdsel og teknisk infrastruktur 

Rekkefølgekravene i kommunedelplan for Krakstadmarka er oppfattende. 

Sammenbindingsvei mellom planområdene i nord og sør må sikres for det gis brukstillatelse. 



Før det gis igangsettingstillatelse skal bygging av ny E-16 mellom Sundvollen og 

Styggedalen være igangsatt. Vei til Lisletta (FV241) samt vei frem til de enkelte 

delområdene skal også være på plass.  

 

Påvirkning av landskapsbildet 

Planen legger opp til konsentrert småhusbebyggelse med mulighet for lavblokk. I forhold til 

terreng vil tiltak være synlig fra sentrum av og Hønefoss, og områdene rundt. Dette 

kompenseres noe med bebyggelse som trekkes noe tilbake og bevaring av vegetasjon der 

dette er mulig.  

 

Naturmangfold 

Som nevnt under avsnitt om naturmangfoldloven skal det gjøres vurderinger av potensielle 

naturverdier i området. Dette skal beskrives og vurderes i en ROS-analyse, samt 

planbeskrivelsen. 

 

Påvirkning på handelsbyen Hønefoss 

Etablering av inntil 250 boenheter vil øke behovet for handel, først og fremst i de 

sentrumsnære områdene av byen hvor det meste av handel skjer. Det legges opp til 

etablering av en mulig nærbutikk i den nordlige delen av Krakstadmarka, dette ligger ikke 

innenfor Tanberghøgda som planområde.  

 

Universell utforming 

Boligområdene er plassert på noe flatere arealer og disse skal tilfredsstille kravene om 

universell utforming i så stor grad som mulig.  

 

Lekearealer 

Det stilles krav om etablering av lekearealer som anvist i kommunedelplanen. Lekearealene 

skal være godt tilgjengelige i avstand og utforming. 

 

Idrett og friluftsliv 

Etablering av gangveier og gangbru vil gjøre idrettsarealene bla. i Schjongslunden mer 

tilgjengelige. Krakstadmarka har også turdrag og grøntarealer som skal sikres.    

 

Folkehelse 

Tilrettelegging for myke trafikanter med sammenhengende sykkel – og gangveier, 

bokvalitet, lek, samt tilgang på friluftsområder er viktig elementer i den videre 

planleggingen. 

 

Forhold til klima – og energiplanen. 

Lokaliseringen av området er sentrumsnært med muligheter for bruk av kollektivtrafikk. Det 

planlegges gang – og sykkelveier, samt energivennlige løsninger som fjernvarme. 

 

Samlet vurdering 

Det er positivt at Krakstadmarka AS ønsker å satse videre på å utvikling av områdene som 

en naturlig utvidelse av byen like sør-øst for Hønefoss sentrum. Rådmannen er opptatt av at 

planen bidrar til et variert utvalg av boliger og legger til rette for gode bomiljøer med nærhet 

til sentrum. Kommunedelplanen skal sikre en helhetlig utvikling av området som sørger for 

at viktig infrastrukturtiltak må gjennomføres i tråd med kapasitetsbehov. Planarbeidet kan 

starte opp nå slik at Ringerike har vedtatte boligområder på plass når ny E-16 blir igangsatt i 



2019. Planen forutsetter også at kommuneplanens arealdel utreder og vedtar ny veitrase til 

Lisletta. 

 

 

Vedlegg 

1. Oversiktskart 

2. Forslag til planavgrensning 

3. Søknad fra forslagsstiller, datert 11.05.2015 

4. Referat fra oppstartsmøte, datert 16.02.2015 

5. Rapport fra NGI, datert 28.02.2012  

6. Gjeldende kommunedelplan for Krakstadmarka , vedtatt 30.06.2016 

7. Kommuneplan for Ringerike kommune, (Arealdel) vedtatt 30.08.2008  

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 09.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

Fungerende leder: Grethe Tollefsen 

Saksbehandler: Ken Ove Heiberg 

 

*For øvrige relevante plandokumenter se lenke til kommunedelplan for Krakstadmarka 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Oversiktskart for Tanberghøgda 
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Søknad om å starte reguleringsplanarbeid for Tanberghøg-
da, søndre deler av kommunedelplan Krakstadmarka. 

Bakgrunn. 

Vi viser til tidligere oversend brev av 09.2.2015 og referat fra påfølgende 
oppstartsmøte 16.2.201. Her har vi laget en formell søknad som en ber blir 
presentert for politisk oppstart. 

Firma Krakstadmarka AS har som kjent deltatt og vært en av pådriverne av 
kommunedelplanarbeidet i hele Krakstadmarka. De har også fått godkjent re-
guleringsplan for første utbyggingstrinn i den søndre delen av Krakstadmarka, 
nemlig Tanberglia. De ønsker nå å planlegge videre for de områdene som de 
har opsjoner på. 

 
Planforutsetninger. 
 
Kommunedelplanen for Krakstadmarka er nære endelig vedtak, men tids-
punktet for vedtak er ikke tidfestet. Den søndre delen av området, som omfat-
ter arealer under Tanberggårdene, har imidlertid få/ingen konflikter og bør 
derfor kunne planlegges videre. En har vurdert en kombinasjon av område-
plan for det meste av planområdet og detaljplan for en mindre del. Men en er 
åpen for å lage detaljplaner for alle områdene, dersom de i hovedsak blir på en 
noe forenklet form slik planen for Tanberglia ble utført. 
 
En ønsker da å lage reguleringsplaner for delområdene B_F3-6 med omkring-
liggende områder, som er planlagt til veger, friområder og landbruksområder. 
Områdene omfatter til sammen ca 166 daa og vil grense inntil reguleringspla-
nen for Tanberglia i sydvest. 
 
 

Plangrenser. 

Tiltakshaverne ser for seg grensene for utbyggingsområdene som vist på neste 
side. 

Ringerike kommune 
Miljø- og arealforvaltning 
Areal- og byplankontoret 
Postboks 123 Sentrum 
3502 Hønefoss 
 

Sivilingeniør Bjørn Leifsen AS 
Vågårdsveien 210 
3516 Hønefoss 
Tlf. 909 59283 
bleifsen@online.no 
Org nr. 997 275 675 MVA 
 

Dato 

11.5.2015 
Deres ref. 

 

Vår ref. 

Leifsen 
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I tillegg vil ny veg til Lisletta være en del av denne reguleringsplanleg-
gingen. På neste side er plangrensen for denne vist. Den er nokså fastlåst 
nærmest boligområdene pga topografi og jordbruksmark, men mindre 
bundet i skogområdene mot Lisletta. Her er derfor det avsatte planområdet 
større, for å kunne vurdere endelig trasse nærmere når planen skal frem-
mes. 
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Dagens bruk. 

Områdene er i dag landbruksmark/utmark/skog og har ingen bebyggelse. 

 

Hovedinnhold i planen 
 
Innholdet vil følge standard planinnhold for en områdeplan. Siden områdene 
for boligbebyggelse er del av kommunedelplanen, regner en ikke med at den 
skal behandles etter Forskrift om konsekvensutredninger. Men det vil bli ut-
redninger for viktige tema på linje med kravene til konsekvensutredninger. 
Slike tema vil være «alle» viktige tema, bl.a slik som: 

 Trafikk 
 Teknisk infrastruktur 
 Landskap 
 Sosial infrastruktur 
 Kulturminner 
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Temaene geoteknikk og naturmiljø og noen andre er rimelig godt vurdert i 
kommunedelplanen og bør kunne vurderes noe lettere denne gangen. 

Hovedinnholdet vil være planer for boliger, i hht kommunedelplanen. En ser 
derfor at en i prinsippet vil kunne bygge alle typer boliger, unntatt store blok-
ker, som en pga grunnforholdene bør unngå. Det legges derfor opp til små-
husbebyggelse og småblokker, men med høy utnyttingsgrad. De ca 166 daa 
vil kunne romme inntil ca 250 boenheter. 

Gjeldende kommunedelplan er basert på geotekniske vurderinger mht bygge-
grenser mot ravinene, men også muligheter for å fylle disse igjen. En vil vur-
dere dette videre i det kommende reguleringsplanarbeidet. Spesielt gjelder det 
øvre deler av ravinen mellom feltene B_F-2 (Tanberglia) og B_F-3. 

 
Virkninger av planen. 
 
Virkningene vil primært være et positivt bidrag til boligtilbudet i Ringeriksre-
gionen. Jfr de store samferdselsplanene som vil åpne for press på boligmarke-
det her.  

Planen vil kunne aktualisere ny atkomst til Lisletta, nå etter at bygging av nytt 
kryss ved Hønen ser ut til å kunne bli en realitet. Jfr også mulige begrensinger 
i å føre mer trafikk til Hvervenkastet, og at utbygging i nordre deler av Krak-
stadmarka for tiden ser ut til å komme på et senere stadium. 

Fremdrift. 

Å tilrettelegge for boligområder tar erfaringsmessig lang tid, og mottak av nye 
innbyggere i kommunen i stor grad må skje på jomfruelig mark, da fortetting 
av byområder vil ta lang tid, bl.a pga kompliserte eiendomsstrukturer og tra-
fikkforhold. Det vil derfor være både i kommunens og tiltakshavernes interes-
se at disse områdene blir planlagt så fort som mulig. 

Vi forventer derfor at denne plansaken kan få en relativ rask avklaring i 
kommunen, og uten at en må vente på vedtak av kommunedelplan eller hele 
kommuneplanen.  

Så snart en får klarsignal for oppstart vil planbehandlingen følge de alminne-
lige bestemmelsene i Planloven.   

 
Med vennlig hilsen 

 
Bjørn Leifsen 
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SAK/ TEMA: OPPSTARTSMØTE FOR "TANBERGHØGDA"  

STED:  Storgata 13, Ringerike kommune 

TID:   16.02.15, 12 -14 

TIL STEDE: 
 
Navn: E-post 

Dag Henaug, Krakstadmarka AS dag@fhr.no 

Frederik Skarstein, Krakstadmarka AS frederik@fhr.no 

Bjørn Leifsen, Konsulent bleifsen@online.no 

Ken Ove Heiberg, Saksbehandler ABY Ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 

Lars Lindstøl, Saksbehandler ABY Lars.lindstol@ringerike.kommune.no 

Kjell Arve Aarebru, Teknisk forv.utbygging Kjell.arve.aarebru@ringerike.kommune.no 

Guro Skinnes, Arealplanlegger, ABY Guro.skinnes@ringerike.kommune.no 

Barnerepresentanten, Geir Svingheim geir.svingheim@ringerike.kommune.no 

Gunnar Hallsteinsen, Byplansjef Gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no  

Bodil Lafton, brann - og redning Bodil.lafton@ringerike.kommune  

RK: Ringerike kommune, FS; Forslagsstiller,  
KOPI: Unni Suther; Arne Hellum; Magne Lohre, Jostein Nybråten,  
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Nr. Dagsorden: Ansv. Frist/ 
kommentar 

1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 
 Til stedet var representanter for forslagsstillere; 

Krakstadmarka AS, V /Frederik Skarstein, Dag Henaug 
og Bjørn Leifsen 

 Saksbehandlere, L. Lindstøl og K. Heiberg,  
 Øvrige fra kommunen: Geir Svingheim, Gunnar 

Hallsteinsen, Guro Skinnes, Kjell Arve Aarebru og Bodil 
Lafton. 

 

Alle  

1.2 
 

 

Formål med møtet: 
 Oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven § 12-8.  
 Gjensidig informasjon.  
 Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og 

kommunen.  
 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 

planområdet.  
 Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og 

føringer.  
 Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere 

behovet for informasjon og medvirkning. 
 Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle 

prinsippavklaringer.  
 Evt. planprogram/ konsekvensutredning.  
 Kommunen formidler forutsetninger for utforming og 

temaer som må utredes (forutsetningene kan bl.a. være 
definert etter interne avklaringer mellom ulike etater i 
kommunen).  

 Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs 
behandling.  

 Avklare videre saksbehandlingsprosess.  

RK  

1.3 Innlevert materiale: 
Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og 
byplankontoret i forkant av møtet: 

 Søknad om planoppstart/forhåndsinformasjon (jf. 
invitasjonen til oppstartsmøtet).  

 Delingssak mellom grunneier og forslagsstiller er forelagt 
kommunen 

  
 

RK  

1.4 Rollefordeling og plantype: 
 Forslagstiller for planen: Krakstadmarka AS v/ Dag 

Henaug og Frederik Skarstein 
 Grunneiere: Regina Mohn Klouman gnr/bnr 38/69 og 

Anne Gro Tandberg gnr/bnr 38/4  
 Konsulent: Bjørn Leifsen 

RK  
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1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: 
 Området er i dag uregulert og består i hovedsak av 

ravinert skogsareal og større flater. Gjeldende 
kommunedelplan er framtidig boligområde.  

 Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av 
planområdet; ca. 250 boliger i tillegg til de vedtatte 100 
boenhetene i Tanberglia planen. Ønsker å se utbyggingen 
i sammenheng med framtidig utvikling mot Lisletta. Det 
er tenkt tett, lav boligbebyggelse med mulighet for 
lavblokker. Prosjektet må si noe om dette. 
 

 

 

RK 

 

FS 

 

1.6 Avgrensning av plan: 
 Vi kom fram til at avgrensningen kan være nokså lik 

skisseforslaget som ble sendt ut på forhånd + vei til 
Lisletta. Eventuelt at avgrensningen kun tar for seg det 
første feltet. Dersom det blir en regulering av hele 
restarealet i kommunedelplanen (felt 2 t.o.m. 4) kreves en 
samregulering med flere grunneiere (Regina Mohn 
Klouman gnr/bnr 38/69 og Anne Gro Tandberg gnr/bnr 
38/4).  

 Forslagstiller må kontakte aktuelle grunneiere og inngå en 
avtale med disse. 

 Avgrensning må forholde seg til pågående 
kommunedelplan for Krakstadmarka. 
 

 

Alle 

 

 
 
 
 

1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: 
 Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike 

kommune 2007 - 2019, vedtatt 30.08.07 avsatt til 
framtidig boligområde.  

 Annet relevant planverk: 
              - Kommunedelplan for gående og syklende.  
              - Energi- og klimaplan.  
              - Folkehelsemeldingen.  

 Konsesjonsområde for fjernvarme. (Utbyggingsprosjektet 
faller innunder tilknytningsplikten som omfatter nye 
bygninger over 1000 m2 BRA, eller flere nye bygninger 
med samlet utbygging over 1000 m2 . Det er tidligere gitt 
tilbakemelding fra fjernvarmeselskapet om at området 
ikke er spesielt lønnsomt slik sitasjonen var tidligere, men 
det kan bli aktuelt ifb. barnehage/skole og da kan det 
tenkes at boliger også får denne plikten. Det må påregnes 
at dette kan bli et krav fra fjernvarmeselskapet Vardar. 

 Parkeringsforskriften.  

RK  
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1.8 Plantype/ planprosess: 
 Detaljregulering, jf. PBL. § 12-3: 

1. Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for 
området som må gjennom en fullstendig planprosess. 

2. Før 1. gangs behandling av detaljregulering for 
Tanberghøgda, må kommunedelplanen for 
Krakstadmarka være vedtatt.  

 
 

  

1.9  Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. PBL. § 12-8) 
 

 Planen tar opp prinsipielle spørsmål som må avklares, og 
som følge av dette skal oppstart behandles politisk i 
hovedkomitéen for miljø- og arealforvaltning. Bla i 
forhold til framføring av vei.  Areal- og byplankontoret 
står for kunngjøring av oppstarten i Ringerikes Blad og på 
kommunens internettside, samt varsling av regionale 
myndigheter, naboer og andre berørte parter. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 Konsekvensutredning (jf. PBL. § 4-1 og Forskrift om 
konsekvensutredninger etter PBL.) 

 Planen faller ikke inn under tiltak som må 
konsekvensutredes jf. forskrift om konsekvensutredning. 
Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. 
Det er i planarbeidet likevel nødvendig å vurdere noen 
konsekvenser av tiltaket. Dette vil være en del av 
planbeskrivelsen.  

 I den nye KU forskriften heter det at område/ 
detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nye 
områder til utbyggingsformål skal behandles etter 
forskriften. Ved regulering av vei til Lisletta blir dette i 
strid med kommunedelplanen. Man kan allikevel få krav 
om KU med planprogram før 1.gangs behandling. Man 
kan i oppstarten informere om at det ikke stilles krav til 
KU, og vise til at veien også skal legges inn i 
kommuneplanen og dermed avklares på overordnet nivå.   

 Ved varsel om oppstart må man informere om hvilke tema 
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som er viktige å ta stilling til.  
1.12 Temaer som skal ivaretas i planen: 

 Trafikk: Trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert 
for økningen? Trafikk må dokumenteres for hvert enkelt 
delområde/utbyggingsområde med forslag til 
rekkefølgebestemmelser. Utredningen må omtale ny 
trafikksituasjon med tilkomst til Lisletta. Veien må 
kvalitetssikres fht. fremføring. Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter, gang/ sykkelvei må også særlig vurderes. 
Konsekvenser for økt trafikkbelastning på nærliggende 
veier bør spisses. Spesielt mtp. Arnegårdsveien, som 
kreves opprustet ved reguleringsplanen for Tanberglia. 
 
Før Arnegårdsveien opprustes forutsetter kommunen at 
konsekvenser ved evt. økt trafikkbelastning fra ny vei 
Lisletta blir belyst og at evt. endrede krav til standard for 
Arnegårdsveien blir fastsatt. 
 

 Veier: (offentlig/ privat?). 
 

 Sammenknytning til nordlige områder og kollektivtrafikk. 
Hvordan føres veien videre? 
 

 Støy – vurderes ut i fra beregnet trafikkmengde 
 Vann og avløp. Kommunen vil se på hele VA-delen på 

nytt i forhold tidligere planer for hele området. Det er 
aktuelt å se området i sammenheng med utviklingen på 
Hvervenmoen når det gjelder brannvann.   Det bør i 
utbyggingsavtale avtales dimensjonering og kapasitet på 
ledningsnettet.  

 Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor.  
 Masseforflytning dersom dette er aktuelt. Har også 

innvirkning på overvannsproblematikk 
 Skredfare: det er gjennomført grunnundersøkelser i 

kommunedelplanarbeidet. Det vil videre kunne være 
behov for ytterligere geoteknisk ekspertise som vurderer 
hva det er behov for av grunnboringer og utredninger på 
et mer detaljert nivå. Vurderes evt. mer detaljert i 
forbindelse med byggesak. Grunnundersøkelser er også 
relevant i forhold til masseutfylling.  

 Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven §§ 
8 – 12. Prinsippet om samlet belastning bør særlig 
vurderes. 

 Grønnstruktur/eksisterende vegetasjon: detaljplanen må 
følge kommunedelplanens føringer.  

 Friluftsliv – turdrag er viktig å ta med, se dette i 
sammenheng. Evt. også tilrettelegging 

 Vilttråkk som blir berørt av vei til Lisletta. Øvrig 
vilthensyn er omtalt i kommunedelplanen og er knyttet til 
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grønndragene som følger ravinelandskapet 
 Landskapsbilde (nær-/ fjernvirkning, silhuett) 
 Kulturminner, også i forhold til ny vei til Lisletta. 
 Radon 
 Lekearealer  (krav i kommuneplanen).  
 Utearealer (tenk kvalitet!)  
 Skole- og barnehagekapasitet/behov for areal. Areal til 

minimum 100 barn avsettes. Behov for tilleggsareal må 
derfor vurderes i planarbeidet. 

 Universell utforming.  
 Evt. hensynssoner.  
 Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye 

konflikter? Viktig med god kontakt med grunneiere, også 
de som er berørte av vei. 

  
1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: 

 Formelt oversendelsesbrev til kommunen.  
 Plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000  

(se 3001-  krav til digitale planer).  
 Reguleringsbestemmelser i word-doc  
 Planbeskrivelse  

Følgende skal inngå i planbeskrivelsen: 
- ROS-analyse. 

(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te
ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) 

- Støyutredning.  
- Trafikkutredning.  
- Terrengprofiler (med bygningsplassering, veier 

m.m).  
- Beskrivelse av medvirkning.  

 Kopi av innkomne merknader (i sin helhet).  
 Sammendrag av innkomne merknader, med 

forslagsstillers kommentar (nyttes direkte i saksframlegg 
ved politisk behandling) (i word-format) 

 
I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: 

 Registreringer, i skrift eller på kart.  
 Illustrasjonsplaner.  
 Fotografier/ fotomontasjer.  
 Skråfoto. 
 Perspektivtegninger.  
 Modell.  
 Analyser, rapporter.  

NB! Materialet skal leveres i digital form 
 
Dersom kommunen ikke anser materialet for tilstrekkelig, får 
forslagsstiller tilbakemelding om dette, og blir bedt om å 
levere inn oppdatert materiale. 
 

 

FS 
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1.14 Gebyrer: 
 Gebyr faktureres etter oppstart og ved 1. gangs 

behandling av saken. 
 Gebyr sendes til forslagsstiller.  
 Se for øvrig Betalingsreglement 
 

  

1.15 Neste steg: 
 Forslagstiller leverer inn materiale iht. invitasjonen til 

oppstartsmøtet, i tillegg til krav fra selve oppstartsmøtet. 
Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak. 
Dersom materiale som mottas ikke er godt nok, blir både 
forslagstiller og konsulenter orientert om dette. 
 

 Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til 
politisk oppstart. 

 Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått 
ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og 
be forslagstiller om å oppsummere og kommentere 
innspillene som er kommet. 

 

FS 

 

 

 

RK 

 

1.16 Materiale som sendes ut digitalt i etterkant av møtet: 
 Krav til digitale planer 
 Feltnavn bokstavkoder 
 Sjekkliste for arealplankartet 
 Eksempel på tegnforklaring 
 Beregning av grønnflatefaktor 
 Betalingsregulativ (som link) 

  

1.17 Avrunding: 
 Kommuneplanarbeidet har høyest prioritet sammen med 

kommunedelplan for Krakstadmarka. Det er enighet om å 
varsle oppstart, men kommunedelplanen må vedtas før 1. 
gangs behandling av Tanberghøgda. 

 Takk for møtet! 

  

 
 
Neste møte: Etter avtale. 
Storgata 13, 17.02.15 

Referent: Ken Ove Heiberg/ Lars Lindstøl 
Telefon: 32 11 74 48 
E-post: ken.ove.heiberg@ringerike.kommune.no 
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Sammendrag 
Det er utført grunnundersøkelser i Krakstadmarka, hovedsaklig for å avklare om 
det er kvikkleire i området. Kvikkleire er ikke blitt påvist, men flere boringer er 
grunne og det er derfor ukjent hvilke masser som befinner seg på dypere nivåer. 
Det er ikke grunnlag for å si at det er kvikkleire innenfor reguleringsområdet. Det 
er ikke boret i elvekanten, tilsvarende som ved nærliggende pumpestasjonene der 
det er påvist kvikkleire, men stabilitet langs elva må uansett ivaretas ved tiltak. 
Massene består hovedsakelig av siltig leire med sand og siltlag. Det må forventes 
at det kan være hengende grunnvann i massene. 
 
Store deler av de flatere områdene er egnet for eneboliger. Det anbefales ikke å 
legge boliger opp i skråninger som står med naturlig rasvinkel. Eventuelle 
områder for terrasseblokker i bratte områder må undersøkes ved 
fjellkontrollboringer, og ovenforliggende skråning modifiseres slik at denne er 
stabil. Det er videre angitt hvordan en kan fylle ut raviner og utnytte disse til veg 
eller annet formål. 



 
 

Innhold 
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Dokumentnr.: 20110293-00-3-R 
Dato: 2012-02-28 
Side: 5  

1 Innledning 

NGI har på oppdrag fra Ringerike kommune utført geoteknisk utredning og 
rådgivning i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Krakstadmarka i 
Hønefoss. Utredningen har bestått i utarbeidelse av undersøkelsesprogram, 
tolkning av grunnundersøkelser, stabilitetsvurderinger og råd i forbindelse med 
arealutnytting. I det mest kritiske profilet ut mot elva har lokalstabiliteten blitt 
nærmere vurdert og beregnet. Videre er det gitt anbefalinger til hvordan man bør 
gå fram ved utbygging av dette området. 
 
Et reguleringsområde bør være sikkert både for flom, erosjon og massetransport, 
og ikke utsatt for grunne eller dype skred. Store deler av reguleringsområdet er 
bratt og ravinert, og for plassering av bygg må en ta hensyn til bevegelse i 
skråning ovenfor og utglidninger på nedsiden som påvirker hus eller hage. 
Sikkerhetskravet for eneboliger er at sannsynligheten for skred skal ikke overstige 
1/1000 per år og for flom 1/200 per år. For flermannsboliger er kravet 1/5000 per 
år. Skred er hendelser som kan skade konstruksjon og gi fare for liv. Dette er 
relativt strenge krav og i et boligfelt vil en ikke akseptere at grunnen glir. 
Boligområder i bratt terreng er ofte forbundet med støttemurer og utfyllinger, og 
det er nettopp slike tiltak som ofte ender opp som mindre skredsaker. 
Reguleringsbestemmelser bør derfor både ta hensyn til naturlige farer og tiltak i 
forbindelse med utbygging som kan gi ras og skade på hus og eiendom.  

  

2 Områdebeskrivelse – terreng og topografi 

Krakstadmarka ligger sørøst for Hønefoss sentrum, lang venstre elvebredd av den 
meandrerende Storelva. Reguleringsområdet er ca. 2,7 km langt nord-sør og 0,7 
km langt øst-vest og strekker seg fra Storelva på ca. 65 moh. og stiger bratt opp til 
platå på ca. 160 moh. Terrenget i området er meget ravinert. Fjell i dagen er 
observert noen steder og i enkelte raviner. Dybde til faste masser varierer mellom 
5 og 27 m, se vedlegg kart 1. NGUs løsmassekart definerer løsmassene i området 
hovedsakelig som tykke marine avsetninger, samt noen mindre områder som 
elveavsetning (figur 1). Området grenser i sør til Tanbergmoen på 180 moh, en 
glasifuvial grusavsetning som representerer en del av et israndtrinn. Lignende og 
større istrinn finnes fra Kilemoen til Eggemoen og over mot sørenden av 
Randsfjorden. Mellom eller under disse trinnene med grusavsetninger finner en 
overveiende finere løsmasser utsatt for erosjon, samt større og mindre skred. 
Massene på baksiden av disse trinnene kan også være påvirket av iskontakt slik at 
massene har blitt overbelastet.  
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Figur 1. NGU løsmassekart over reguleringsområdet Krakstadmarka. 

 
 
3 Undersøkelsesprogram 

Bore- og laboratorieprogram er utarbeidet av NGI, og omfang er vist i tabell 1. 
Brødrene Myhre AS har utført grunnundersøkelsene (ref. 1), bestående av 
dreietrykksonderinger i 45 borhull, samt to totalsonderinger og to CPTU-
sonderinger. Videre er det tatt 8 prøveserier og målt poretrykk i to punkter. Det 
viser seg at det ikke er overensstemmelse mellom lokalisering av borpunktene, 
innmålt høyde for punktene, og koterkartet.  Laboratorieprogrammet er utført av 
NGI på oppdrag fra Brødrene Myhre AS, og har bestått i rutineundersøkelser samt 
enaksialt trykkforsøk utført for alle 8 prøveserier og triaksial forsøk for to prøver.  
 
Boringene er utført hovedsakelig med hensyn på bestemmelse av type løsmasser 
og lokalisering av mulig kvikkleire. Det er ikke utført fjellkontrollboringer.  
 
Det er tideligere utført grunnundersøkelser i dette området i forbindelse med 
kartlegging av kvikkleire (ref. 2) og i forbindelse med en revisjon av 
kommuneplanen i dette området (ref. 3). 
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Tabell 1. Utført bore- og laboratorieprogram for Krakstadmarka. 

Borhull 
nr. 

Boreprogram Lab. Program 

 Dreie- 
trykk 
sond. 

Total 
sond. 

CPTU 
 

Prøver Pore- 
trykk 
måling

Rutine- 
unders. 

Enaks. 
forsøk 

Triaks. 
forsøk 

1 x        
2 x   x  x x  
3 x        
4 x        
5 x   x  x x  
6 x        
7 x   x  x x  
8 x        
9 x  x x x x x  

12 x        
13 x  x      
14 x        
15 x        
16 x        
17 x        
18 x        
19 x        
20 x x  x  x x x 
22 x        
23 x        
24 x        
25 x        
26 x        
27 x   x  x x  
28 x        
29 x   x  x x x 
30 x        
31 x        
32 x        
33 x        
34 x        
35 x        
36 x        
37 x        
38 x        
39 x        
40 x        
41 x        
42 x x  x x x x  
43 x        
44 x        
45 x        
46 x        
47 x        
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4 Tolkning av grunnundersøkelser 

Massene i området består stort sett av middels fast til fast leire med enkelte silt- 
og finsandlag, samt flere steder enkelte grus- og sandlag. Opptatte prøver viser at 
leiren er lite til middels sensitiv. Leiren har omrørt Su > 4 og sensitivitet (St) er 
mellom 2 og 15, og har således ikke sprøbruddsegenskaper. Dette vil si at det ikke 
er påvist materiale som gjør at områder kan karakteriseres som kvikkleiresoner. 
 
Reguleringsområdet grenser i nord opp mot kvikkleireområdet Støaveien. Det er 
langs elva ved pumpestasjonene Vangen og Støaveien en har sikker påvisning av 
kvikkleire. Det er også boringer som har indikert kvikkleire på høyere nivå, men 
disse har vist seg å være siltige og ikke-kvikke. Det er imidlertid mulig at det 
ligger kvikkleire i elvenivå flere steder som en ikke har nådd ned til ved 
høyereliggende boringer. Det er lagvis mye stein i disse avsetningene.  
 
Det er ikke boret direkte i elvekanten tilsvarende som ved pumpestasjonen, men ut 
fra ønske om å sikre mot videre erosjon fra elva og forbedre stabiliteten av 
elvebrinken, vil en ta hensyn til mulige sensitive masser i elvekanten. 
 
Nedenfor er boringene omtalt etter soner som vist på mottatt forslag til 
reguleringsplan. 
 
Sone C7, E2, E3 og E4 (borhull 1, 2, 3 og 47) 
Nordøst. Platå ca. kote 130. 
Nord i området indikerer sonderinger i borhull 1, 2, 3 og 47 fast til middels fast 
leire med enkelte sand-/siltlag ned til ca. 25 m, bortsett fra punkt 2 som kun går 
ned til 8 m dybde. Prøver av leiren fra dybde 4 – 7 m i punkt 2 viser en uforstyrret 
Su på ca. 45 – 50 kPa fra konus- og enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er 4 – 6 kPa.  
 
Sone C6 og de to polygonene ned mot elva (borhull 4 – 6) 
Nordvest. Avsatser ned mot elva ca. kote 100. 
Sonderinger i borhull 4 og 5 indikerer fast leire med enkelte sand-/siltlag ned til 
ca. 10 m. Punkt 4 viser økende styrke med dybden. Dreietrykksondering i punkt 6 
indikerer leire / siltig leire med enkelte sand- og gruslag ned til 28 m dybde, uten 
økning i styrken med dybden. Prøver fra 5 – 7 m i punkt 5 viser siltig, sandig leire 
med lav sensitivitet (St = 2 – 6) og uforstyrret Su på ca. 35 – 40 kPa fra 
konusforsøk og 25 kPa fra enaksialt trykkforsøk. Omrørt Su er ca. 6 kPa.  
 
Sone E1 (borhull 16) 
Nordvest. Skråning ca. kote 85. 
Borhull 16 ligger i denne sonen, og sondering indikerer leire med enkelte sand-
/siltlag. Styrkeprofil er konstant ved ca. 3 – 7 m og øker deretter jevnt med 
dybden. Prøveserier skulle vært tatt her, men kunne ikke gjennomføres. 
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Område for offentlig bebyggelse, sone D1 og D2 (borhull 7 – 9 og 12 – 15) 
Sentralt vest. Platå over elva, ca. kote 90. 
Området befinner seg på et platå ca. 85 moh beliggende rett øst for Storelva. 
Området er i dag dyrket. Terrenget faller bratt ned til Storelva med en helning på 
40º på det bratteste. I dette området er det aktiv erosjon i elvas yttersving. 
Sonderingene i borhullene 7 – 9 og 12 – 15 indikerer siltig leire med enkelte sand- 
og gruslag til stopp på fastere masser mellom 8 og 15 m dybde. Sondering i punkt 
7 viser generelt økende motstand med dybden, bortsett fra mellom 5 og 7 m 
dybde, hvor det er tatt opp prøver. Opptatte prøver viser lite sensitiv siltig leire 
med en uforstyrret Su varierende mellom 35 og 40 kPa for den øvre prøven, og 70 
og 80 kPa for den nedre meteren fra konusforsøk. Enaksialt trykkforsøk viser Su 
på 42 kPa og 78 kPa for dybde ca. 5 og 6 m respektivt. Omrørt Su er ca. 5 for den 
øvre prøven og 25 – 35 kPa for den nedre. Sondering i punkt 9 viser lav motstand 
øvre 4 m, og deretter økende motstand. Prøver fra de øvre 4 meter viser middels 
fast til fast leire med omrørt Su > 6 og St = 2 – 7. Uforstyrret Su varierer mellom 
ca. 50 og 75 kPa. Boring 9 er grunnere en ønskelig, en har kommet ned i fast sand 
eller grus. Boringen går ikke til nivå under elvenivå. Sondering 12 – 14 viser 
konstant / fallende motstand med dybden ned til ca. 5 – 7 m. Disse tolkes sammen 
med borhull 9. Sondering 15 har meget lav motstand øvre 3 m, og dette tolkes 
som fylling, før sand/gruslag påtreffes med stopp på ca. 5 m dybde.   
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 9 og 43 der det er satt ned 2 
piezometre i hvert hull. I borhull 9 er den dypeste tørr (ved 7 m), mens den 
grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). I hull 9 er det et sandig lag fra ca 7 m dyp 
og dette kan forklare at det er drenert i dette området. Fenomenet med hengende 
grunnvann eller flere grunnvannsnivåer er noe som er godt kjent i området rundt 
Hønefoss. Dette skyldes lagdelt grunn av tette lag med underliggende permeable 
lag, der det permeable lag gjerne har utgående i en skråning. For å si noe om 
poretrykk og grunnvannsnivå må en derfor gjøre målinger i en rekke lag. Ved 
prosjektering av bygg i området for offentlig bebyggelse er dette noe som må 
undersøkes i detalj. Lagdeling kan gjøre at en måler poretrykk i et ikke-
representativt lag. 
 
Sone C1/C2 (borhull 17 og 18) 
Sentralt øst. Skråning ca. kote 120 og 140. 
Sonderinger i borhull 17 og 18 viser generelt økende motstand med dybden, i hva 
antas er fast leire / silt. Sonderinger stopper i fastere masser etter ca. 5 og 8 m. 
 
Sone C4 (borhull 19) 
Sentralt øst. Platå ca. kote 160. 
Sondering i borhull 19 viser økende motstand med dybden, og indikerer silt / siltig 
leire med grus/sand i dybden før stopp på 14 m dybde. 
 
Sone X5 (borhull 20, 21 og 22) 
Sentralt øst. Rygg ca. kote 135. 
Borhullene 20, 21 og 22 ligger langs en rygg i meget ravinert terreng. Ravinene er 
bratte med heling i overkant av 30º på det bratteste. Sonderingene indikerer leire / 
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siltig leire med enkelte silt-/sandlag. Motstand er konstant med dybden i punkt 20 
og 21, og svakt fallende i punkt 22. Fire prøver er tatt opp mellom 11 og 16 m 
dybde i punkt 20. Disse viser middels fast leire med siltlag ned til 15 m, og fin til 
middels sand mellom 15 og 16 m dybde. Konusforsøk viser at leiren har en 
omrørt Su ca. lik 5 kPa og uforstyrret Su lik ca. 40 kPa. Det er gjort tre enaksiale 
trykkforsøk som viser uforstyrret Su på mellom 43 og 47 kPa. 
 
Sone X4 (borhull 23) 
Sentralt. Skråning ca. kote 108. 
Sonderingen er 6 m dyp og indikerer leire med antagelig noen grus-/sandlag. 
Generelt økende motstand med dybden.  
 
Sone X3 (borhull 43, 44 og 45) 
Sørøst. Skråningstopp med bakenforliggende platå Tanbergmoen kote 104 - 183 
Sone X3 ligger i et svært ravinert terreng, hvor det ikke har vært mulig å komme 
frem med borerigg. Borhull 43 – 45 ligger på platået i bakkant av sonen. 
Sonderingene indikerer leire med svakt økende styrke med dybden ned til fastere 
masser på 16 – 19 m under terreng. Disse sonderingene ligger på tilsvarende 
platå/høyde som borhull 29 og har tilsvarende sonderingskurve. Punktene tolkes 
derfor sammen med punkt 29 hvor prøver er tatt opp fra 4 til 8 m dybde. Prøvene 
viser siltig middels fast leire med sensitivitet mellom 5 og 15. Konusforsøk viser 
at leiren har en omrørt Su mellom 4 og 7 kPa og uforstyrret Su lik mellom 25 og 65 
kPa. Det er gjort enaksiale trykkforsøk som viser uforstyrret Su på 25, 44 og 50 
kPa, ved henholdsvis 5, 7 og 6,5 m dybde. 
 
Det er utført poretrykksmålinger ved borhull 43 der det er satt ned 2 piezometre. 
Den grunneste er tørr i borhull 43 (ved 5 m). 
 
Sone B4 (borhull 24 – 29 og 46) 
Sør. Slakt skrånende platå ca. kote 110 – 180. 
Dette området ligger på platå 140 – 170 m.o.h. Sonderingene indikerer leire / 
siltig leire med enkelte sandlag og flere steder grus i dypere nivå. Sonderingene er 
mellom 6 og 18 m dype. Det er tatt opp prøver fra borhull 27 på 2 – 5 m som 
påviser middels til fin sand. Prøver tatt opp fra borhull 29 ligger innenfor denne 
sonen og er beskrevet under forrige avsnitt, sone X3. Disse resultatene tolkes å 
være representativt for borhull innenfor sonen med tilsvarende sonderingskurve. 
 
Sone B1 (borhull 30 – 32 og 34) 
Sør. Platå/ rygg ca. kote 170. 
Denne sonen ligger på tilsvarende platå som sone B4. Sonderingskurver er flere 
steder tilsvarende som for borhull 29, med leire med enkelte silt-/sandlag ned til 
ca. 10 m for punkt 30 og 32, og ned til ca. 15 m for punkt 31. Punkt 34 tolkes som 
fast leire/silt ned til ca. 6 m under terreng, deretter fastere masser som grus eller 
sand. Ved ca. 11 m under terreng påtreffes grus- eller sandlag i punkt 32. 
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Sone A1 og A2 (borhull 33 og 36 – 38) 
Sørvest. Platå og rygger kote 130 – 185. 
Borhullene 36 og 38 ligger på platå, mens punktene 35 og 37 ligger på rygger, alle 
på skråningskant med ravinert sideterreng. I punkt 36 indikerer sondering leire 
ned til stopp mot faste masser 8 m under terreng. Leireegenskaper kan tolkes 
sammen med punkt 29, da sonderingskurve er tilsvarende. Punkt 37 indikerer lav 
motstand med et lag med sand/grus 2 – 3 m og faste masser etter 5 m. Prøver som 
var bestilt utført i punkt 37 har ikke vært mulig å utføre. Sonderingskurve for 
punkt 38 indikerer høy motstand og sannsynligvis sand ned til 13 m under terreng.  
 
Sone C1 (borhull 35 og 39 – 42) 
Sørvest. Skråning ned mot elva kote 105 – 180. 
Disse punktene ligger på østsiden av høyskolen, i skråning ned mot elva. Området 
faller 36º grader ned mot elva på det bratteste. Sondering i punkt 35 indikerer 
meget liten motstand til stopp mot faste masser 5 meter under terreng. Prøver som 
var bestemt her, er ikke utført pga. utilgjengelighet. Sonderinger i punkt 39 – 41 
tolkes å være sandlag med enkelte silt- og leirelag. Motstandskurve i punkt 39 er 
økende med dybden, mens den for punkt 40 og 41 er tilnærmet konstant. 
Sonderingskurve i punkt 42 indikerer leire ned til stopp 10 m under terreng. 
Prøver er tatt opp 5 – 8 m under terreng, og viser middels – meget fast leire med 
noen finsand-/siltlag. Sensitivitet er lav (St = 4 – 11) og konusforsøk viser en 
omrørt Su mellom 4 og 11 kPa og uforstyrret Su mellom 32 og 135 kPa. Enaksialt 
trykkforsøk ga uforstyrret Su lik 127, 48 og 39 kPa ved henholdsvis dybde 5,2, 6,5 
og 7,5 m. 
 
5 Erosjon fra Storelva 

Storelva slynger seg gjennom landskapet i foten av de bratte skråningene vest i 
reguleringsområdet. Elva går her i yttersving og vil dermed erodere i foten av 
skråningene, noe som vil ha negativ innvirking på stabiliteten av skråningene. 
Tverrprofiler tatt ned langs Storelva er plottet sammen og vist i figur 2. 
Lokalisering av profilene er gitt i HydraTeam 2012 (ref. 4) og vist i kart 01. 
Profilene er plottet fra venstre bredd (bredden nærmest reguleringsområdet) til 
høyre bredd. Elveprofilet endrer seg naturlig nedover ei meandrerende elv på 
grunn av endringer i strømningen nedover elva, noe som klart ses i figur 2. Det er 
viktig å studere elveprofilene for å se hvor bratt og dypt det er mot 
reguleringsområdet, og hvordan dette endrer seg nedover elva. 
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Figur 2. Tverrprofiler langs Storevla, plottet fra vestre elvebredd. Se kart 01 for 
lokalisering av elveprofilene. 

 
Profil 2 er svært bratt i venstre del av elva, mot reguleringsområdet, men slaker så 
ut. Skråningen i elvebrinken i dette området er registrert å være ustabil. Dette 
profilet er det mest kritiske og er derfor videre beregnet i kapitel 6, 
Stabilitetsvurderinger. 
 
Profil 4 og 6 er også bratte og tyder på stor vannstrømning inn mot venstre bredd. 
Ved venstre elvebredd langs profil 6 har også mindre glidninger og rotasjoner 
funnet sted inne på land. 
 
Profil 5, 7og 8 har ikke bunnprofil som indikerer kritisk erosjon. 
 
Profil 9 og i alle fall 10 antas å vise deler av en bunnsikring utført på slutten av 
1990-tallet. Nedstrøms reguleringsområdet (nedenfor høyskolen) ble det på slutten 
av 90-tallet utført en utfylling i et dypt hull i elven etter utrasning lenger opp i 
skråningen. Det antas at det er denne fyllingen som ses i profil 10. Imidlertid ser 
en at det er en drastisk endring i profilet fra 10 – 11: elva blir 4 m dypere og det 
stiger steilt inn mot elvebreddene. 
 
Ved profil 12 og 13 flytter dypålen seg noe utover, men profil 13 har en svært 
bratt start på profilet.  
 
 
6 Stabilitetsvurderinger 

Stabilitet av reguleringsområdet kan inndeles etter områder med skråning som 
faller bratt ned til elva og områder med bratte ravineskråninger. Av områder som 
ligger direkte mot elva er området innenfor sone D1 og D2 (foreslått regulert til 
offentlig bebyggelse) vurdert spesielt, se avsnitt 6.2. Sone C1 som ligger like øst 
for høyskolen bør også vurderes på tilsvarende måte på et senere tidspunkt.  
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Mellomliggende område er bratt og til dels ustabilt ut mot elva, men boringer på 
toppen og enkelte fjellblotninger viser at det er grunt til fjell eller faste masser. 
Erosjon i foten av skråningen vil således ha begrenset påvirkning på forholdene 
innenfor skråningstoppen. Det betyr at en hovedsakelig må ta hensyn til 
overflatestabilitet, og stabilitet knyttet til grunne glidninger begrenset av dybde til 
fjell eller faste masser. Det er disse forhold som vil definere byggegrense mot 
bratte raviner og skråninger innen reguleringsområdet (se avsnitt 6.1). 
 
Lengst nord i området er det forholdsvis dypt til faste masser, med dybder på 27 
m ut mot skråningen. Kart 2 presenterer terrenghelning i området og viser at 
reguleringsområdet domineres av skråninger med helning 15 – 25º, men at det 
også flere steder er meget bratt, med helning 30 – 40º. Dette gjelder særlig for 
nedre del av skråningen ned mot Storelva, og i flere av de smale ravinene. Basert 
på helningskartet har vi definert egnede reguleringsområder hvor helningen er 
under 15º sammenhengende over et visst areal. Disse områdene er presentert i kart 
2. De egnede reguleringsområder strekker seg helt ut mot skråningskanten av 
platåene. På grunn av fare for glidninger i de bratte utenforliggende skråningene 
kan det ikke bygges helt ut på skråningskanten. Det er derfor satt en ytre 
byggegrense mot bratte skråninger, se neste avsnitt (6.1). 
 
 
6.1 Byggegrense mot bratte raviner og skråninger 

Nord for Tanbergplatået (søndre del av Krakstadmarka) er området relativt flatt, 
og skråner slakt fra kote 183 til kote 138. Det er boret flere steder langs kanten av 
platået, før terrenget faller bratt ned i ravinedalene. Disse boringene kommer ned i 
faste masser, muligens fjell, etter 6 – 18 m. Der terrenget er som brattest i 
ravinene, viser det seg at det ofte at det er fjell. Se kart 1 for lokalisering av fjell i 
dagen. At det er grunt til fjell vil si at dypere rotasjoner i løsmasser fra dette 
platået og ned i Storelva er lite sannsynlig. Det er heller ikke tegn på glidninger av 
underliggende kambro-silurske sedimenter.  
 
Byggegrenser for egnede reguleringsområder er presentert på kart 2. Kriteriene 
som ligger til grunn for vår vurdering av byggegrense er som følger: 
 

• Avstand fra skråningskant skal være 1,5 x dybde til faste masser. Grunne 
glidninger i utenforliggende skråning vurderes å ikke ville nå lenger 
innenfor skråningskant enn dette.  

• Avstand er oppad begrenset til maksimalt 20 m fra skråningskant. 
• Avstand fra bakskråning (dvs. ved bygging i fot av skråning) er satt til 5 

m. 
 
Dersom det legges opp til bygging utenfor byggegrensen vist i kart 2, bør det 
settes krav til lokal grunnundersøkelse og stabilitetsvurdering før igangsetting. 
Tiltak kan bli nødvendig. 
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6.2 Erosjon i Storelva og stabiliserende tiltak 

Sør for Støalandet og Vangen pumpestasjon er det observert aktiv erosjon og 
bevegelse i elveskråningen. Skråningen ned til elven er opptil 40º bratt og 
elveprofilet (profil 2 i figur 2) er også svært bratt. Platået over denne bratte 
skråningen er planlagt utbygd for offentlig bebyggelse. Skråningsstabiliteten i 
dette området er kritisk for innenforliggende reguleringsområde, og krever 
stabiliserende tiltak. For at dette området kan utbygges som planlagt må det ikke 
bygges lengre ut mot skråningen enn foreslåtte byggegrense viser i kart 1. I tillegg 
må areal senkes 2 m i en 15 m bred sone inn fra skråningskanten og deretter 
skrånende til eksisterende terreng de neste 15 m. I foten legges det en steinfylling 
4 - 5 m bred. Denne kan på grunn av dybden i elva bli 8 m dyp. Anlegget bør gå 
ut med anleggsveg fra Vangen pumpestasjon. Den bratte ustabile delen går fra 
Hårom og ca. 230 m ned til bekken som kommer ned fra Krakstadmarka. Figurene 
under illustrerer hvordan stabiliteten relativt forbedres (0.86-0.96-1.04) ved å 
senke terrenget og legge en erosjonssikring. Denne erosjonssikringen 
(steinfyllingen) kan legges i et nivå slik at den også kan brukes som tursti. 
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Figur 3. Beregnet stabilitet av elvebrink ut for boring 9 og 13. Tilfredsstillende 
stabilitet oppnås ved å senke terrenget nærmest skråningskant og legge ut en 
erosjonssikring i elva. 
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7 Anbefalinger til fremgangsmåte for utbygging 

7.1 Planering av raviner 

Det er mulig å fylle igjen noen av de lengre ravinene som går inn som fingre i 
planområdet uten at det er fare for progressiv skredutvikling, da det ikke er påvist 
sensitive masser. Leiren i området er hovedsaklig middels fast til fast og lite til 
middels sensitiv. Ved planering må en vurdere bruken av oppfylt areal i forhold til 
senket areal. 
 

• Raviner som lukkes skal ha drenering liggende i bunn. Dette gjøres ved å 
legge ut ei pølse av naturgrus, typisk tverrareal 4 m2 (2x2 m), eller en 
pakke av knust steinmateriale med tilsvarende areal pakket inn i fiberduk.  
Hensikten er at grunnvannstrømmen ikke skal endres slik at trykk kan 
bygge seg opp i fyllingen og at vann finner nye drenasjeveier. 
 

• Toppen av ravinen må arronderes slik at en har trygg avrenning uten 
erosjon eller flomskade fra overflatevann ned til større vassdrag. 

 
• Nedsenket areal: uforvitra leirmateriale kan komme til overflaten når en 

senker terrenget. Selv om ikke leira karakteriseres om bløt, er den ikke 
uten videre tiltak egnet som hagejord. Ved å dimensjonere marktrykket, 
kan en direkte fundamentere bygg på leire. Leire, silt og finsand er masser 
som i tørr tilstand kan stå steil på grunn av sug, men vil i fuktige perioder 
kunne gi grunne glidninger. Det aller meste av undersøkte løsmasser er 
slike sedimenter. 
 

• Ved bygging av hus på fylling bør organisk materiale renskes opp og det 
bør bygges opp en kvalitetsfylling av knust steinmateriale. Den 
komprimerte fyllingen legges med overhøyde som tas ned etter at 
setninger er kontrollert. Det settes større krav til fylling i et område der 
arealet skal nyttes til bolig eller veg, i forhold til for eksempel en 
jordbruksfylling der setninger ikke er av betydning. 

 
• Ved bygging av vei i raviner, vil en måtte legge ut materialet lagvis og 

komprimere. Legges det ut leirig materiale, må en regne med å legge inn 
drenerende mellomliggende sandlag.  

 
 
 
7.2 Helning og arealbruk 

I forbindelse med utbygging vil det bli utgravinger og høyst sannsynlig også 
utfylling av masser. Utgraving i skråninger og oppfylling bør gis restriksjoner i 
reguleringsplanen, bla. fordi dette påvirker naboeiendommer. Arealplanlegging 
må ta hensyn til at massene kun er betinget stabile når hus tilhørende uteareal 
legges i skrånende terreng. 
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Det er foreslått terrasseblokker i ellers bratt terreng dels uegnet for eneboliger på 
grunn av arronderinga av terrenget. Slike blokker i bratt terreng bør 
fundamenteres på fjell forutsatt at fjellkvaliteten er tilfredsstillende. Eventuell 
ovenforliggende skråning må da dreneres, løsmasser fjernes eller masseutskiftes 
slik at det er tilfredsstillende sikkerhet mot glidninger. Naturlige skråninger står i 
”rasvinkel”, dvs. en sikkerhetsfaktor eller materialfaktor nær 1,0. Skråninger eller 
stabilitet som berører bygninger har etter Eurocode 7 krav om materialfaktor på 
1,4. Dette oppnås ikke uten tiltak som drenering, fjerning av løsmasser eller 
masseutskifting. Flermannsboliger har i praksis krav om ikke å ligge skredutsatt.  
 
Det skal ikke fylles ut masse eller hageavfall ut for brattere områder nær hus og 
hager. 
 
 
7.3 Lokalvannshåndtering 

I utgangspunktet er det mulig å slippe lokalt overflatevann i flere av bekkene. Ved 
utbygging øker en imidlertid avrenningshastigheten slik at de midlere flommene 
øker i størrelse, og gir hyppigere forhold med stor erosjon. Det er viktig at det 
lages et eget overvannsystem slik at en ved utbygging ikke slipper drensvann ut i 
skråninger. Dette vil med stor sannsynlighet lede til grunne skred.  
 
7.4 Adkomst 

Adkomst via Støalandet vil kreve utvidelse av eksisterende veg. Stabiliteten i 
dette området kan ved rett utforming bedres ved utvidelse av vegen med fylling i 
elva. Det er for øvrig overflateglidninger ned mot vegen. 
 
Ny bru over Storelva kommer inn i et område der en må påregne at det må utføres 
fyllingsarbeid for å stabilisere veg og fylling inn på land. Ved pumpestasjonen rett 
nordenfor er det bløte forhold. 
 
7.5 Radon 

Det er svart leirskifer synlig i enkelte blotninger. Bygging og deponering i og av 
slik skifer må følge miljøkrav for håndtering av slike bergarter. 
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Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7765-7   Arkiv: GNR 28/36, 

28/38  

 

Gnr/bnr 28/38 Jaklefoss - ny hytte  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra nabo og til rådmannens saksframlegg: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra markaloven § 5. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning vurderer ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene, 

og vilkårene for dispensasjon etter markaloven § 15 er ikke oppfylt. 

2. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Utskrift sendes: 

Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen, Eddaveien 20A, 0772 Oslo 

Gunnar Riddervold, Gråkramveien 13, 0779 Oslo 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven § 5 for bygging av ny hytte, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. 

markaloven § 15. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok brev med spørsmål om mulighetene for byggetillatelse for en hytte på 

gnr./bnr. 28/38 den 10. september 2015. Etter et foreløpig svar, der kommunen ga uttrykk 

for at det var svært usannsynlig å få innvilget en dispensasjonssøknad, ble det innsendt en 

dispensasjonssøknad vedlagt nabovarsling den 15. oktober. Det er ikke sendt inn 

byggesøknad for påtenkte hytte. Denne saken gjelder dermed bare dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5, og ikke en konkret hytte. 

 



Beskrivelse av saken 

Eierne av gnr./bnr. 28/36, Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen kjøpte i 1985 to 

hyttetomter på det nederste området av Jaklefoss. Eiendommen gnr./bnr. 28/38 er tinglyst på 

deres sønn Nils Petter Fremming. På eiendom 28/36 er det i dag en hytte, og det ønskes nå å 

bygge ut også den andre hyttetomten, gnr/bnr 28/38, til bruk for barnebarn. 

Den aktuelle tomta ligger i den nederste delen av Jaklefoss-området, rett innenfor 

markagrensen. Markaområdet er markert med mørkegrønt på vedlagte kart. 

 

Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

Den 9. september 2015 sendte Eliassen et brev til kommunen der de presenterte sitt ønske 

om å bygge hytte på gnr./bnr. 28/38 og redegjorde for forhold de mener taler for 

dispensasjon. 

Dispensasjonen begrunnes med at meningen med tomtekjøpet var at den skulle bebygges av 

barnebarn i fremtiden, og med at de aldri har sett området benyttet til turgåing eller 

bærplukking. Hyttene i området er ikke synlige fra fast bebyggelse på flatlandet nedenfor, 

og påtenkt hytte vil bli liggende omkranset av de 4-5 nærmeste hyttene. Tomten ligger langt 

fra allfarvei og de få stier som ligger i området, og dessuten er det fri ferdsel i dette området 

for alle. Søker begrunner dispensasjonen videre med at på grunn av alvorlig sykdom, var de 

ikke klar over at det ble innført byggeforbud i Marka.  

 

Foreløpig svar (15/7765-2) 

Den 18. september 2015 ble det sendt et foreløpig svar til søkerne. Her redegjorde 

kommunen for at en dispensasjon fra byggeforbudet var usannsynlig. Det ble opplyst om at 

selv om kommunen mot formodning skulle stille seg positive til tiltaket, må man likevel 

regne med at Fylkesmannen vil være negativ til dispensasjon. 

 

Det ble også bedt om at dersom man fortsatt ønsket å søke dispensasjon, måtte det innsendes 

dispensasjonssøknad og dokumentasjon på utført nabovarsling.  

 

Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

Gunnar Riddervold, eier av gnr./bnr. 28/44, opplyser i sin nabomerknad om at tomten det 

søkes dispensasjon for er merket som «kan ikke bebygges» på et kart han fikk i 1992, og at 

da han fikk bygge sin hytte var konklusjonen fra kommunen at hans tomt var den siste som 

kunne bebygges i dette feltet. 

 

Videre opplyser han om at kommunen la føringer på hytteplassering for å sikre gode 

avstander til de andre hyttene. Riddervold ber om at det legges tilsvarende føringer hvis det 

tillates bygging på gnr/bnr 28/38.  

 

Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

Til dispensasjonssøknaden er det vedlagt et følgebrev datert 14. oktober 2015. Her skriver 

søker at de er helt ukjente med påstanden om at tomten er klassifisert som «kan ikke 

bebygges», og at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten. Opplysninger i 

brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) inneholder ytterligere begrunnelse 

for dispensasjonssøknaden. 

 

Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 



Den 19. oktober 2015 sendte søker inn et kart som viste forslag til bebyggelse av tomter der 

det er tegnet inn en hytte på tomt nr. 28/38. Søker skriver deretter at «det kan således ikke 

være riktig at det står på et kart «kan ikke bebygges»». 

 

Om klassifisering som «kan ikke bebygges» 

I 1976 nedsatte Ringerike formannskap et 5-mannsutvalg til å vurdere hyttetomter i Marka. 

Tomtene ble inndelt i to typer tomter, slike som anbefales frigitt for bebyggelse og tomter 

som ikke bør bebygges, men hvor dispensasjon kan vurderes ved alternativ tomteplassering. 

I dette skjemaet er gnr./bnr. 28/38 omtalt som tomtenummer 52. Tomten er vurdert til tomt 

«som ikke bør bebygges». Skjemaet der klassifiseringen fremgår, er vedlagt. 

 

Denne klassifiseringen er senere overstyrt av nye kommuneplaner, og i dag gjelder det 

generelle byggeforbudet i marka, jf. markaloven § 5. 

 

Tidligere regulering av byggeforbudet 

I kommuneplanen vedtatt 19. desember 1991 ble det nedlagt forbud mot hyttebygging i 

Marka, jf. planbestemmelsene § 24. Likevel forelå det en mulighet til å bygge hytter i 

tilfeller der det forelå en godkjent hyttedisposisjonsplan, jf. § 29. 

 

Dette «smutthullet» ble tettet ved vedtakelsen av ny kommuneplan 24. juni 1999. 

Kommuneplanbestemmelsen § 2.4 fastslo at oppføring av nye hytter ikke tillates. 

 

30. august 2007 ble det igjen vedtatt ny kommuneplan, hvor det i § 2.2 fastslås at 

«Oppføring av nye hytter tillates ikke.» Denne kommuneplanen er fortsatt gjeldende i dag. 

 

Gjeldende kommuneplan overstyres av markaloven, som trådte i kraft 1. september 2009 

hvor det nedlegges byggeforbud i § 5. Siden 1999 har det dermed vært et alminnelig 

byggeforbud i marka, enten gjennom kommuneplan eller markaloven. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er eiendommen regulert til «LNF-område – nåværende – 

marka».  Kommuneplanbestemmelsen § 2.2 omhandler Marka. Her fremgår det at 

«Oppføring av nye hytter tillates ikke». I veiledningen til bestemmelsen fremgår det at det 

kan gis dispensasjon for å utvide hytter. Veiledningen åpner ikke for å gi dispensasjon for 

bygging av nye hytter. 

 

Da den aktuelle tomta ligger innenfor markagrensen, reguleres den både av kommuneplanen 

og markaloven. Dette fremgår av markaloven § 4 siste setning. Ved motstrid mellom 

markaloven og kommuneplanen har de strengeste restriksjonene forrang, jf. ot.prp. nr. 23 

(2008-2009) s. 39.  

 

Etter markaloven § 8 er det krav om at kommuneplanen er i samsvar med markaloven, og 

markalovens bestemmelser kan dermed legges til grunn i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Byggetiltak på tomta krever dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5, første ledd. 

 

Bestemmelsen lyder: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som 



nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder 

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, 

samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.» 

 

Markaloven § 15 gir kommunen mulighet til å dispensere fra byggeforbudet i § 5. 

 

Markaloven § 15 lyder: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 

første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, 

§ 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

 

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, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det 

kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven eller andre saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- 

og bygningsloven gjelder ikke. 

 

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 

5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon.» 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å stille seg positive til dispensasjonssøknaden, må saken 

oversendes Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dersom Fylkesmannen uttaler seg 

negativt til dispensasjonen har ikke kommunen myndighet til å innvilge dispensasjon, jf. 

markaloven § 15 tredje ledd. Kommunen må da underrette søker om at kommunen ikke har 

vedtakskompetanse og kommunen sender saken over til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

for avgjørelse. 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å følge rådmannens anbefaling til vedtak og avslå 

dispensasjonssøknaden, følger klageadgangen for søker forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Skriv fra Miljøverndepartementet om saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka, datert 18. mars 2010 er vedlegg til denne saken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere vedtak eller behandlinger i saken. 

Det bemerkes at det tidligere har vært rettet tilsvarende forespørsler til kommunen om 

utbygging av ubebygde hyttetomter i marka. Andre saker har i likhet med denne blitt besvart 

med informasjon om at byggeforbudet i marka gjør det nærmest umulig å få bygget på 

ubebygde tomter i marka. Rådmannen har ikke funnet eksempler på lignende saker som har 

blitt opprettholdt og fremmet for HMA. 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker. 

 

Behov for informasjon og høringer 



Av markaloven § 15 og presiseringer i brev fra Miljøverndepartementet 18. mars 2010 

følger det at hvis kommunen ønsker å innvilge en dispensasjonssøknad må søknaden først 

oversendes fylkesmannen eller annen direkte berørt statlig eller regional myndighet for 

uttalelse.  

 

Da Rådmannen anbefaler å avslå dispensasjonssøknaden, er det ikke innhentet slike 

uttalelser før behandling i HMA. Dersom HMA ønsker å innstille positivt, må saken 

forelegges Fylkesmannen før et vedtak eventuelt kan fattes. Kommunens har ikke lenger 

vedtakskompetanse dersom Fylkesmannen uttaler seg negativt. 

 

Da de alternative løsningene bare innebærer at saken oversendes til Fylkesmannen i 

Buskerud for uttalelse, har ikke rådmannen utredet begrunnelser for de alternativene som 

kan være aktuelle dersom Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning er positiv til 

dispensasjonssøknaden. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

HMA kan velge å innstille seg positiv til dispensasjonssøknaden. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra naboen og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene i markaloven § 15 for å innvilge dispensasjon er 

oppfylt, og hovedkomiteen stiller seg så langt positiv til dispensasjonssøknaden. 

Saken oversendes Fylkesmannen for uttalelse. 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Alternativ 2 

HMA utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vil ha stor presedensvirkning for tilsvarende saker i Marka. Det er i dag cirka 120 

ubebygde hyttetomter i etablerte hyttefelt i Ringerike kommune som omfattes av 

byggeforbudet i markaloven § 5. Dersom det gis dispensasjon til denne hyttebyggingen, vil 

det kunne skape forventninger om at tilsvarende dispensasjon vil gis også for andre 

ubebygde tomter. 

Det bemerkes at det også har vært andre henvendelser angående mulighet for hyttebygging 

på ubebygde tomter siden byggeforbudet i Marka trådte i kraft. Man har i disse sakene gitt 

beskjed om at det må regnes som nærmest umulig å få dispensasjon fra byggeforbudet. En 

eventuell dispensasjon i denne saken vil dermed harmonere dårlig med tidligere signal gitt 

av kommunen så vel som Fylkesmannen og statlige myndigheter.  

 

Rådmannens vurdering 

I etablerte hytteområder finnes det i dag cirka 120 ubebygde hyttetomter i Ringerike 

kommune. Flere av disse har siden siste smutthull i byggeforbudet ble tettet i 1999 henvendt 

seg til kommunen med spørsmål om hvilke muligheter de har til å få bygget hytte på tomta 

si. Kommunen har ved alle slike henvendelser svart at man ikke kan regne med å få godkjent 

en byggesøknad, og de fleste har dermed unnlatt å søke om dispensasjon og byggetillatelse. 

I noen få tilfeller har likevel dispensasjonssøknad blitt innsendt, og disse har blitt vurdert 

negativt av Fylkesmannen i Buskerud (f.eks. sak 06/551). Vi kan ikke se at det har blitt 



innsendt dispensasjonssøknader om tiltak på ubebygd tomt siden markaloven trådte i kraft, 

utover saken som behandles nå. 

 

Rådmannen ser det dermed slik at en dispensasjon i denne saken vil skape en uheldig 

presedens. Det er en rekke tomteeiere som ønsker å bebygge sine tomter med hytter, og 

mange tiltak sett i sammenheng og over tid vil kunne skape en uheldig privatisering av 

marka. Da et av målene med markaloven er å bevare marka som et friluftsområde 

tilgjengelig for allmennheten, vil ikke hensynene bak markaloven ivaretas i tilstrekkelig 

grad dersom dispensasjon innvilges. 

 

Av markaloven § 15 andre ledd fremgår det at dispensasjon kan 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, 

naturmiljøet eller allmenne interesser.»  

 

Formålet med markaloven fremgår av § 1 «Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge 

for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt 

og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.» 

 

Hyttebygging vil medføre en ytterligere privatisering av marka, og vil dermed ikke være 

egnet til å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett». Hytteeiernes 

interesser kan også vektlegges, men bare dersom lovens hovedformål ivaretas, jf. § 1 andre 

ledd. Selv om det allerede finnes hytter i området, vil ytterligere bebyggelse være negativt 

for naturverdiene.  

 

I denne saken er det særlig viktig at det tas hensyn til hvilken presedensvirkning en 

eventuell dispensasjon vil ha for andre ubebygde hyttetomter i marka, og ikke bare hvordan 

hensynene bak markaloven påvirkes ved et eventuelt byggetiltak på den konkrete 

eiendommen. På grunn av antallet ubebygde hyttetomter innenfor markagrensen, vil en 

dispensasjon i denne saken samlet sett ha store konsekvenser for ønsket om å «fremme og 

tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett» i marka, da den kan skape en uheldig 

presedens for, og forventning om, dispensasjon til utbygging av disse ubebygde tomtene. 

 

Konsekvensene hyttebygging vil ha for naturverdiene i området, sett i sammenheng med den 

strenge linjen man har lagt seg på vedrørende byggetiltak i marka, medfører etter 

rådmannens syn at hensynene bak markaloven blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonen innvilges. 

 

Videre påpekes det at selv om man skulle vurdere det slik at «hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt» er det også et krav om at «fordelene ved å 

gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser». I denne saken er det søkt om 

dispensasjon for hyttebebyggelse på en hittil ubebygd tomt, noe som vurderes å være mer 

problematisk å innvilge enn for eksempel mindre fasadeendringer på eksisterende 

bygninger, da det vil føre til en privatisering av nye områder. Slik vi ser det foreligger det 

heller ingen særlige forhold i denne saken som taler for dispensasjon i større grad enn for 

andre, ubebygde tomter i etablerte hyttefelt.  



 

Til søkers kommentar om at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten, 

bemerker rådmannen at det ikke er nødvendig med et slikt tinglyst forbud, da det har vært et 

alminnelig byggeforbud i marka siden 1999. Slike senere planer og lovvedtak kan legge 

begrensninger på hvilke tiltak hjemmelshaver kan utføre på eiendommen sin. 

 

Etter dette kan ikke rådmannen se at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra markaloven § 

5, jf. markaloven § 15, er oppfylt. Sett i sammenheng med den uheldige presedensen en 

dispensasjon ville skape, anbefaler rådmannen at Hovedkomiteen for Miljø og Areal avslår 

dispensasjonssøknaden. 

 
Rådmannen beklager at det blant annet pga. stor arbeidsmengde på byggesaksavdelingen ikke 

har lyktes å få lagt fram saken til politisk behandling før nå. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

2. Foreløpig svar på ønske om bygging av hytte i marka (15/7765-2) 

3. Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

4. Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

5. Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 

6. Skjema med vurdering av hyttefelter på Krokskogen 

7. Kart som viser markagrensen 

8. Kart som viser turstier i området 

9. Brev fra miljøverndepartementet om «Saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka» 

10. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

  

 

 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 15/7765-6   Arkiv: GNR 28/36, 

28/38  

 

Gnr/bnr 28/38 - Jaklefoss - Ny hytte  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra nabo og til rådmannens saksframlegg: 

1. Det gis ikke dispensasjon fra markaloven § 5. Hovedkomiteen for miljø- og 

arealforvaltning vurderer ulempene ved å gi dispensasjon som større enn fordelene, 

og vilkårene for dispensasjon etter markaloven § 15 er ikke oppfylt. 

2. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Utskrift sendes: 

Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen, Eddaveien 20A, 0772 Oslo 

Gunnar Riddervold, Gråkramveien 13, 0779 Oslo 

 

Sammendrag 

Rådmannen anbefaler hovedkomiteen å avslå søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

markaloven § 5 for bygging av ny hytte, da vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt, jf. 

markaloven § 15. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kommunen mottok brev med spørsmål om mulighetene for byggetillatelse for en hytte på 

gnr./bnr. 28/38 den 10. september 2015. Etter et foreløpig svar, der kommunen ga uttrykk 

for at det var svært usannsynlig å få innvilget en dispensasjonssøknad, ble det innsendt en 

dispensasjonssøknad vedlagt nabovarsling den 15. oktober. Det er ikke sendt inn 

byggesøknad for påtenkte hytte. Denne saken gjelder dermed bare dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5, og ikke en konkret hytte. 

 



Beskrivelse av saken 

Eierne av gnr./bnr. 28/36, Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen kjøpte i 1985 to 

hyttetomter på det nederste området av Jaklefoss. Eiendommen gnr./bnr. 28/38 er tinglyst på 

deres sønn Nils Petter Fremming. På eiendom 28/36 er det i dag en hytte, og det ønskes nå å 

bygge ut også den andre hyttetomten, gnr/bnr 28/38, til bruk for barnebarn. 

Den aktuelle tomta ligger i den nederste delen av Jaklefoss-området, rett innenfor 

markagrensen. Markaområdet er markert med mørkegrønt på vedlagte kart. 

 

Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

Den 9. september 2015 sendte Eliassen et brev til kommunen der de presenterte sitt ønske 

om å bygge hytte på gnr./bnr. 28/38 og redegjorde for forhold de mener taler for 

dispensasjon. 

Dispensasjonen begrunnes med at meningen med tomtekjøpet var at den skulle bebygges av 

barnebarn i fremtiden, og med at de aldri har sett området benyttet til turgåing eller 

bærplukking. Hyttene i området er ikke synlige fra fast bebyggelse på flatlandet nedenfor, 

og påtenkt hytte vil bli liggende omkranset av de 4-5 nærmeste hyttene. Tomten ligger langt 

fra allfarvei og de få stier som ligger i området, og dessuten er det fri ferdsel i dette området 

for alle. Søker begrunner dispensasjonen videre med at på grunn av alvorlig sykdom, var de 

ikke klar over at det ble innført byggeforbud i Marka.  

 

Foreløpig svar (15/7765-2) 

Den 18. september 2015 ble det sendt et foreløpig svar til søkerne. Her redegjorde 

kommunen for at en dispensasjon fra byggeforbudet var usannsynlig. Det ble opplyst om at 

selv om kommunen mot formodning skulle stille seg positive til tiltaket, må man likevel 

regne med at Fylkesmannen vil være negativ til dispensasjon. 

 

Det ble også bedt om at dersom man fortsatt ønsket å søke dispensasjon, måtte det innsendes 

dispensasjonssøknad og dokumentasjon på utført nabovarsling.  

 

Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

Gunnar Riddervold, eier av gnr./bnr. 28/44, opplyser i sin nabomerknad om at tomten det 

søkes dispensasjon for er merket som «kan ikke bebygges» på et kart han fikk i 1992, og at 

da han fikk bygge sin hytte var konklusjonen fra kommunen at hans tomt var den siste som 

kunne bebygges i dette feltet. 

 

Videre opplyser han om at kommunen la føringer på hytteplassering for å sikre gode 

avstander til de andre hyttene. Riddervold ber om at det legges tilsvarende føringer hvis det 

tillates bygging på gnr/bnr 28/38.  

 

Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

Til dispensasjonssøknaden er det vedlagt et følgebrev datert 14. oktober 2015. Her skriver 

søker at de er helt ukjente med påstanden om at tomten er klassifisert som «kan ikke 

bebygges», og at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten. Opplysninger i 

brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) inneholder ytterligere begrunnelse 

for dispensasjonssøknaden. 

 

Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 



Den 19. oktober 2015 sendte søker inn et kart som viste forslag til bebyggelse av tomter der 

det er tegnet inn en hytte på tomt nr. 28/38. Søker skriver deretter at «det kan således ikke 

være riktig at det står på et kart «kan ikke bebygges»». 

 

Om klassifisering som «kan ikke bebygges» 

I 1976 nedsatte Ringerike formannskap et 5-mannsutvalg til å vurdere hyttetomter i Marka. 

Tomtene ble inndelt i to typer tomter, slike som anbefales frigitt for bebyggelse og tomter 

som ikke bør bebygges, men hvor dispensasjon kan vurderes ved alternativ tomteplassering. 

I dette skjemaet er gnr./bnr. 28/38 omtalt som tomtenummer 52. Tomten er vurdert til tomt 

«som ikke bør bebygges». Skjemaet der klassifiseringen fremgår, er vedlagt. 

 

Denne klassifiseringen er senere overstyrt av nye kommuneplaner, og i dag gjelder det 

generelle byggeforbudet i marka, jf. markaloven § 5. 

 

Tidligere regulering av byggeforbudet 

I kommuneplanen vedtatt 19. desember 1991 ble det nedlagt forbud mot hyttebygging i 

Marka, jf. planbestemmelsene § 24. Likevel forelå det en mulighet til å bygge hytter i 

tilfeller der det forelå en godkjent hyttedisposisjonsplan, jf. § 29. 

 

Dette «smutthullet» ble tettet ved vedtakelsen av ny kommuneplan 24. juni 1999. 

Kommuneplanbestemmelsen § 2.4 fastslo at oppføring av nye hytter ikke tillates. 

 

30. august 2007 ble det igjen vedtatt ny kommuneplan, hvor det i § 2.2 fastslås at 

«Oppføring av nye hytter tillates ikke.» Denne kommuneplanen er fortsatt gjeldende i dag. 

 

Gjeldende kommuneplan overstyres av markaloven, som trådte i kraft 1. september 2009 

hvor det nedlegges byggeforbud i § 5. Siden 1999 har det dermed vært et alminnelig 

byggeforbud i marka, enten gjennom kommuneplan eller markaloven. 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanens arealdel er eiendommen regulert til «LNF-område – nåværende – 

marka».  Kommuneplanbestemmelsen § 2.2 omhandler Marka. Her fremgår det at 

«Oppføring av nye hytter tillates ikke». I veiledningen til bestemmelsen fremgår det at det 

kan gis dispensasjon for å utvide hytter. Veiledningen åpner ikke for å gi dispensasjon for 

bygging av nye hytter. 

 

Da den aktuelle tomta ligger innenfor markagrensen, reguleres den både av kommuneplanen 

og markaloven. Dette fremgår av markaloven § 4 siste setning. Ved motstrid mellom 

markaloven og kommuneplanen har de strengeste restriksjonene forrang, jf. ot.prp. nr. 23 

(2008-2009) s. 39.  

 

Etter markaloven § 8 er det krav om at kommuneplanen er i samsvar med markaloven, og 

markalovens bestemmelser kan dermed legges til grunn i denne saken. 

 

Juridiske forhold  

Byggetiltak på tomta krever dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5, første ledd. 

 

Bestemmelsen lyder: 

«Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som 



nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder 

fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, 

samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.» 

 

Markaloven § 15 gir kommunen mulighet til å dispensere fra byggeforbudet i § 5. 

 

Markaloven § 15 lyder: 

«Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 

første ledd nr. 1-3 og § 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, 

§ 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.  

 

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, naturmiljøet eller allmenne interesser. Det 

kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven eller andre saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om dispensasjon i plan- 

og bygningsloven gjelder ikke. 

 

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 

5 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt 

dispensasjon.» 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å stille seg positive til dispensasjonssøknaden, må saken 

oversendes Fylkesmannen i Buskerud for uttalelse. Dersom Fylkesmannen uttaler seg 

negativt til dispensasjonen har ikke kommunen myndighet til å innvilge dispensasjon, jf. 

markaloven § 15 tredje ledd. Kommunen må da underrette søker om at kommunen ikke har 

vedtakskompetanse og kommunen sender saken over til Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

for avgjørelse. 

 

Dersom Hovedkomiteen velger å følge rådmannens anbefaling til vedtak og avslå 

dispensasjonssøknaden, følger klageadgangen for søker forvaltningslovens bestemmelser. 

 

Skriv fra Miljøverndepartementet om saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka, datert 18. mars 2010 er vedlegg til denne saken. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere vedtak eller behandlinger i saken. 

Det bemerkes at det tidligere har vært rettet tilsvarende forespørsler til kommunen om 

utbygging av ubebygde hyttetomter i marka. Andre saker har i likhet med denne blitt besvart 

med informasjon om at byggeforbudet i marka gjør det nærmest umulig å få bygget på 

ubebygde tomter i marka. Rådmannen har ikke funnet eksempler på lignende saker som har 

blitt opprettholdt og fremmet for HMA. 

 

Økonomiske forhold 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. Kommunen har informert søker om at det tas gebyr også i avslagssaker. 

 

Behov for informasjon og høringer 



Av markaloven § 15 og presiseringer i brev fra Miljøverndepartementet 18. mars 2010 

følger det at hvis kommunen ønsker å innvilge en dispensasjonssøknad må søknaden først 

oversendes fylkesmannen eller annen direkte berørt statlig eller regional myndighet for 

uttalelse.  

 

Da Rådmannen anbefaler å avslå dispensasjonssøknaden, er det ikke innhentet slike 

uttalelser før behandling i HMA. Dersom HMA ønsker å innstille positivt, må saken 

forelegges Fylkesmannen før et vedtak eventuelt kan fattes. Kommunens har ikke lenger 

vedtakskompetanse dersom Fylkesmannen uttaler seg negativt. 

 

Da de alternative løsningene bare innebærer at saken oversendes til Fylkesmannen i 

Buskerud for uttalelse, har ikke rådmannen utredet begrunnelser for de alternativene som 

kan være aktuelle dersom Hovedkomiteen for Miljø- og Arealforvaltning er positiv til 

dispensasjonssøknaden. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

HMA kan velge å innstille seg positiv til dispensasjonssøknaden. 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

markaloven § 5, til kommentar fra naboen og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene i markaloven § 15 for å innvilge dispensasjon er 

oppfylt, og hovedkomiteen stiller seg så langt positiv til dispensasjonssøknaden. 

Saken oversendes Fylkesmannen for uttalelse. 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Alternativ 2 

HMA utsetter saken for befaring. 

 

Prinsipielle avklaringer 

Saken vil ha stor presedensvirkning for tilsvarende saker i Marka. Det er i dag cirka 120 

ubebygde hyttetomter i etablerte hyttefelt i Ringerike kommune som omfattes av 

byggeforbudet i markaloven § 5. Dersom det gis dispensasjon til denne hyttebyggingen, vil 

det kunne skape forventninger om at tilsvarende dispensasjon vil gis også for andre 

ubebygde tomter. 

Det bemerkes at det også har vært andre henvendelser angående mulighet for hyttebygging 

på ubebygde tomter siden byggeforbudet i Marka trådte i kraft. Man har i disse sakene gitt 

beskjed om at det må regnes som nærmest umulig å få dispensasjon fra byggeforbudet. En 

eventuell dispensasjon i denne saken vil dermed harmonere dårlig med tidligere signal gitt 

av kommunen så vel som Fylkesmannen og statlige myndigheter.  

 

Rådmannens vurdering 

I etablerte hytteområder finnes det i dag cirka 120 ubebygde hyttetomter i Ringerike 

kommune. Flere av disse har siden siste smutthull i byggeforbudet ble tettet i 1999 henvendt 

seg til kommunen med spørsmål om hvilke muligheter de har til å få bygget hytte på tomta 

si. Kommunen har ved alle slike henvendelser svart at man ikke kan regne med å få godkjent 

en byggesøknad, og de fleste har dermed unnlatt å søke om dispensasjon og byggetillatelse. 

I noen få tilfeller har likevel dispensasjonssøknad blitt innsendt, og disse har blitt vurdert 

negativt av Fylkesmannen i Buskerud (f.eks. sak 06/551). Vi kan ikke se at det har blitt 



innsendt dispensasjonssøknader om tiltak på ubebygd tomt siden markaloven trådte i kraft, 

utover saken som behandles nå. 

 

Rådmannen ser det dermed slik at en dispensasjon i denne saken vil skape en uheldig 

presedens. Det er en rekke tomteeiere som ønsker å bebygge sine tomter med hytter, og 

mange tiltak sett i sammenheng og over tid vil kunne skape en uheldig privatisering av 

marka. Da et av målene med markaloven er å bevare marka som et friluftsområde 

tilgjengelig for allmennheten, vil ikke hensynene bak markaloven ivaretas i tilstrekkelig 

grad dersom dispensasjon innvilges. 

 

Av markaloven § 15 andre ledd fremgår det at dispensasjon kan 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, 

naturmiljøet eller allmenne interesser.»  

 

Formålet med markaloven fremgår av § 1 «Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge 

for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre Markas grenser og bevare et rikt 

og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner. 

 

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.» 

 

Hyttebygging vil medføre en ytterligere privatisering av marka, og vil dermed ikke være 

egnet til å «fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett». Hytteeiernes 

interesser kan også vektlegges, men bare dersom lovens hovedformål ivaretas, jf. § 1 andre 

ledd. Selv om det allerede finnes hytter i området, vil ytterligere bebyggelse være negativt 

for naturverdiene.  

 

I denne saken er det særlig viktig at det tas hensyn til hvilken presedensvirkning en 

eventuell dispensasjon vil ha for andre ubebygde hyttetomter i marka, og ikke bare hvordan 

hensynene bak markaloven påvirkes ved et eventuelt byggetiltak på den konkrete 

eiendommen. På grunn av antallet ubebygde hyttetomter innenfor markagrensen, vil en 

dispensasjon i denne saken samlet sett ha store konsekvenser for ønsket om å «fremme og 

tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett» i marka, da den kan skape en uheldig 

presedens for, og forventning om, dispensasjon til utbygging av disse ubebygde tomtene. 

 

Konsekvensene hyttebygging vil ha for naturverdiene i området, sett i sammenheng med den 

strenge linjen man har lagt seg på vedrørende byggetiltak i marka, medfører etter 

rådmannens syn at hensynene bak markaloven blir vesentlig tilsidesatt dersom 

dispensasjonen innvilges. 

 

Videre påpekes det at selv om man skulle vurdere det slik at «hensynene i lovens 

formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt» er det også et krav om at «fordelene ved å 

gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for 

friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser». I denne saken er det søkt om 

dispensasjon for hyttebebyggelse på en hittil ubebygd tomt, noe som vurderes å være mer 

problematisk å innvilge enn for eksempel mindre fasadeendringer på eksisterende 

bygninger, da det vil føre til en privatisering av nye områder. Slik vi ser det foreligger det 

heller ingen særlige forhold i denne saken som taler for dispensasjon i større grad enn for 

andre, ubebygde tomter i etablerte hyttefelt.  



 

Til søkers kommentar om at det ikke er et tinglyst forbud mot bebyggelse på tomten, 

bemerker rådmannen at det ikke er nødvendig med et slikt tinglyst forbud, da det har vært et 

alminnelig byggeforbud i marka siden 1999. Slike senere planer og lovvedtak kan legge 

begrensninger på hvilke tiltak hjemmelshaver kan utføre på eiendommen sin. 

 

Etter dette kan ikke rådmannen se at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra markaloven § 

5, jf. markaloven § 15, er oppfylt. Sett i sammenheng med den uheldige presedensen en 

dispensasjon ville skape, anbefaler rådmannen at Hovedkomiteen for Miljø og Areal avslår 

dispensasjonssøknaden. 

 
Rådmannen beklager at det blant annet pga. stor arbeidsmengde på byggesaksavdelingen ikke 

har lyktes å få lagt fram saken til politisk behandling før nå. 

 

 

 

Vedlegg 

1. Brev vedrørende søknad om byggetillatelse (15/7765-1) 

2. Foreløpig svar på ønske om bygging av hytte i marka (15/7765-2) 

3. Kopi av merknad til nabovarsel (15/7765-3) 

4. Søknad om dispensasjon (15/7765-4) 

5. Tilleggsinformasjon til søknad om dispensasjon (15/7765-5) 

6. Skjema med vurdering av hyttefelter på Krokskogen 

7. Kart som viser markagrensen 

8. Kart som viser turstier i området 

9. Brev fra miljøverndepartementet om «Saksgang og myndighet ved behandling av 

dispensasjonssaker i Marka» 

10. Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 01.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 Rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Ringerike kommune,
Areal- og byplankontoret,
Postboks 123 Sentrum,
3502 Hønefoss.

Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen, Eddaveien 20 A, 0772 Oslo.
Telefon 22l4l5l 4 og 41314047, E-post: leif.eliassen@hotmail.com

Oslo, 9. september 2015.
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Vedr. søknad om byggetillatelse.

Vi vil gjerne presentere oss: et eldre ektepar på 88 og 83 år. Vårt bosted er Oslo og for vel 30
år siden kjøpte vi to hyttetomter på det nederstb området av Jaklefoss. Den største tomten
g.nr. bnr. 28136 har en størrelse på vel 2.600 kvm. og vi bygget her en hytte på 50 kvm. Den
ubebygde tomten gnr. bnr 28138 hvor det også ved kjøpet var tegnet inn en hytte. Denne
tomten ble tinglyst i vår sønnNils Petter Fremming sitt na.m, da det den gangen ikke var
anledning for oss å eie to tomter i samme kommune. Vår mening ved kjøp av'denne tomten
var aI den skulle bebygges av barnebarn i fremtiden når de ble selvstendige. Alle er nå
kommet i voksen alder og vi har gledet oss meget til å kunne overdra denne tomten til
barnebama. Denne tomten har beliggenhet i den nederste del av Jaklefoss-området. På
vestsiden av denne tomten er det svært bratt og egner seg ikke til bebyggelse. Her går også
Markagrensen. Videre vestovér er deler av deúe bratte henget fylt med kraftig skog. Viiar
aldri sett at dette området har vært benyttet til turgåing eller bærplukking. Hyttene på vårt felt
er ikke synlige fra fast bebyggelse i flatlandet ledenfor. Den påtenkte hytte vil bli liggende
omkranset av de nærmeste fire til fem h¡ter. Da tomten ligger midt i dette feltet er det ikke
benyttet noen gang som turområde, dessuten liþger tomten for langt fra allfarvei og de få stier
som ligger i området. Dessuten er det Íïi ferdsel i dette området for alle.

. 1@to(o(o ^;(Of- Ë'.:l O l- '=

È EgË

En kan si at har man hlte burde man ha visst om denne nye begrensning i Marka. Til det vil
vi si at Leif Eliassen var livstruende syk i denrie tidsperioden, og Aud Fremming Eliassen
hadde nok med å ta seg av ektefellen i denne litt lange og vanskelige periode ,I dag ser det
meget lysere ut.

Vi har hatt stor glede av vår hytte og har travet Krokskogen / Nordmarka rundt. Våre venner
har også hatt den store gleden ved å benytte naturen her. Dette ønsker vi også for bamebarn i
egen hytte.

Dersom en representant fra kommunen ønsker en befaring på tomteområdet, stiller vi straks. ti

Vi håper på et positivt svar

Med hilsen



 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

 

Aud Fremming Eliassen og Leif Eliassen  

Eddaveien 20A 

 

0772 OSLO 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

15/7765-2 25281/15 GNR 28/36, 

28/38 

 18.09.2015 

 
Foreløpig svar på ønske om bygging av hytte i marka 
Gnr/bnr 28/38 

 

Vi viser til deres brev 9.9.15. 

 

Vedlagt oversender vi: 

- markaloven 

- dokument 18.3.10 fra departementet om saksgangen i saker innenfor markalovens område 

- situasjonskart i målestokk 1:1000 

- kartutsnitt i 1:1000 som viser markagrensen 

- liste med oversikt over naboeiendommer 

- skjema for varsling av naboer og skjema som vi skal ha tilbake som bevis på varsling 

- skjema for søknad om dispensasjon 

 

7.9.15 ble Hellum oppringt av Aud Fremming Eliassen, som tok opp temaet som brevet 9.9.15 

omtaler.  Hellum forklarte at eiendommen ligger innafor markagrensen, og at markalovens § 5 

gir forbud mot bygging av nye hytter.  Man har i Norge anledning til å søke om dispensasjon 

for hva det måtte være av tiltak som er i strid med lover, regler, bestemmelser etc., og 

kommunen er nødt til å behandle søknadene.  Men Hellum redegjorde for at det tas gebyr for 

kommunens behandling, også i avslagssaker. Av gjeldende prisregulativ framgår det et 

minstegebyr for avslagsvedtak på kr. 13.000,- i 2015.  

 

Siden kommuneplanens versjon 24.6.1999 har det vært et byggeforbud for hytter i marka, og 

dette ble 1.9.09 overskygget av byggeforbudet i markalovens § 5.  For søknader om 

dispensasjon/tillatelse for nye hytter på eiendommer som er ubebygde i marka, har det siden 

1999 ikke blitt gitt tillatelse til å bygge hytter.  Unntaket er at det i noen tilfeller har blitt gitt 

tillatelse til å rive eksisterende hytte og å bygge erstatningshytte.  

 

I telefonsamtalen 7.9.15 kunne ikke Hellum gi noen forhåpninger om at det er mulig å få 

dispensasjon fra byggeforbudet.  Hellum redegjorde for saksgangen ved 

dispensasjonssøknader i marka.  Dersom kommunen er negativ skal saken avslås.  Dersom 

kommunen er positiv, skal saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for uttalelse, og dersom 

fylkesmannens uttalelse er negativ, har ikke kommunen hjemmel til å gi tillatelse. 

 

Det har nettopp vært kommunevalg, og vi kjenner ikke til hva slags linje de kommende 

politikerne vil legge seg på når de blir konstituert og evt. får en slik sak, enten til første gangs 
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behandling eller til behandling som klage dersom vi i administrasjonen skulle finne ut at 

søknaden skal avslås på delegert myndighet.  Dersom politikerne skulle velge å stille seg 

positivt til en slik sak, vil vi forutsette at fylkesmannen vil gå i mot dispensasjon. 

 

Vi ønsker alltid å være løsningsorienterte.  Når vi nå gir uvanlig negative signaler til dere, 

ønsker vi uansett å veilede dere slik at dere, om dere ønsker å komplettere saken slik at den 

blir klar til behandling, skal få den presentert på et vis som gjør at det er relevant å behandle 

den og slik at et evt. positivt vedtak ikke blir beheftet med saksbehandlingsfeil.  

Bygningsmyndigheten har ikke anledning til å godkjenne en sak før det er innlevert en 

begrunnet søknad om dispensasjon og er foretatt nabovarsling.  Skjemaene for dispensasjon og 

nabovarsling samt nabolista oversendes til dette bruk.   

 

En slik dispensasjonssøknad vil bli en prinsipiell sak, og vi kan ikke se at det er behov for 

befaring.  Til det er å kommentere at vi vanskelig kan se for oss noen ubebygd eiendom i 

marka der det er mindre som taler i mot at det skulle tillates bygging enn her, allikevel ser vi 

det som helt utenkelig at det vil bli gitt tillatelse, med mindre det skulle dukke opp noe spesielt 

som at det f. eks. viser seg at det allerede står ei hytte på eiendommen.  Når vi nevner at det 

vanskelig kan finnes noen andre ubebygde eiendommer der det er mindre som skulle tale i 

mot, er det blant annet fordi eiendommen ligger rett innafor markagrensen, den ligger i en stor 

ansamling av hytter, det er kort avstand til vei og turkart viser hverken blåmerket sti eller 

rødmerket løype.  Den svære Holsledningen går til og med i området og gjør området enda 

mindre uberørt.  

I telefonsamtalen oppga Hellum Lise Økland som kontaktperson hos fylkesmannen i 

Buskerud.  Vi kjenner ikke til om dere har kontaktet fylkesmannen, og vi nevner at vi 17.9.15 

ble vi kjent med at Otto Galleberg etterfølger Økland som saksbehandler for markasaker.  

Vi legger saken i bero til vi evt. har mottatt bekreftelse på at naboer er varslet samt søknad om 

dispensasjon. I markalovens § 15 står det om vår behandling av dispensasjonssaker. Vi må få 

opplysninger fra dere om det i 2-ukersfristen for å komme med merknader er kommet 

merknader og evt. deres kommentarer til merknadene.  Dersom dere sender oss slik 

bekreftelse vedrørende nabovarsling og begrunnet søknad om dispensasjon fra markalovens § 

5, vil vi forstå det slik at dere ber oss behandle saken på tross av de opplysningene og de 

negative signalene vi her har gitt.  

 

 Med hilsen 

 

 

 Heidi Skagnæs 

 Konstituert enhetsleder 

Saksbehandler: Arne Hellum 

telefon: 40900156 

  

  

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 



Siv. Ing. Gunnar Riddervold                                                                 Oslo 07.10.2015 

Gråkamveien 13 

0779 

Mob tlf 915 522 73 

 

 

 

 

 

 

 

Aud Irene Eliassen 

Eddaveien 20 A 

0772 Oslo 

 

 

 

Vedr Nabovarsel på eiendommen gnr 28 Bnr 38 Jaklefoss  

 

Vi har mottatt nabovarsel datert 24.09 med ankomst Slemdal postkontor 26.09. Ettersom det 

ved nabovarselet ikke foreligger hverken inntegnet hytte eller er vedlagt byggetegninger, tar 

vi dette varselet som en orientering på at dere ønsker igangsatt en prosess med å søke om 

dispensasjon for å finne ut om tomten kan bebygges og at våre kommentarer skal vedlegges 

en slik dispensasjonssøknad. 

 

Vi forutsetter videre at hvis det gis dispensasjon fra byggeforbudet på tomten, får vi et nytt 

nabovarsel med hytte inntegnet inkludert byggesøknadstegninger, slik at vi på vanlig måte 

kan gi våre kommentarer til en konkret utbygging. 

 

Ellers noen opplysninger til saken; Da vi kjøpte tomt Gnr 28 Bnr 44 av Norby var dette en 

tomt som Kavli bygslet. Jeg fikk oversendt en skisse fra ham av tomteområdet i 1992 som 

viste hvilke tomter som kunne bebygges. På tomt Gnr 28 Bnr 38 står det «Kan ikke 

bebygges» og vi er ukjent med at har vært tegnet inn hytte på denne eiendommen. For at vi 

skulle få tillatelse til å bygge på tomt nr. Gnr 28 Bnr 44 var det en lang prosess som tok 

nærmere 2 år, og konklusjonen den gang fra kommunens side var at dette var den siste tomten 

som kunne bebygges i dette feltet. 

 

Ved plassering av vår hytte la dette føringer fordi både kommunen og hyttenaboene ønsket at 

vår hytte måtte ha gode avstander til de andre hyttene. Etter befaring med kommunen og 

grunneier ble hytten derfor plassert i det syd østre hjørnet av tomten. 

 

Hvis det tillates bygging på tomt Gnr 28 Bnr 38, mener vi at det bør legges tilsvarende 

føringer på hvor en eventuell hytte kan plasseres.   

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunnar Riddervold 



Nils Petter Fremming,
v/ Aud lrene Fremming Eliasserç
Eddaveien 20 A,
0772 Oslo.

Itto t""i-A-il-í-

15 OKT 20i5

Oslo, 14. oktober 2015

Ringerike kommune, Byggesakskontoret,
Postboks 123,

3502 [Iønefoss.

Vedr. søknad om dispensasjon gnr 28, bnr. 38 Hønefoss.
Ønske om bygging av hytte i marka.

Nabovarsel ble sendt 24.09.2015 i henh. Til vedlagte bekreftelser

Det er innkommet et svar datert 07.10 .2015 fÌtGunnar Riddervold som eier av tomt gnr.28,bnr. 44

Hønefoss. Han skriver at: På tomt g.nr-28, b.nr. 38 står det < kan ikke bebygges>. Jeg som eier av
tomten er helt ukjent med dette utsagn og det er heller ikke tinglyst forbud om å bebygge tomten.
Tomten ble kjøpt på samme tidspunkt som de øvrige tomter i byggefeltet og det var tegnet inn en hytte
í en skisse over området. Kjøpet ble tinglyst 20.06.1986. Fåstanden <kan ikke bebygges> er således en

udokumentert pastand. Det ville jo også være utenkelig å kjøpe en hyttetomt som ikke kunne
bebygges. Svaret fra Gunnar Riddervold vedlegges.

Tomten ble kjøpt i sin tid for at medlemmer av familien kunne fiL anledning til å bebygge tomten. Jeg

beklager meget at på grunn av sykdom ikke var klar over at Markagrensen senere ble endret.

Vi håper på forståelse.

Med hilsen

Cl"" L ír'o*,'
Nils Petter Fremming

,L L r*'ç|¿nl

v/ Aud Irene Fremming Eliassen.

Dokid:
1 5099783
(15t7765-4)
Søknad om

{
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21 OKT 20i5
Nils Petter Fremming,
v/ Aud hene Fremming Eliassen,
Eddaveien 20 A,
0772 Oslo.

19. oktober 2015

Ringerike Kommune, Byggesakskontoret,
Postboks 123,

3502 Hønefoss.

Vedr. søknad om dispensasjon gnr.28, brnr.38 Hønefoss.
Ønske om bygging av hytte i marka.

Jegvisertil søknad av 14. d.m ogoversender<Forslagtil bebyggelseavtomteravAndersNordbys
tomtefelt ved Jaklefoss, mål 1:1000>. De handskrevne notater som er giort på planen er gjort på et
senere tidspunkt. Som det sees av planen er det tegnet inn en hytte på tomt nr. 28138 ogdet kan således
ikke være riktig at det står pä etkaft <kan ikke bebygges>.

Det var denne plan som lå til grunn for kjøpet av tomt 28138 og også for den tomt som eies av Leif
Eliassen, tomt 28136 og som ble bebygget.

Med hilsen

üi-'* f4*,-u
Nils Petter Fremming
vi Aud irene Eliassen.
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Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner 
(markaloven)

Dato 05.06.2009 nr. 35
Departement Klima- og miljødepartementet
Sist endret FOR-2015-09-04-1032, LOV-2014-03-28-9 fra 01.06.2014
Publisert I 2009 hefte 6
Ikrafttredelse 01.09.2009
Endrer LOV-1996-06-21-38
Rettsområde Kultur, idrett og underholdning ► Idrett. Sport

Miljøvern. Natur. Friluftsliv ► Naturmangfold/naturfredning
Kunngjort 05.06.2009   kl. 14.50
Korttittel Markaloven
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Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Formålet med loven er å fremme og tilrettelegge for friluftsliv,1 naturopplevelse og idrett. Loven skal sikre 
Markas grenser2 og bevare et rikt og variert landskap og natur- og kulturmiljø med kulturminner.3

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til andre formål.

1 Jf. lov 28 juni 1957 nr. 16.
2 Se § 2.
3 Jf. lov 9 juni 1978 nr. 50 § 2 og lov 19 juni 2009 nr. 100 § 1.

§ 2. Geografisk avgrensning

Lovens geografiske virkeområde (Marka) består av følgende områder: Kjekstadmarka, Vardåsmarka, 
Vestmarka, Krokskogen, Bærumsmarka, Nordmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Gjelleråsmarka, Østmarka 
og Sørmarka. Virkeområdet er nærmere avgrenset som det fremgår av Miljøverndepartementets1 digitale kart 
«Markagrensen» datert 2. april 2009.

Kongen kan ved forskrift treffe vedtak om justering av grensen etter første ledd og gjøre loven gjeldende for 
nærliggende områder som har, eller gjennom tilrettelegging eller skjøtsel kan få, tilsvarende verdi for 
friluftslivet.

1 Nå Klima- og miljødepartementet.

§ 3. Myndigheter etter loven

Departementet er øverste forvaltningsmyndighet etter denne lov. Departementet kan legge nærmere angitte 
oppgaver etter denne lov til den enkelte fylkesmann, fylkeskommune, kommune eller Miljødirektoratet.

Når område, anlegg eller byggverk er erklært hemmelig i medhold av lov om forsvarshemmeligheter,1 
påhviler det vedkommende militære myndighet å se til at de bestemmelser som er gitt i eller i medhold av 
denne lov blir overholdt.

0 Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 48 (ikr. 1 juli 2013).
1 Lov 18 aug 1914 nr. 3.

Kapittel 2. Alminnelige rammer for tiltak og virksomhet

§ 4. Arealformål

Marka er landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) etter plan- og bygningsloven,1 med de 
presiseringer og unntak som følger av §§ 5 og 6.

I områder som er vernet etter naturmangfoldloven2 kapittel V eller eldre vernevedtak som nevnt i 
naturmangfoldloven § 77, og områder som er regulert til spesialområde,3 for eksempel til naturvernformål, 
bevaring eller sikringsområde for drikkevann, eller områder som inngår i særskilte planer eller vedtak etter § 7 
første ledd nr. 3 og 4, gjelder de restriksjoner som følger av de konkrete verne- eller planvedtak i tillegg til 
loven.4

0 Endret ved lov 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).
1 Lov 27 juni 2008 nr. 71, se nærmere dens §§ 11-7 (2) nr. 5 og § 11-11.
2 Lov 19 juni 2009 nr. 100.
3 Jf. pbl. § 12-5.
4 Se § 15.
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§ 5. Forbud mot bygge- og anleggstiltak

Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka.1 Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og 
bygningsloven2 § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre 
tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av 
eiendom.

Forbudet i første ledd omfatter ikke landbrukstiltak og tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven2 § 1-3 annet 
ledd eller som inngår i vedtak etter § 6-4 tredje ledd i samme lov.

1 Se §§ 14, 15, 16 (2), 18 og 20.
2 Lov 27 juni 2008 nr. 71.

§ 6. Kommunale og statlige planer

Igangsetting av arbeid med arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan1 som vedrører Marka, krever 
tillatelse av departementet.

Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan som vedrører Marka, må 
stadfestes av departementet før planen får rettsvirkning etter plan- og bygningsloven.2 Departementet kan endre 
kommunens plan dersom det anser det nødvendig for at planen skal være i samsvar med lovens formål.

1 Se pbl. kap. 11 og kap. 12.
2 Lov 27 juni 2008 nr. 71.

§ 7. Unntak for tiltak i kommunale eller statlige planer

Uten hensyn til §§ 4 og 5 kan kommunale planer1 åpne for2 følgende tiltak i Marka:
1. tiltak i landbruk, herunder bygninger og terrenginngrep
2. stier og løyper etter § 9
3. idrettsanlegg som kan innpasses innenfor lovens formål
4. offentlige infrastrukturanlegg som veger, jernbane, dammer, vannforsyningssystemer, kraftledninger mv., 

samt områder for igangværende råstoffutvinning.

Kommunens endelige vedtak om arealdel av kommuneplan3 eller reguleringsplan4 som åpner for tiltak etter 
første ledd, skal bare stadfestes dersom tiltakene etter departementets syn lar seg forene med lovens formål. 
Departementet kan gjøre de endringer i kommunens plan som det anser nødvendig for at planen skal være i 
samsvar med lovens formål.

Departementet kan fravike forbudet i § 5 ved statlig arealplan etter plan- og bygningsloven5 § 6-4.

1 Se pbl. kap. 11 og kap. 12.
2 Se §§ 14 (2), 15 og 16 (2).
3 Se pbl. § 11-15.
4 Se pbl. § 12-12.
5 Lov 27 juni 2008 nr. 71.

§ 8. Gjennomgang av planer som gjelder innenfor Markagrensen

Kommunen skal sørge for at dens planer1 er i samsvar med denne lov senest fire år etter lovens ikrafttredelse.

1 Se pbl. kap. 11 og kap. 12.

Kapittel 3. Ferdsel, friluftsliv og hensynsfull bruk1 av Marka
1 Jf. lov 28 juni 1957 nr. 16.
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§ 9. Tilrettelegging for ferdsel, stier og løyper

Anlegging av stier og løyper krever tillatelse etter denne lov. Anlegging av større løyper krever tillatelse fra 
kommunen og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven1 kapittel 12.2 Ved tvil om tiltaket krever 
reguleringsplan3 kan saken kreves avgjort av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Avgjørelsen kan ikke 
påklages.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om anlegging, rydding, merking og preparering av 
stier og løyper i Marka. Det kan gis bestemmelser om at det ikke, eller bare på nærmere vilkår, skal ryddes, 
anlegges, merkes eller prepareres stier eller løyper innenfor bestemte områder i Marka.

Anlegging, rydding, merking og preparering av permanente stier og løyper krever samtykke fra grunneier 
eller fester.4

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan gi offentlige myndigheter og organisasjoner med allment friluftsliv 
som formål rett til å anlegge, rydde, merke og preparere stier og løyper i Marka. Tillatelse kan gis for 
avgrensede områder eller for enkelte stier eller løyper.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan i det enkelte tilfelle vedta at inngrep etter annet og fjerde ledd kan 
foretas uten forutgående samtykke. Volder tiltaket skade, kan vedkommende eier eller fester4 kreve 
erstatningsspørsmålet avgjort ved skjønn.5 De lovbestemte kostnader ved skjønnet skal erstattes grunneier eller 
rettighetshaver, hvis skjønnet ikke finner at det kan gjøres unntak fordi erstatningssøkeren har avslått et rimelig 
forlikstilbud eller uten rimelig grunn har forlangt skjønn. I den utstrekning det finnes rimelig kan 
erstatningssøkeren også tilkjennes erstatning for utgifter som har vært nødvendig for å ivareta hans tarv under 
skjønnsaken.

Grunneier, fester4 eller bruker kan kreve omlagt sti eller løype som påfører ham særlig skade eller ulempe, 
dersom dette kan skje uten vesentlig ulempe for friluftslivet eller allmenne interesser for øvrig.6 For stier og 
løyper som medfører eller kan medføre vesentlig skade på naturmiljøet, kan omlegging også kreves av 
organisasjoner med naturvern eller friluftsliv som formål.

Krav om omlegging rettes til den som holder løypa eller stien ved like. Tvist om omlegging kan kreves 
avgjort av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

1 Lov 27 juni 2008 nr. 71.
2 Se § 16 (2).
3 Jf. pbl. kap. 12.
4 Jf. lov 20 des 1996 nr. 106.
5 Jf. lov 1 juni 1917 nr. 1.
6 Sml. lov 29 nov 1968 §§ 5 og 6.

§ 10. Regler for motorisert og annen ferdsel

I Marka er motorferdsel i utmark og vassdrag1 ikke tillatt2 med mindre annet følger av denne lov eller 
forskrift gitt i medhold av denne lov.3 All motorferdsel i utmark og vassdrag mv. skal foregå varsomt og på 
tidspunkter som i minst mulig grad medfører ulemper for friluftslivet, skader i terrenget eller forstyrrelser for 
dyrelivet. På disse vilkår er nødvendig motorferdsel tillatt i forbindelse med:

1. politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste etablert med hjemmel i lov,4

2. offentlige post- og teletjenester,
3. person- og godstransport til og fra faste bosteder og i jordbruks- og skogbruksnæring. Jakt, fiske og 

bærsanking regnes ikke som næring i denne forbindelse,
4. skånsom transport av felt elg,
5. drift og vedlikehold av hytter som er åpne for allmennheten,
6. Forsvarets øvelser, forflytninger og transporter,
7. transport i forbindelse med anlegg og drift av veger og større anlegg, herunder dammer,
8. rutetransport som drives med løyve i henhold til yrkestransportloven,5



Utskrift fra Lovdata - 03.08.2016 12:14

 
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven)

Side 6

9. vedlikehold av eksisterende løyper,
10. anlegg av nye løyper og utvidelse av eksisterende løyper som er godkjent etter denne lov,
11. transport i forbindelse med fiskekultiveringstiltak6 med offentlig formål,
12. drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg,
13. nødvendig istandsetting ved akutt utfall i områder som er vernet eller midlertidig vernet etter § 11.

Med utmark menes udyrket mark som etter lov om friluftslivet7 § 1 a første ledd ikke regnes som innmark 
eller like med innmark. Setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnes i 
denne lov like med utmark.8

Veg i utmark som ikke er opparbeidet for kjøring med bil, anses i denne lov som utmark. Det samme gjelder 
opparbeidet veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.9

Med vassdrag10 menes åpne og islagte elver, bekker og innsjøer. Med motorferdsel menes i denne lov bruk av 
kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy 
drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.11

Departementet kan ved forskrift forby eller begrense ferdselen med motorkjøretøy på privat veg for andre enn 
fastboende og besøkende til disse når ferdselen ikke har erverv, forvaltning eller oppsyn til formål12 eller skjer i 
politi, ambulanse-, brannvern- eller sikringsøyemed. Det kan fastsettes regulerende bestemmelser for ellers 
lovlig ferdsel med motorkjøretøy på vegene.

1 Sml. lov 10 juni 1977 nr. 82. Jf. lov 24 nov 2000 nr. 82 § 2.
2 Se § 20.
3 Se §§ 15 og 16.
4 Jf. bl.a. lover 4 aug 1995 nr. 53 og 21 juni 1996 nr. 38.
5 Lov 21 juni 2002 nr. 45.
6 Jf. lov 15 mai 1992 nr. 42 § 10.
7 Lov 28 juni 1957 nr. 16.
8 Sml. lov 10 juni 1977 nr. 82 § 2 (2).
9 Sml. lov 10 juni 1977 nr. 82 § 2 (3).
10 Sml. lov 24 nov 2000 nr. 82 § 3 og lov 10 juni 1977 nr. 82 § 2 (4).
11 Sml. lov 10 juni 1977 nr. 82 § 2 (1).
12 Jf. lov 21 juni 1996 nr. 38.

§ 11. Særskilt vern av friluftslivsområder1

Kongen kan verne som friluftslivsområde områder som på grunn av naturopplevelsesverdier har særskilte 
kvaliteter for friluftslivet.2 Det kan fastsettes nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om 
skjøtsel og bruk.3

Departementet kan verne områder midlertidig for å forhindre skade på verneverdier. Det kan fastsettes 
nærmere bestemmelser om området, herunder bestemmelser om skjøtsel og bruk.

Bestemmelsene om saksbehandling i naturmangfoldloven4 kapittel V gjelder for opprettelse av 
friluftslivsområder.

Det kan ikke iverksettes tiltak i friluftslivsområde som vesentlig kan endre områdets verdi som 
friluftslivsområde.5 Departementet avgjør i tvilstilfelle om et tiltak kan endre områdets verdi vesentlig som 
friluftslivsområde.

Økonomisk tap som følge av vedtak etter denne paragraf kan i samsvar med alminnelige rettsgrunnsetninger 
kreves erstattet av staten. Med mindre annet er avtalt, avgjøres spørsmålet ved rettslig skjønn6 etter begjæring 
av en av partene innen ett år etter at vedtaket er kunngjort. Departementet kan forlenge fristen. Reglene i 
domstolloven7 og tvisteloven8 gjelder så langt de passer.

0 Endret ved lov 28 mars 2014 nr. 9 (ikr. 1 juni 2014 iflg. res. 28 mars 2014 nr. 371).
1 Sml. lov 19 juni 2009 nr. 100 kap. V.
2 Jf. lov 28 juni 1957 nr. 16.
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3 Se § 13 (1) c.
4 Lov 19 juni 2009 nr. 100.
5 Se §§ 18 og 20.
6 Jf. lov 1 juni 1917 nr. 1.
7 Lov 13 aug 1915 nr. 5.
8 Lov 17 juni 2005 nr. 90.

§ 12. Hensynsfull bruk av Marka1

Departementet kan gi forskrift om hensynsfull bruk av Marka. Bestemmelsene i forskriften skal bidra til å 
bevare og utvikle et godt forhold mellom brukere av Marka innen henholdsvis friluftsliv, idrett og 
næringsutøvelse i tillegg til hytteeiere og fastboende. Det skal legges vekt på at flerbruken i Marka skal foregå 
innenfor rammen av bærekraftig bruk.

1 Jf. lover 28 juni 1957 nr. 16 § 11 og 19 juni 2009 nr. 100 § 6.

Kapittel 4. Rådet for markasaker (Markarådet)

§ 13. Rådet for markasaker (Markarådet)

Departementet kan oppnevne et råd for markasaker. Markarådet skal arbeide for å fremme formålet med 
loven og kan av eget tiltak ta opp saker til behandling i rådet. Markarådet kan blant annet gi uttalelse til:
a) søknader om tillatelse i større saker og dispensasjon1

b) forslag til planer2

c) forslag om særskilt vern av friluftslivsområde i henhold til § 11 i denne lov.

Markarådet kan utarbeide forslag til forskrift om hensynsfull bruk av Marka.

Markarådet med varamedlemmer oppnevnes for fire år om gangen. Rådet velger selv sin leder.

Departementet fastsetter nærmere bestemmelser om Markarådets sammensetning, antall medlemmer, 
oppgaver og arbeidsordning, sekretariatsordning, herunder hvilke oppgaver sekretariatet skal utføre mv.

1 Se kap. 5.
2 Se § 6 og § 7.

Kapittel 5. Tillatelse til tiltak, dispensasjon, saksbehandling og klage

§ 14. Søknad om tiltak

Tiltak omfattet av loven1 kan bare settes i verk dersom det er gitt tillatelse av myndigheten etter loven.2 
Tillatelse kan bare gis dersom fordelene ved tiltaket må anses større enn de skader og ulemper tiltaket vil 
medføre for friluftslivet, naturmiljøet eller de allmenne interesser for øvrig.3

For søknader som går inn under § 7 skal søknadsbehandlingen begrenses til å kontrollere at tiltaket er i 
samsvar med de vilkår som framgår av § 7.

1 Se § 5.
2 Se §§ 17-20.
3 Sml. § 15 (2). Jf. lov 19 juni 2009 nr. 100 §§ 7-10.

§ 15. Dispensasjon

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-3 og 
§ 10. Departementet kan gi dispensasjon fra bestemmelsene i § 4, § 5, § 7 første ledd nr. 1-4 og § 10. Det kan 
settes vilkår for dispensasjonen.
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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, naturmiljøet eller allmenne interesser.1 Det kan ikke dispenseres fra kravet om utarbeidelse av 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven2 eller andre saksbehandlingsregler. Bestemmelsene om 
dispensasjon i plan- og bygningsloven3 gjelder ikke.

Kommunen kan ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer eller forbudet i § 5 når en direkte 
berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg mot at det blir gitt dispensasjon.

1 Jf. lov 19 juni 2009 nr. 100 §§ 7-10.
2 Lov 27 juni 2008 nr. 71 § 12-1.
3 Lov 27 juni 2008 nr. 71 kap. 19.

§ 16. Klage mv.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans1 for kommunens vedtak etter denne lov. Miljødirektoratet 
er klageinstans for fylkesmannens vedtak. Fylkesmannen og fylkeskommunen kan av eget tiltak påklage 
kommunens dispensasjonsvedtak etter § 15 og andre vedtak som kommunen fatter i eller i medhold av denne 
lov.

Organisasjoner som har friluftsliv, idrett, naturvern eller kulturvern som formål kan påklage vedtak fattet av 
kommunen etter § 5, § 7 første ledd, § 9 og § 10. Ellers gjelder reglene om klage i forvaltningsloven2 
tilsvarende.

0 Endret ved lov 14 juni 2013 nr. 48 (ikr. 1 juli 2013).
1 Jf. fvl. kap. VI.
2 Jf. fvl. kap. VI.

Kapittel 6. Tilsyn, kontroll, retting og straff

§ 17. Tilsyn og kontroll

Myndighetene etter loven skal gjennom råd, veiledning og opplysning arbeide for å fremme formålet med 
denne lov.

Kommunen fører tilsyn med at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Kommunen 
avgjør på hvilke områder det skal føres tilsyn. Det skal legges vekt på å føre et så effektivt tilsyn som 
forholdene tilsier med minst mulig belastning for miljøet.

Ved tilsyn skal den som blir kontrollert eller den ansvarlige for virksomheten gi tilsynsmyndigheten 
nødvendig bistand og opplysninger. Tilsynsmyndigheten kan stanse personer, fartøyer og motorkjøretøyer 
dersom dette er nødvendig for utøvelsen av tilsynet.

Myndighetene etter loven kan påpeke plikt etter andre lover som er av betydning for formålet med denne lov 
og skal melde antatte brudd på plikter etter annet lovverk til ansvarlig tilsynsmyndighet.

Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om tilsyn, kontroll og rapportering.1

1 Jf. lov 21 juni 1996 nr. 38.

§ 18. Retting og avbøtende tiltak

Kommunen kan pålegge den ansvarlige å rette eller stanse forhold som er i strid med loven eller i strid med 
vedtak med hjemmel i loven.1

Den som ved å overtre loven eller vedtak med hjemmel i loven forårsaker fare for miljøforringelse, skal sette 
i verk tiltak for å forhindre at slik miljøforringelse skjer. Har miljøforringelsen allerede inntrådt, plikter 
skadevolder å hindre ytterligere miljøforringelse. Han plikter som hovedregel også å gjenopprette den tidligere 
miljøtilstand ved oppsamling, rydding, fjerning, planering eller andre egnede tiltak.2 Tiltak som i seg selv kan 
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volde miljøpåvirkning av noen betydning, skal bare iverksettes etter tillatelse fra departementet eller pålegg 
etter første ledd.

Plikten til utbedring og gjenoppretting gjelder ikke dersom det i lys av kostnadene og virkningene av 
tiltakene, miljøvirkningene av overtredelsen og overtrederens skyld og økonomiske stilling ville være særlig 
urimelig.

1 Se § 20.
2 Sml. lov 19 juni 2009 nr. 100 § 69.

§ 19. Tvangsmulkt1

For å sikre at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov blir gjennomført, kan myndigheten etter loven 
fatte vedtak om tvangsmulkt.

Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelsen av en bestemmelse er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å 
løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som myndigheten etter loven har fastsatt. 
Tvangsmulkt kan fastsettes på forhånd dersom særlige grunner tilsier det, og løper da fra en eventuell 
overtredelse inntreffer. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at den 
forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt løper likevel ikke dersom etterlevelse er umulig på grunn av 
forhold som ikke skyldes den ansvarlige. Tvangsmulkt kan fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt.

Tvangsmulkt pålegges den ansvarlige for overtredelsen. Pålegg om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for 
utlegg.2 Departementet kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

1 Sml. lover 13 mars 1981 nr. 6 § 73 og 19 juni 2009 nr. 100 § 73.
2 Jf. tvangsl. § 7-2, d.

§ 20. Straff

Med bøter eller fengsel inntil ett år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelsene i 
eller i medhold av § 5, § 7 første ledd, § 9, § 10, § 11, § 17 eller § 18.

Er det inntrådt eller voldt fare for betydelig miljøskade, eller overtredelsene er grove, kan fengsel inntil tre år 
anvendes. Ved vurderingen av om overtredelsen er grov, skal det særlig legges vekt på overtredelsens omfang 
og virkninger og graden av utvist skyld.

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 21. Ikrafttredelse

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

0 Fra 1 sep 2009 iflg. res. 5 juni 2009 nr. 618.

§ 22. Overgangsbestemmelse

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvordan reglene i plan- og bygningsloven 14. juni 
1985 nr. 77 skal virke sammen med bestemmelser i denne lov.

§ 23. Endringer i andre lover

I lov om statlig naturoppsyn 21. juni 1996 nr. 38 (naturoppsynsloven) skal § 2 første ledd lyde: - - -

Miljøverndepartementets1 digitale kart «Markagrensen» datert 2. april 20092

1 Nå Klima- og miljødepartementet.
2 Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1032 (ikr. straks, men kartet er ikke ferdigstilt, det vil bli lagt inn så snart det foreligger).
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Markalovens geografiske virkeområde

For å lese kartet se her: 



SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/351-1   Arkiv:   

 

Tilknytning til offentlig vann og avløpsnett  

Maks beløp ved tilknytning til offentlig vann og avløpsnett 

 

Forslag til vedtak: 
 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 
1. Maksimalt kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte 

seg til kommunal vannforsyning og avløpsanlegg, begrenses til 2G (folketrygdens 

grunnbeløp x 2) pr bolig i forbindelse med hovedledningsprosjekter. 

 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 
 
Ringerike kommune skal gjennom handlingsprogrammet investere store beløp i vann og 

avløpsprosjekter.  Samtidig er det en pågående prosess med utskiftning av dårlig 

ledningsnett og tilknytning av boliger til offentlig vann og avløpsnett. 

 

Kommunen har som hovedmål for avløp at:  

 

«På lang sikt skal alle boliger i Ringerike kommune ha en avløpssituasjon som er tråd med 

gjeldende forurensningslovverk og rensekrav. Det må alltid gjøres en avveining om dett er 

en opprydding som kommunen skal stå for eller om det skal gjennomføres i privat regi» 

 

«Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg» som trådte i kraft 13.9.2009 

gir lokale bestemmelser. Forskriftens §11 lyder; 

 



«Utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte 

innhentes tillatelse for det etter på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 

2010. Utslippene kan imidlertid bestå inntil enkeltvedtak om opprydding er fastsatt». 

 

Svært mange av kommunens vel 4 000 spredte utslipp rammes av forskriftens §11 og vil på 

sikt bli pålagt å etablere godkjent avløpsløsning etter dagens krav eller knytte seg til 

offentlige ledninger. 

 

Derfor, når kommunen sanerer eksisterende ledningsnett eller legger vann og 

avløpsledninger til nye områder, kreves tilknytning for eksisterende boliger med lokale 

utslippsløsninger. Lovhjemmel for dette kravet finnes i Plan og bygningsloven (§27-1,2) og 

i Forurensningsloven (§23). 

 

Kommunestyret har vedtatt at Ringerike kommune anvender «Standard abonnementsvilkår 

for vann og avløp» for å regulere rettigheter og plikter i forhold til sine abonnenter på vann- 

og avløpsområdet. Her defineres vann- og avløpsledninger fra tilknytningspunkt på 

kommunal hovedledning og fram til den enkelte bolig/bygg som boligeiers ansvar.   

 

Kostnadene ved etablering av stikkledninger kan være svært forskjellige for den enkelte 

bolig. Trasé for kommunens hovedledninger blir valgt ut i fra en rekke kriterier som 

anleggskostnader, fremtidige driftskostnader, fremtidig tilgang for vedlikehold og 

utskiftning men også behovet for å få flest mulig tilknyttet offentlige løsninger. 

 

Likevel vil lengden på private stikkledninger og grunnforholdene de skal legges i variere, 

slik at kostnadene kan bli svært ulike. 

 

Da oppstår spørsmålet om hvor mye en huseier må betale for sin stikkledning og hva som 

bør være maksimal kostnad. 

 

 

Beskrivelse av saken 
  

Vanlig praksis ved gjennomføring av vann og avløpsanlegg har vært at kommunen har 

prosjektert og tatt inn i anbudsdokumentet prising og gjennomføring av stikkledninger fra 

offentlig hovedledning og inn til bolig. 

  

Huseier får da tilbud fra kommunen om at stikkledninger kan utføres ved hjelp av 

kommunens entreprenør mot fakturering av påløpte kostnader. Huseier står for øvrig fritt til 

å velge kommunens entreprenør eller en privat entreprenør. 

 

Velger man å gå for kommunens entreprenør utarbeides det en stikkledningsavtale mellom 

kommunen og huseier om stikkledningens trase og kostnader. 

  

For de boligene som velger å ikke benytte seg av kommunens tilbud, blir registrert og 

oversendt utslippsmyndigheten i kommunen for en konkret behandling i forhold til lov og 

forskrift. 

 



Plan og bygningsloven har formuleringen «Når offentlig vannledning
1
 (avløpsledning

2
) går 

over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning 

som ligger på eiendommen knyttes til vannledningen
1
 (avløpsledningen

2
).» 

1
 §27-1, 

2
 §27-2 

 

I begge paragrafer heter det også «Vil dette etter kommunens skjønn være forbundet med 

uforholdsmessig stor kostnad, eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en 

annen ordning.» 

 

Her er det uttrykket «over nærliggende areal» som ofte gir grunnlag for vurdering av 

«uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn». Loven gir ikke definisjon på 

nærliggende areal. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller 

forvaltningspraksis.  Imidlertid sier KRD – 93/3328 at «en avstand på 300-600 m ikke kan 

anses urimelig». KRD 98/76 nevner også at «en avstand på 500 m vil ligge innenfor 

begrepet nærliggende areal» 

 

Flere sammenlignbare kommuner, deriblant Drammen kommune har lagt seg på en linje 

som tilsier at boligeier kan måtte påregne å få kostnader opptil 2G forbundet med etablering 

av stikkledninger. 1G er kr 92 576 pr 1.mai 2016.  

 

Beløpet er basert på en vurdering av gjennomsnittlig kostnad for å etablere en godkjent lokal 

utslippsløsning (minirenseanlegg). Gjennom å legge folketrygdens grunnbeløp (G) inn som 

faktor, oppnår man at maksimalbeløpet følger kostnadsutviklingen i samfunnet og er en 

forutsigbar størrelse over tid og som sikrer likebehandling i et langt tidsperspektiv. 

 

Ringerike kommune har de siste årene benyttet denne praksis som veiledende og rådmannen 

vurderer at det er behov for å etablere en standard for disse forholdene når kommunen går 

inn i en periode med forventet høy utbyggingstakt. 

 

Kommunen har tidligere også i noen tilfeller gitt tilskudd til private for å få på plass 

stikkledninger der kostnadene har oversteget et maksbeløp. Vurderingen her har vært 

«særlige hensyn» med sårbare vannmiljøer (Steinsfjorden) i KUR – prosjektet hvor en øvre 

grense for kostnader til stikkledninger var satt til kr 75.000,- 

 

Prinsippene i selvkostregimet tillater ikke å benytte abonnentenes penger til å gi tilskudd til 

private stikkledninger. Eventuelle tilskudd må derfor dekkes av kommunens ordinære 

driftsmidler. 

 

I tillegg til kostnader med stikkledninger kommer kommunens tilknytningsavgifter. 

 

Tilknytningsavgiften er: 
Tilknytning Beløp uten mva 

Vann 9 000.- 

Avløp 10 800.- 

Vann- og avløp  18 000.- 

 

Satsene kan reguleres av kommunestyret hvert år. 

 

 



Juridiske forhold  
 

Pålegg om tilknytning av boliger til offentlig ledningsnett kan som nevnt gjøres med 

hjemmel i to lovverk, Plan og bygningsloven eller Forurensningsloven. Forskjellige 

situasjoner fanges opp i lovverket; 

 

Plan og bygningslovens §§ 27-1 og  27-2 gir hjemmel til å pålegge tilknytning til offentlig 

ledningsnett når offentlig ledningsnett går over eiendommen, eller i veg som støter til den, 

eller over nærliggende areal.   §§27-1 og 27-2 gjelder ikke fritidsbebyggelse med mindre 

dette er vedtatt i planbestemmelser i kommune- /reguleringsplan. 

 

Forurensningslovens § 23 omhandler rett og plikt til tilknytning til eksisterende 

avløpsanlegg. Forurensningslovens § 7, fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning kan 

også gi pålegg om tilknytning til kommunalt nett. 

 

Når kommunen separerer (skiller overvann og avløp) kan huseier pålegges å oppgradere sine 

avløpsledninger dersom disse ikke holder tilfredsstillende kvalitet for å unngå forurensning. 

Hjemmel for dette finnes i forurensningslovens § 22. 

 

 

Rådmannens vurdering 
  

Rådmannen ønsker med denne saken å etablere klare retningslinjer for hvilke kostnader som 

kan pålegges den enkelte huseier for etablering av stikkledninger for vann og avløp. 

 

Når kommunen planlegger og fremfører nye vann- og avløpsanlegg så ønsker man å 

tilknytte flest mulig til offentlig ledningsnett.  Offentlig ledningsnett planlegges ut fra at 

man ønsker å få tilknyttet flest mulig samt ryddet opp i dårlige ikke godkjente avløpsanlegg. 

 

Det vil alltid være slik at endepunktet eller tilknytningspunkt for vann- og avløpsledninger 

og avstand til boliger vil variere.  Kostnadene vil således variere ut fra hvilke forutsetninger 

man har til grunnforhold, avstand, grunnerverv etc.  

 
Rådmannen mener at en kostnad opp mot 2G er akseptabel for en boligeier å betale som 

maksimal kostnad for etablering av stikkledninger for vann og avløp. Etablering av et 

minirenseanlegg for en bolig koster et sted mellom kr 150.000,- og kr 200.000,- og huseier 

vil i tillegg ha kostnader forbundet med serviceavtaler og driftskostnader med anlegget. Sett 

over livsløpet for de to alternative løsningene, vil kostnadene samlet være omtrent på samme 

nivå.  

 

Rådmannen ser at tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse kan oppleves som mer 

tyngende for eiendommens eier, enn tilknytningsplikt for nybygg. Særlig siden eksisterende 

bebyggelse allerede har en avløpsløsning og at kostnaden kan bli større når arbeideidene 

ikke gjøres i forbindelse med oppføring av bygget. 

 
Begrepet «uforholdsmessig stor kostnad» sammen med begrepet «særlige hensyn» vil være 

avgjørende for om kommunen kan unnta fra tilknytningsplikten og dermed godkjenne en 

annen løsning. 



 

Rådmannen anbefaler at kommunestyret gjennom vedtaket signaliserer langsiktighet og 

likebehandling for kommunens huseiere/abonnenter. 

 

Vedlegg 

 

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, 05.07.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Jostein Nybråten 

 

saksbehandler: Jostein Nybråten 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/914-12   Arkiv: GNR 4/1  

 

Konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Kristin Remme på 

eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1 og gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 

og gnr. 185 bnr. 6 i Hole kommune på følgende vilkår:  

1. Det stilles krav om personlig boplikt. Søker må være registrert bosatt på 

eiendommen innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak, og deretter bebo den 

minst 5 år i sammenheng.  

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Kristin Remme fikk innvilget konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1 i Ringerike, den 

11.04.2011. Det ble i vedtaket stilt krav om personlig boplikt med tilflyttingsfrist innen ett 

år etter overdragelse. På grunn av en odelssak har det i ettertid blitt innvilget utsettelse på 

denne fristen to ganger. Den siste fristen er nå vesentlig overskredet. Remme søker nå 

konsesjon på nytt fordi hun fremdeles ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Grunnet at 

odelssaken er avsluttet, og at vilkåret om personlig boplikt allerede er overskredet, gir 

rådmannen innstilling om å innvilge konsesjon med personlig boplikt med tilflyttingsfrist 

innen 1 måned etter mottatt vedtak. 

 

Innledning / bakgrunn 

Kristin Remme søker konsesjon på eiendommen Raa, gnr/bnr 4/1. Det søkes konsesjon fordi 

hun ikke ønsker å tilflytte eiendommen. Søker har tidligere fått konsesjon på eiendommen 

med krav om personlig boplikt. 

 

Bebygde eiendommer som har mer enn 25 dekar fullyrka eller overflatedyrka jord, og/eller 

har mer 500 dekar skog utløser krav om boplikt. Boplikten kan gjøres personlig eller 



upersonlig. I «prinsipper og retningslinjer: Boplikt på landbrukseiendommer», vedtatt den 

06.02.2012 av Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning i sak 15/12, kommer det i pkt. 

4 frem at på eiendommer som har mer enn 100 dekar fulldyrka eller overflatedyrka mark, 

og/eller 2000 dekar produktiv skog, skal boplikten være personlig. 

 

I følge Konsesjonsloven er boplikten først oppfylt når erverver har sin folkeregistrerte 

adresse på konsesjonseiendommen. 

 

Landbrukseiendommen Raa består av gnr/bnr 4/1 og 9/5 i Ringerike, og gnr/bnr 185/3 og 

185/6 i Hole kommune. Matrikkelenheten gnr/bnr 4/1 i Ringerike er hovedbølet, og 

driftssenteret med tunet til gården ligger her. Konsesjonseiendommen har i følge Gårdskart 

et totalareal på 1219 dekar, hvorav 188 dekar fulldyrka mark og 862 dekar produktiv skog. 

Eiendommen utløser dermed krav om personlig boplikt. Eiendommen er bebygd med bl.a. 

våningshus, kårbolig og driftsbygninger. De fulldyrkede arealene er leid ut, men Remme har 

drevet småskala storfeproduksjon på eiendommen siden 2013. 

 

Det har vært en odelstvist på eiendommen siden 2011. Saken ble løst ved forlik i Borgarting 

lagmannsrett den 07.06.2016. Vilkårene for forliket er oppfylt, og partene hevet saken den 

11.07.2016. Kristin Remme blir sittende på eiendommen. 

 

Beskrivelse av saken 

Kristin Remme søkte konsesjon på erverv av eiendommen Raa i 2011. Søker opplyste i 

søknaden at hun forpliktet seg til å flytte til eiendommen innen ett år og deretter bebo den i 

minst 5 år sammenhengende. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning behandlet 

søknaden 11.04.2011 i sak 48/11, og innvilget konsesjon med vilkår om personlig boplikt 

med frist på tilflytting innen ett år. 

 

I brev datert 20.04.2012 søkte Remme utsettelse på boplikten. Søknaden ble begrunnet med 

at det hadde oppstått en odelssak på eiendommen, og usikkerhet knyttet til utfallet av saken 

gjorde at hun ønsket ett års utsettelse på tilflytting til eiendommen. I brev av 02.05.2012 

innvilget landbrukskontoret ett års utsettelse på vilkåret om personlig boplikt fram til 

04.05.2013. 

 

I brev av 01.07.2013, to måneder etter frist for tilflytting, ber landbrukskontoret om en 

redegjørelse i saken. I brev datert 19.07.2013 søkte Remme på nytt om utsettelse på 

boplikten. I brevet uttrykkes et ønske om å tilflytte eiendommen, men at den pågående 

odelssaken hindrer dette. Det blir opplyst at odelssaken skal opp i Lagmannsretten i 

desember samme år. I vedtak datert 11.10.2013 innvilget landbrukskontoret på nytt 

utsettelse på boplikten, denne gangen frem til 31.10.2014. 

 

En stikkprøvekontroll i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd ble utført den 

17.02.2014. Slike kontroller foregår hvert år på gårdsbruket til 5 % av foretakene som søker 

produksjonstilskudd. Landbrukskontorets representant oppfattet at Remme med familie 

bodde på eiendommen på dette tidspunktet. 

 

Ved en rutinesjekk utført i januar 2016 ble det oppdaget at Kristin Remme hadde sin 

folkeregistrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole kommune. Hun har vært registrert på denne 

adressen siden 10.07.2014. Hun har altså ikke vært registrert bosatt på Raa gård, og dermed 

ikke overholdt tilflyttingsfristen i landbrukskontorets siste vedtak. 



 

I brev av 11.02.2016 gjør landbrukskontoret Kristin Remme oppmerksom på overskridelse 

av konsesjonsvilkårene og plikten om å melde flytting jf. Folkeregisterloven, og ber om en 

tilbakemelding om saken. 

 

I brev datert 22.02.2016 søker Kristin Remme for tredje gang utsettelse på boplikten på Raa 

gård. Søknaden begrunnes med pågående odelssak som ennå ikke er avgjort. I brevet skriver 

Remme at familien det meste av tiden oppholder seg på Raa gård, men at de har sin 

registrerte adresse i Selteveien 71 A i Hole. Hun søker om utsettelse på boplikten fram til 

saken er avgjort i Lagmannsretten. Det opplyses at saken skal opp juni 2016. 

 

Remme blir den 29.02.2016 via e-post gjort oppmerksom på at det ikke kan søkes om 

utsettelse på boplikten, men at hun må søke konsesjon på eiendommen på fastsatt skjema. 

Da vi ikke mottok slikt skjema, ble Kristin Remme på nytt meddelt i brev av 12.04.2016 at 

det måtte søkes konsesjon på eiendommen. Skjema ble vedlagt. Det ble også bedt om en 

redegjørelse i forhold til fysisk og registrert adresse. Det ble gitt en frist om å søke 

konsesjon til 14.05.2016. 

 

Søknad om konsesjon ble mottatt 13.05.2016. I søknaden opplyser Remme at det søkes 

konsesjon fordi hun ikke skal bosette seg på eiendommen. I søknaden oppgis flere grunner 

til at det ønskes utsatt boplikt: 

 Det søkes om utsettelse på boplikt fram til odelssaken er avsluttet. Pågående 

odelssak har ført til at de har leid bolig i Hole, slik at barna ikke skulle risikere å 

måtte bytte kommune, og dermed skole, mer enn nødvendig. 

 Ønske om at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med ungdomsskolen. 

 At det i 2015 ble opphevet boplikt i 5 andre kommuner. 

 Trolig kommunesammenslåing mellom Ringerike og Hole som vil føre til at 

«problemet løser seg selv». 

 At boplikten kan gjøres upersonlig fram til odelssaken er løst. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

I kommuneplanen er eiendommen klassifisert som LNF-område. 

 

I Jordfaglig vurdering for Ringerike er området klassifisert som A-område. Dette er områder 

med meget sterke landbruksinteresser. 

 

Juridiske forhold  

Konsesjonsloven fastsetter hvilke eiendommer som er underlagt konsesjon og boplikt. Det 

er også fastsatt hvilke kriterier som skal til for at boplikt regnes som oppfylt. 

Rundskriv M2-/2009 gir generell orientering om konsesjonsloven og saksbehandling. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Konsesjonsvedtak HMA, 11.04.2011 i sak 48/11. 

 

 

Alternative løsninger 

Hvis hovedutvalget mener at konsesjonsvilkårene allerede er vesentlig overskredet, og ikke 

vil innvilge søknaden om konsesjon, kan et vedtak se slik ut: 



Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås søknad om konsesjon til Kristin Remme 

på eiendommen Raa gnr. 4 bnr. 1. På denne bakgrunn fastsettes med hjemmel i lovens § 18 

en frist på tre måneder til å sørge for at eiendommen overdras til noen som kan få konsesjon 

eller som ikke trenger konsesjon. 

 

Prinsipielle avklaringer 

I de fleste søknader om konsesjon på eiendommer som utløser boplikt opplyser søker selv at 

han/hun forplikter seg til å tilflytte eiendommen. I noen tilfeller finnes særlige grunner til at 

søkerne ikke vil forplikte seg til å tilflytte eiendommene, og i slike tilfeller er det vanlig å 

innvilge en viss utsettelse av boplikten. En slik særlig grunn kan f.eks. være at bolighuset er 

i meget dårlig forfatning slik at det kreves omfattende renovering for at det skal være 

beboelig. En slik utsettelse gis gjerne i maksimalt 3 år, og i helt spesielle tilfeller opp til 5 

års utsettelse.  

 

Det har de seneste år vært flere eksempler på at boplikt ikke overholdes etter 

konsesjonsvedtak med personlig boplikt som vilkår. De fleste av disse sakene løses ved at 

landbrukskontoret henvender seg til søker og minner om konsesjonsvilkårene. I noen 

tilfeller søkes det om utsatt boplikt i etterkant, og dette kan på samme måte som forklart 

over gis i særlige tilfeller i en begrenset periode. Det gis ikke utsatt boplikt på ubestemt tid. 

Det gis heller ikke varig fritak fra boplikt på eiendommer som utløser personlig boplikt. 

 

Generelt er det slik at landbrukseiendommer blir best ivaretatt ved at eier selv bebor 

eiendommen. Dette er en viktig faktor når en søknad om konsesjon behandles. Det er derfor 

prinsipielt at det ikke skal være mulig å søke om fritak eller langvarig utsettelse på boplikten 

i etterkant av et konsesjonsvedtak hvor det har blitt gitt vilkår om boplikt. Hvis dette 

godkjennes vil det sende uheldige signaler, og boplikten vil uthules. Hvis det er slik at 

erverver av en landbrukseiendom likevel ikke ønsker eller kan oppfylle boplikten, kan 

konsesjonen trekkes tilbake, og eiendommen avhendes til noen som kan/vil bosette seg på 

eiendommen (jf. konsesjonsloven § 16 og rundskriv M-2/2009). 

 

I Ringerike kommune er det vedtatt prinsipper og retningslinjer for boplikt for å sikre 

likebehandling og forutsigbarhet. Her kommer det tydelig fram hvilke eiendommer som skal 

ilegges krav om personlig boplikt. Det er også presisert at dersom eier ikke vil oppfylle 

vilkår om boplikt, og kommunen ikke finner grunnlag for å gi fritak fra krav om personlig 

boplikt, må virkemidlene i konsesjonsloven følges. 

 

Rådmannens vurdering 

Konsesjonsloven § 9 angir hvilke momenter som skal vektlegges ved behandling av en 

søknad om konsesjon. Dette er: En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 

bosettingshensynet, om ervervet fører til en driftsmessig god løsning, søkers skikkethet og 

hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap. Kristin Remme fikk innvilget 

konsesjon med vilkår om personlig boplikt i 2011, og har fått innvilget utsettelse på 

boplikten to ganger i etterkant. Rådmannen oppfatter at hun nå søker konsesjon fordi hun 

ønsker en ytterligere utsettelse på boplikten. Rådmannen vil derfor ikke gå inn på 

momentene i lovens § 9, da vurderingen er den samme som i opprinnelig vedtak, men vil 

påpeke at vilkåret om personlig boplikt ble gitt både av hensynet til bosettingen og hensynet 

til helhetlig ressursforvaltning. 

 



Det kommer ikke tydelig fram av konsesjonssøknaden hvor lang utsettelse på boplikten det 

søkes om. Det opplyses i første omgang at det søkes om å utsette boplikten til odelssaken er 

avsluttet, men også at søker ønsker at barna skal fullføre skolegang i Hole. Det fremsettes 

også flere påstander angående konsesjon og boplikt som rådmannen mener det er nødvendig 

å svare på. 

 

 Det søkes om utsatt boplikt til pågående odelssak er avsluttet. Saken ble hevet den 

11.07.2016. Saken er altså avsluttet, og det er dermed ikke noe grunnlag for å gi 

utsatt boplikt med bakgrunn i odelssaken. 

 Søker skriver at hun ønsker at barna skal gå på skole i Hole til de er ferdig med 

ungdomsskolen. Dette er en sak som ligger utenfor konsesjonsspørsmålet, og som 

eventuelt må søkes om på andre måter. Rådmannen kan ikke se at dette er relevant 

for behandling av konsesjonssøknaden eller boplikten på Raa gård. Rådmannen vil 

også påpeke at det er frivillig å kjøpe eiendom med boplikt i Ringerike, og at det 

vanligvis er slik at barn i skolealder sogner til skole i hjemkommunen. 

 Remme viser i søknaden til at flere kommuner opphevet boplikt i 2015, og at flere 

kommuner er på vei til å slette boplikten. Denne påstanden beror nok på en 

misforståelse. Det er riktig at flere kommuner har opphevet nedsatt 

konsesjonsgrense, som innebærer at også mindre boligeiendommer har boplikt (jf. 

Konsesjonsloven § 7). Nedsatt konsesjonsgrense er et virkemiddel særlig i 

kommuner som har utfordringer med at eiendommer som bør bli benyttet som 

helårsbolig blir benyttet som fritidsbolig. Ringerike kommune har ikke nedsatt 

konsesjonsgrense. 

 Remme påstår at ved en kommunesammenslåing vil problemet løse seg selv. 

Rådmannen er usikker på hva som menes her, men boplikten er knyttet til 

eiendommen, ikke kommunen. Boplikten på Raa gård ville fremdeles ikke vært 

oppfylt selv om hennes adresse i Selteveien og Raa gård ble en del av en felles 

storkommune. 

 Det argumenteres for at boplikten kan gjøres upersonlig frem til odelssaken er løst. 

Ringerike kommunes retningslinjer for boplikt tilsier at Raa gård er av en slik 

størrelse at det skal stilles vilkår om personlig boplikt. Rådmannen kan ikke se at det 

er grunnlag for å fravike retningslinjene. 

 

Det har nå gått mer enn 5 år siden Kristin Remme fikk konsesjon på eiendommen Raa, 

gnr/bnr 4/1, med vilkår om personlig boplikt. Det har grunnet pågående odelssak blitt gitt 

utsettelse på boplikten to ganger, og landbrukskontorets siste tilflyttingsfrist er overskredet 

med over 1 ½ år. Odelssaken er nå avsluttet, og rådmannen finner derfor ingen grunnlag for 

at Remme skal innvilges konsesjon med utsatt tilflyttingsfrist.  

 

Rådmannen mener at vilkårene gitt i opprinnelig vedtak allerede er vesentlig overskredet, og 

at det kun kan gis nytt konsesjonsvedtak med vilkår om at eiendommen tilflyttes snarest, og 

senest innen 1 måned etter mottatt konsesjonsvedtak. Det vil ikke bli gitt ytterligere 

utsettelse på boplikten.  

 

Vedlegg 

1. Søknad om konsesjon 

2. Kart 

3. Kopi av tidligere søknad 

4. Kjøpekontrakt 



5. Saksprotokoll, HMA sak 48/11 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 04.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

avdelingsleder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Lisa Helgesson 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 11/672-4  Arkiv: LBR 4/1  

 

Sak: 48/11 

 

GNR.4/1 - SØKNAD OM KONSESJON SØKER: KRISTIN REMME 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike kommune 

konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, bnr 1 og gnr. 

9, bnr. 5 i Ringerike, og gnr. 185, bnr. 3 og 6 i Hole kommune. 

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.04.2011: 

 

Forslag fra Asbjørn Holth (Ap): 

 

1. Med hjemmel i Konsesjonsloven av 28. november 2003 gir Ringerike 

kommune konsesjon til Kristin Remme for kjøp av eiendommen Raa, gnr. 4, 

bnr 1 og gnr. 9, bnr. 5 i Ringerike, og gnr. 185, bnr. 3 og 6 i Hole kommune. 

2. Det stilles krav om personlig boplikt for søker.   Eiendommen skal tilflyttes 

innen 1 år etter overtakelse, og deretter beboes av konsesjonssøker minst 5 år i 

sammenheng.  

3. Konsesjonspris for eiendommen settes til kr. 8.000.000.- 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Holths forslag, ble Holths forslag 

vedtatt med 8 mot 1 stemme. Kihle Gravermoen stemte i mot. 

 

 



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/1876-2   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark- kjøring til hytte med bil 

på traktorvei  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

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

vassdrag § 6, gis Dag og Jan Rollheim tillatelse til ferdsel med personbil på 

traktorvei for bruk av hytte med gnr. 284/112.  

2. Tillatelsen har varighet tom. 01.09.2018.  

3. Det kan kun kjøres inntil 5 turer pr år. 

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

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Dag og Jan Rollheim(far og sønn) søker, på grunn av medisinske årsaker, om å kunne bruke 

personbil for å kunne komme seg inn på sin familiehytte inne på Haugerudåsen øst for 

Sperillen i Ådal. Det er snakk om å kjøre på en godt opparbeidet traktorvei som går fra 

Haugerudveien og inn forbi hytta. Rådmannen vurderer det til at omsøkt ferdsel ikke vil gi 

uforholdsmessig mye støy eller belastning på naturen, men gjør oppmerksom på at det kan 

være mange hytteeiere som har vanskeligheter med å komme til sine hytter grunnet 

medisinske årsaker. Følgelig kan flere tilsvarende søknader komme fremover. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Saken kom inn til kommunen som to adskilte saker, men etter som det dreier seg om far og 

sønn som ønsker å kjøre på samme trase inn til samme hytte, anser rådmannen det som mest 

rasjonelt å legge frem saken i ett saksframlegg. 

Dag og Jan Rollheim ønsker å kunne benytte seg av en godt opparbeidet traktorvei for å 

komme seg fram til sin hytte. Begge har lagt frem legeattest for rådmannen. Attestene legges 

ikke ved, grunnet personvernhensyn. 



Etter det rådmannen kjenner til, er grunneier klar over søknadene, og har også kontakt med 

hytteeierne. 

 

Juridiske forhold  

Motorferdsel i utmark reguleres av motorferdselloven med forskrifter. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

HMA har i tilsvarende sak(senest i sak 45/16) gitt dispensasjon fra motorferdselforbudet i 

utmark. 

 

Alternative løsninger 

Alternativt vedtak kan være: HMA gir ikke Dag og Jan Rollheim dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i utmark. 

 

Rådmannens vurdering 

Omsøkt kjøring anses ikke å være spesielt belastende på natur eller miljø, da det dreier seg 

om ferdsel på en godt opparbeidet traktorvei. Det er heller ingen utstrakt bruk av området av 

befolkningen for øvrig, så faren for å forstyrre andre med omsøkt ferdsel anses som liten. 

Rådmannen har ingen grunn til å tro at en evt. tillatelse vil bli misbrukt. 

 

Likevel ser rådmannen en noe økende frekvens av liknende saker, og minner om at 

motorferdsellovgivningens formål er å regulere motorferdselen i utmark med tanke på å 

verne naturmiljøet og fremme trivselen. 

Rådmannen ser absolutt at det kan være god rekreasjon og helsefremmende å kunne komme 

seg til sin egen hytte på mest mulig lettvinn måte. Samtidig må enhver erkjenne at det ikke 

er noen selvfølge å kunne gjøre det, da egen helse setter begrensninger, og at man må søke 

om dispensasjon fra lov og forskrift for å kunne bruke sin egen hytte. 

 

 

Vedlegg 

 

1. Søknad fra Dag Rollheim 

2. Søknad fra Jan Rollheim 

3. Kart over trase 

 

 

 

 Ringerike kommune, 05.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Dag Berner Rollheim,

Fagertunvn.24,

1357 Bekkestua

Bekkestua,05.04.L6,

Ringerike Kommune,

3502 Hønefoss.

Vedr. SØknad om dispensasjon for bruk av bil fra Plommetjern til hytte Rollbu

Det vises til bestemmelser i <Forskrift for motorkjøretøyer i utmark 56.1>

Søknaden begrunnes i helsemessige årsaker. Legeerklæring vedlegges

Behov: bruk av egen eindom

Vennl hilsen

Dag Rollheim

M OTTATT I 3 APß.20Iû

Dokid:
1 6041 01 0
(16t2293-1 )
Søknad om

L vedlegg



Fra: Jan Rollheim [janrollh@online.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.03.2016 11:14:32 

Emne: søknad om disp motorisert ferdsel 

Vedlegg: Rygg erklæring.pdf 

 

 

 

Med henvisning til legerklæring søker jeg om dispensasjon til ferdsel med bil fra Plommetjern til Rollbu, 

Haugerudåsen 18. 

Jeg er medbruker av hytte. 

 

Mvh 

 

Jan Rollheim  





SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/2156-2   Arkiv: K01 &18  

 

Dispensasjon for motorferdsel i utmark - kjøring med kjøretøy 

for funksjonshemmet  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

John Åge Corneliussen gis dispensasjon fra forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark 

og på islagte vassdrag, § 6, med følgende vilkår: 

1. Tillatelsen innskrenker ikke den retten grunneier har til å nekte motorisert ferdsel på 

sin eiendom. 

2. Tillatelsen gjelder kun kjøring på godt synlige/tydelige stier/løyper, ikke 

terrengkjøring eller i preparerte skiløyper. 

3. Tillatelsen gjelder ett år fra vedtaksdato. 

4. Det skal føres kjørebok, som kan kreves innsendt ved en evt. søknad om fornyelse av 

tillatelse. 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

John Åge Corneliussen har en funksjonshemming som begrenser hans mulighet for å bevege 

seg med egen hjelp på stier og løyper i naturen. Han søker om å få kjøre sitt kjøretøy, som er 

gitt ham av NAV, på stier og løyper i områdene rundt Hønefoss(Haug, Ullerål, 

Hvervenkastet, Ask, Helgelandsmoen, Hvalsmoen og Viul). Kjøretøyet har en maks fart på 

5-6 km/t, drevet med bensinmotor, og er nokså lik en crosskart med veltebøyle (ca. samme 

størrelse som en ATV). Formålet med omsøkt kjøring er, i følge Corneliussen, å komme seg 

ut i naturen, samt ha muligheter for fiske sammen med sine barn.  

Rådmannen kan ikke se at det har vært behandlet akkurat samme type sak tidligere. Da det 

er svært sannsynlig at det vil komme liknede søknader i fremtiden, foreslår rådmannen at det 

gis ett års tillatelse med vilkår, som en prøveordning. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Corneliusssen søker om å bruke sitt bensindrevne 4-hjuls kjøretøy for å komme seg ut i 

naturen, og fiske der det er mulig. Saken kom først inn til rådmannen i april, som en generell 



dispensasjon. Rådmannen etterspurte mer spesifikk stedsangivelse for lokalitetene det ble 

søkt dispensasjon for. Stedsangivelse kom ikke før i juli, og følgelig ble ikke saken tatt mer 

tak i før nå i august. 

 

Juridiske forhold  

Motorisert ferdsel i utmark reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag m/ 

forskrifter. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ løsning kan være: HMA finner ikke grunn til å gi dispensasjon fra 

motorferdselforbudet i utmark i denne saken.  

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen har blitt gjort kjent med at det framover kan komme flere søknader lik denne 

saken. Vedtaket som fattes i denne saken kan derfor bli førende for tilsvarende søknader i 

framtiden. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen er av den oppfatning at det er positivt at også funksjonshemmede har mulighet 

til å komme seg ut i naturen. Kjøretøyet Corneliussen disponerer, er på størrelse med en 

ATV, har maks fart på 5-6 km/t og har forholdsvis brede dekk med lite marktrykk. Faren for 

sjenerende spor er dermed veldig liten. Kjøretøyet har et støynivå litt lavere enn en 

gressklippermotor. 

En del av lokalitetene det søkes dispensasjon for, mye brukt til rekreasjons- og 

mosjonsformål. Publikum kan dermed mene at motorisert ferdsel i f.eks stier/løyper på 

Eggemoen er forstyrrende og uønsket. 

Rådmannen kan ikke se at det er behandlet saker av akkurat denne typen tidligere. Da det er 

sannsynlig at det vil komme tilsvarende søknader seinere, er rådmannen noe usikker på 

hvordan en evt. tillatelse skal utformes, eller hvorvidt det bør gis tillatelse eller ikke. 

 

Vedlegg 

Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbudet 

E-post med stedsangivelser, fra Corneliussen 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 08.08.2016 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

fungerende leder: Lisa Grenlund Helgesson 

 

saksbehandler: Arvid Hagen 

 



... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 



Fra: john.age.corneliussen [john.age.corneliussen@gmail.com] 

Til: Arvid Hagen [Arvid.Hagen@ringerike.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 13.07.2016 10:19:46 

Emne: SV: hei 

Vedlegg:  

Hei takker for samtalen vi hadde her en dagen. Jeg søker om å få kjøre terrengen i områdene 

Haug, Ullerål, Eggemoen, Hvervenkastet, Ask, Helgelandsmoen, Hvalsmoen, Viul. 

 

Mvh 

 

John Åge Corneliussen  

Tlf: 46133019 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 

 

-------- Opprinnelig melding -------- 

Fra: Arvid Hagen <Arvid.Hagen@ringerike.kommune.no>  

Dato: 06.07.2016 10:34 (GMT+01:00)  

Til: john.age.corneliussen@gmail.com  

Emne: hei  

 

  

  

Mvh 

Arvid Hagen, skogrådgiver 

Tlf: 32 11 75 61, mob: 92 26 75 41 

E-post: arvid.hagen@ringerike.kommune.no 

  



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3593-3   Arkiv: GNR 36/3  

 

Deling av landbrukseiendom gnr/bnr 38/1 - Tanberg gård  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling datert 09.06.2016, 

og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at omsøkt deling er i strid med de 

hensynene Jordloven skal ivareta.  

2. Søknad om fradeling av gnr/ bnr 63/7, Borgerud skog fra hovedbølet, gnr/bnr 

38/1,Tanberg gård avslås, jf. Jordloven §12. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Sammendrag 

Søknad om deling av driftsenhet i landbruket ble mottatt 10.06.2016. Omsøkt deling 

vurderes å være negativt i forhold til vern av arealressurser og en driftsmessig dårlig 

løsning, og vil dermed ikke føre til en tjenlig og variert bruksstruktur i hht. Jordlovens § 12. 

3. ledd. Rådmannen finner etter en samlet vurdering at delingen er i strid med de hensyn 

Jordloven skal ivareta og vil ikke anbefale at det gis tillatelse til deling.  

 

Innledning / bakgrunn 

Rådmannen mottok 10.06.2016 søknad om deling av landbrukseiendom. For at det skal 

kunne gis tillatelse til deling av eiendommen i dette tilfellet, må det foreligge tillatelse etter 

jordloven.   

 

Beskrivelse av saken 

Kathinka Mohn søker om deling av driftsenhet bestående av gnr/bnr 38/1, 63/7, 36/3 m. fl., 

som hun overtok i sin helhet 01.01.2016. Delingen gjelder gnr/bnr/ 63/7, Borgerud skog, 

som ønskes skilt fra resten av driftsenheten, for videresalg til ektefelle. Teigen er på totalt 

4613 dekar, hvorav 4 478 dekar produktiv skog og 135 dekar annet areal (uproduktiv skog, 



myr, bebygd). Av produktivt skogareal har 1821 dekar høy bonitet og 1836 middels bonitet. 

Eiendommen er bebygd, og det finnes bl.a. fritidsbolig og skogshusvær. Det er ikke bolighus 

på eiendommen.  

 

Gnr/bnr 63/7, Borgerud skog, skal etter en eventuell deling selges til ektefelle, Gudmund 

Aaker, av nåværende eier. Det opplyses at en deling vil medvirke til at Gudmund Aaker vil 

bosette seg mer permanent i området. Borgerud skog ligger ca 15 km fra Tanberg gård. 

Kathinka Mohn bor i dag på hovedbølet, gnr/bnr 38/1, Tanberg gård.  

 

Hele driftsenheten består i følge Gårdskart av 6637, hvorav 828 dekar fulldyrka jord, 5 

dekar innmarksbeite og 5607 dekar produktiv skog.  

 

Det fremgår ikke eksplisitt av søknaden hvorfor man ønsker å dele driftsenheten.  

 

Landbrukskontoret har vært i kontakt med Kathinka Mohn for bekreftelse på korrekt gnr/bnr 

det ønskes delt i fra. Søker kunne bekrefte at det er ønskelig å dele fra gnr/bnr 63/7, 

Borgerud skog, fra hovedbølet gnr/bnr 38/1, Tanberg gård. 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Omsøkte areal ligger i områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-

områder). 

  

 

Juridiske forhold  

Søknader om deling av landbrukseiendommer behandles normalt etter to lovverk, Jordlov og 

Plan- og bygningslov. I denne saken vil ikke delingen føre til opprettelsen av ny 

matrikkelenhet, og formålet med delingen er ikke i strid med kommuneplanens 

bestemmelser. Det er derfor ikke nødvendig med behandling etter Plan- og bygningsloven.  

 

Etter jordlovens § 12 er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre å regne for èn 

eiendom, slik at det må søkes om fradeling for å kunne selge unna enkelte eiendommer i 

driftsenheten. I Jordlovens § 12 fremgår det at:  «Ved avgjerd av om samtykke til deling skal 

givast, skal det leggjast vekt på om delinga legg til rette for ein tenleg og variert bruksstruktur i 

landbruket. I vurderinga inngår mellom anna omsynet til vern av arealressursane, om delinga 

fører til ei driftsmessig god løysing, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper 

for landbruket i området. Det kan leggjast vekt på andre omsyn dersom dei fell inn under 

formålet i jordlova.» 

 

 

Alternative løsninger 

Mulig alternativ løsning som bør vurderes i forhold til de hensyn Jordloven skal ivareta, vil 

være å dele eierskapet av eiendommen mellom ektefellene. På denne måten vil man kunne 

fordele eierskapet, om det er det man ønsker og oppnå med delingssøknaden, samtidig som 

eiendommen ivaretas uten at den deles opp. 

 

 

 

 



Rådmannens vurdering 

Ved avgjørelse om deling til samtykke skal gis, skal det i følge Jordlovens § 12 legges vekt 

på om delingen fører til en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Det er lagt til grunn 

som et mål for Jordloven at driftsenhetene bør styrkes, basert på ressursgrunnlag og 

kostnadseffektiv drift.  

 

Jordloven § 12, 3. ledd lister opp hvilke landbruksmessige hensyn som skal være med i 

vurderingen om tillatelse til deling kan gis. Disse er: 

1. Hensynet til vern av arealressursene. 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning. 

3. Om delingen kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. 

4. Eventuelle andre hensyn.  

 

 

1. Hensynet til vern av arealressursene 

Generelt er det lite ønskelig å dele opp landbrukseiendommer i mindre enheter, men heller 

sikre og samle ressursene på bruket for nåværende og fremtidige eiere. Det er ønskelig å 

styrke ressursgrunnlaget på de enkelte driftsenhetene i landbruket slik at de kan 

opprettholdes som aktive bruk også i framtida. Mindre enheter øker også risikoen for at 

jorda kommer ut av drift, og at skogen ikke blir forsvarlig drevet.  

 

I denne saken er driftsenheten i utgangspunktet av en slik størrelse at den i dag fremstår som 

robust og bærekraftig. Ved en deling vil dette svekke muligheten for at eiendommen skal 

kunne gi et tilstrekkelig inntekstgrunnlag som et selvstendig bruk. Delingen vil føre til at det 

oppstår en skogteig uten tilknytning til en landbrukseiendom. I tillegg vil hovedbølet miste 

en betydelig del av skogressursene, og med det også en viktig sikkerhet i forhold til 

egenkapital og mulighet for vedlikehold av stor bygningsmasse. Dette vil få langsiktige 

konsekvenser for eiendommens avkastningsverdi, og fører til en betydelig svekkelse av 

driftsgrunnlaget. Dette er i strid med hensynet til vern av arealressursene.  

 

Det er de samlede innmarks- og utmarksressursene som gir grunnlag for næringsvirksomhet 

og bosetting på eiendommen. Et skille mellom jord- og skogressursene er uheldig, da 

skogeiendommer har vært og er et svært viktig supplement i jordbruket. En eventuell 

godkjenning av deling av driftsenheten vil derfor trolig skape presedens og dermed sette en 

standard for delingssaker av gårdsbruk i Ringerike kommune. 

 

Det er ikke ønskelig med en ytterligere oppstykking, med mindre hele eiendommen hadde 

blitt lagt til annen nærliggende landbrukseiendom. Med en slik arealoverføring ville en 

annen driftsenhet fått styrket sitt ressursgrunnlag, og hensynet til vern av arealressursene 

kunne blitt ivaretatt.  

 

2. Om delingen fører til en driftsmessig god løsning 

Driftsmessige gode løsninger forutsetter rasjonelle driftsenheter med kostnadseffektiv drift. 

Generelt vil dette oppnås ved oppbygging av større bruk, da dette gir reduserte 

driftskostnader.  

 

I denne saken vil delingen føre til mindre enheter, med utradisjonell eierstruktur.  

 

 



3. Om delingen kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området 

Driftsmessige ulemper er knyttet til forhold som dårlig arrondering, hindret adkomst, 

tråkk/slitasje på jordbruksareal og forstyrrelser av dyr på beite. Miljømessige ulemper 

knytter seg til mulige konflikter mellom landbruket og andre interesser som følge av 

landbruksdrift.  

 

Delingen vil sannsynligvis ikke føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 

området.  

 

4. Andre hensyn  

For å sikre opprettholdelse av bosetting i distriktene kan det gis samtykke til deling selv om 

deling ikke legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur.  

 

I denne saken er det ikke relevant å tillate deling på grunnlag av opprettholdelse av bosetting 

i området. Eiendommen det søkes fradelt har ikke bolighus, og hovedbølet ligger i bynære 

strøk.  

 

Samlet vurdering 

Rådmannen finner at det ikke er noen særlig grunn til å tillate deling, men at det derimot er 

særlige grunner til å opprettholde eiendommen som en driftsenhet. Hensynet til vern av 

arealressursene og den driftsmessige løsningen taler sterkt i mot at samtykke til delingen bør 

gis.  

 

Rådmannen vurderer at delingen ikke vil føre til en tjenlig og variert bruksstruktur i 

landbruket, og er i strid med de hensyn Jordloven skal ivareta.  

 

Vedlegg 

1.Oversiktskart gnr 38 bnr 1 

2.Kart over skogteig, Borgerud skog, 

3.Søknad om deling datert 09.06.2016  

 

 Ringerike kommune, 28.06.2016 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Eiliv Kornkveen 

 

saksbehandler: Ellen Hougsrud 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  
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Arealstatistikkfor landbrukseiendom0605-38/1/0

Markslag(AR5) 13klasser

Landbruksregisteret (Statenslandbruksforvaltning):
Landbrukseiendom:JA
Hovednummer:0605-38/1/0
10 tilknytta grunneiendommer:38/7,38/1,118/15,38/208,63/20,37/75,63/7,44/25,36/3,38/207

Matrikkelen (Kartverket)
Registrert:10av 10grunneiendommer

Jordregister (dekar):

Tabellen"Jordregister"viserarealtallfor teigersomharklart definerteier(M ellerF).

Matrikkel-
nummer

Antall
teiger

Fulldyrka
jord

Overflate-
dyrkajord

Innmarks-
beite

Skogsærs
høy
bonitet

Skoghøy
bonitet

Skog
middels
bonitet

Skoglav
bonitet

Uproduk-
tiv skog

Myr Jorddekt
fastmark

Skrinn
fastmark

Bebygd,
samf.,
vann,bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneien-
dom

0605-38/1/0Landbrukseiendom
36/3 1 0.0 0.0 0.3 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2
37/75 1 0.0 0.0 4.6 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3
38/1 5 827.2 0.0 0.2 0.0 418.4 0.0 0.0 7.2 0.0 20.7 0.0 23.2 0.0 1296.9
38/7 1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 3.0
38/207 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 1.2
38/208 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.1
44/25 1 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8
63/7 1 0.0 0.0 0.0 0.0 1821.3 1836.2 820.8 20.1 43.6 2.4 0.0 68.5 0.0 4612.8
63/20 1 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0
118/15 1 0.0 0.0 0.0 0.0 592.1 81.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 679.4
Sum dekar 15 828.0 0.0 5.1 0.0 2869.3 1917.6 820.8 27.3 43.6 24.2 0.0 100.8 0.0 6636.7

Dato: 2016-06-2913:33:41- Side2 av 3



Andre arealer tilknyttet eiendommen? Nei 
  
 
For mer informasjon om eierforholdene, se arealstatistikk på teignivå. 
 
Uavklart eierforhold: Teiger som i matrikkelen har flere matrikkelenheter og ulike eiere (Fx). 
Uregistrert jordsameie: Teiger som i matrikkelen er kodet som uregistrert jordsameie (S og Sx). 
Tvisteteig: Teiger som i matrikkelen er kodet som tvist/omtvistet (T).

Dato: 2016-06-29 13:33:41 - Side 3 av 3



600m4002000 Målestokk 1:30000 ved A4 stående utskrift

Landbrukseiendom 0605 - 38/1 Markslag (AR5) 13 klasser

Dato: 2016-06-2913:36:09- Side1 av 1



Kathinka Mohn
Osloveien 128
3511 Hønefoss

L juni2016

Ringerike kommune vlLandbrukskontoret

Søknad om utskilling av Borgerud skog - gnr. 63 bnr 7, fra Tanberg gård - gnr. 36
brn. 3.

Eiendommen ble isin helhet overtatt av undertegnede, Kathinka Mohn, 1. januar 2016.
Denne søknaden gjelder utskilling av Borgerud skog, for videresalg til min ektefelle
Gudmund Aaker. Dette for å skape en driftsmessig interessant situasjon for begge
partër, slik at vår etablering i Ringerike kommune kan bli en stabil og attraktiv løsning.
Etter en omsøkt deling vil begge eiendommene fremdeles være i en størrelsesorden
som tilsier inntektsbringende driftsenheter, noe som igjen vil trygge både bosetting og
egen arbeidssituasjon.

Det vises tiljordlova av 12.05,1995:

$r:
Denne lova har til føremàl å leggia tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog
og fiell og alt sam høyrer til (arealressursane), kan verte brukt pâ den mâten som er
mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.
Arealressursane bør disponenst på ein màte som gir ein tæleg, varieft bruksstruktur ut
frâ samfunnsutvi4tinga

.i
omrâdet og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid og

dnffsmess ig gode I øysíngar.
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn ti! at ressursane skal disponerast ut
frà fqmtidrge genensionar sine behov. Foruattinga av arealressursane skat iera
miliøfgrsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern-om jordsmonnet som
prvduksionsfaktor og tg vare på areat og kulturlands4ap som grunnlag for lív, helse og
trivse! for menneske, dyr ag ptanter.

Sett opp mot jordlovens formål (i kursiv) er det ingen forhold som taler mot en fradeling
av B_orgerud skog fra Tanberg gård. Eierne har tifhensikt å ¿r¡ve eiÀndil;;;" på en
samfunnstjenlig måte og med det formål å skaffe arbeid og inntekt både for seg selv ogrelevante.tjenesteytere innen land- og skogbruksnæringeni. en oeiing u¡t *"ãuirL* tit.tGudmund Aaker bosetter seg permañent iãmråoet, noä som må anð""" rã, gunstígfor kommunen' Begge eiendonrmer vil størrelsesméssij rt¿ rtrtt;ñ;-;g; äronomiskdriwerdig enhet. I dette ligger også at etter deling vil d;t iår uegge e¡enoommer tigge tilrette for kostnadseffektiv drift.

o5 -o)(9 ç
@o) v

Ëg3E
È Fgã



S 12, 3., 4. og 5. ledd:
Ved avgierd av om samty4ke tildeling skal givast, skal det teggjast vekt på om detinga
legg til rette for ein tenleg og varíert úruksstrunur ¡ landbrukeí.1 vurae,ingainngar
mellom anna omsynet tit vem av arealressursane, om detinga fører til ei-Arifrsmessig
god løysin4, o9 om delinga kan føre til drifrs- etler mitjømessrþe utemper for landbrukat i
området. Det kan leggjaâ vekt pâ andre omsyn dersom ¿e¡ râl inn underfotmåtet i
jordlova.

Siølv om det etter tredje ledd ikl<je ligg tít rette for â gi samtykke til deting, kan samtykke
gfvasf dercom deling vílvareta omsynet til busetjinga iomrâdet.

Samtykke tíl deling kan givast på slike vîlkåu sam ernødvendige av amsyn til dei
føremåla sam lova skalfremja"

S 12, 3 -5 ledd beskriver hva som skal veKlegges ivurderingen om fradeling. Som
tidligere påpekt vil begge eiendommene være ien størrelsesorden som tilsier en
drifismessig god og kostnadseffektiv løsning.

Ta kontakt dersom noe er uklart.

Med vennlig hílsen

,{ffiíñr^/¿r, l, ktú*-
Kathinka Mohn



 

 

Ringerike kommune 

 

SAKSFRAMLEGG 

 
  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

 
Arkivsaksnr.: 16/3895-4   Arkiv: GNR 86/449  

 

Gnr/bnr 86/449 - Hønengata 70 - Riving av bygg  

 

Forslag til vedtak: 

 

::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja  

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på 

gnr/bnr 86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike 

AS og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at søknaden om riving ikke er i motstrid med gjeldende 

arealplan eller lovverk. 

2. Søknaden om riving med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. 20-1, 

godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

::: Sett inn forslag til vedtak over denne linja  

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene under denne linja  

 

Utskrift sendes 

- Øst-Riv AS, Postboks 10, 1393 Vollen 

- NG Kiwi Buskerud AS, Postboks 551, 3412 Lierstranda 

- Regnorgården AS v/ Stig Malvik, stig.arild.malvik@cargonet.no  

- Ringerike Næringsforening v/ Jan Erik Gjerdbakken, jan.erik.gjerdbakken@rnf.no 

- Eiendomsservice Ringerike AS v/ Dagfinn B. Aslaksrud, dba@eiendomsservice.com  

 

Sammendrag 

Den 27. juni 2016 mottok kommunen søknad om riving av bygning med bygningsnummer 

159350312, heretter omtalt som Narumbygget. 

 

Innledning / bakgrunn 

Rivingssøknaden fremlegges for Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning fordi 

kommunen har mottatt reaksjoner på rivingsplanene. Saken ønskes behandlet politisk for å 



avgjøre hvorvidt søknaden kan godkjennes, eller om HMA ønsker å nedlegge midlertidig 

forbud mot tiltak for å planlegge området på nytt. 

 

 

Beskrivelse av saken 

Den 26. mai 2016 var det oppslag om den planlagte rivingen i Ringerikes Blad. Her fremgår 

det at det etter rivingen skal bli 25-30 nye p-plasser på eiendommen.  

I etterkant av oppslaget mottok kommunalsjef samfunn, Gunn Edvardsen, to e-poster 

vedrørende den planlagte rivingen. 

 

E-post fra Ringerike Næringsforening 

I e-post datert 27. mai 2016 ber Jan Erik Gjerdbakken, på vegne av Ringerike 

Næringsforening (RNF), om at de holdes orientert om saken og ønsker å bli hørt eller 

konsultert i saken når tiden for det måtte være riktig. RNF mener at saken er svært 

prinsipiell i et by- og næringsutviklingsperspektiv, og ønsker ikke at næringsbygg saneres til 

fordel for parkeringsareal oppå bakken. 

 

E-post fra Eiendomsservice Ringerike AS 

Den 30. mai 2016 kommenterer Dagfinn Aslaksrud, på vegne av Eiendomsservice Ringerike 

AS, avisartikkelen om riving av Narumbygget. 

Aslaksrud peker på at reguleringsplanen har klart definerte formål, og dersom det skal 

tillates ytterligere dispensasjoner av utviklingen langs Fv. 35, må dette sees i en større 

sammenheng. 

Avslutningsvis skriver Aslaksrud at «Vi er av den oppfatning at det som nå skjer i denne 

saken i Hønengaten er forskjellsbehandling fra de som driver eiendomsutvikling i området. 

Her må man sette krav til planlegging og tiltak for fremtiden.» 

 

Søknad om riving av bygg 

Den 27. juni 2016 sendte ansvarlig søker, Øst-Riv AS, inn en søknad om rivingstillatelse for 

Narumbygget. Den innkomne søknaden omhandler kun riving av eksisterende bygning, og 

ikke fremtidig bruk av eiendommen. 

 

Foreløpig svar fra kommunen 

Den 29. juni 2016 sendte kommunen et foreløpig svar til Øst-Riv AS der de ble gjort 

oppmerksom på de to e-postene med henvendelser angående rivingen, og at man på grunn 

av innsendte søknad og e-poster, velger å behandle søknaden gjennom hovedkomiteen for 

miljø- og arealforvaltning. Dette for å gi politikerne mulighet til å vurdere om riving kan 

godkjennes eller om det bør nedlegges midlertidig forbud mot tiltak for å planlegge området 

på nytt. 

 

Uttalelse til foreløpig svar 

Den 26. juli 2016 oversendte Øst-riv AS en e-post fra eier av eiendommen, Regnorgården 

AS v/ Malvik. I denne e-posten kommenteres det at de synes det er merkelig at to e-poster 

datert lenge før søknad om riving er sendt blir lagt til grunn i saken når disse er basert på 

informasjon i en avisartikkel. Videre peker Malvik på at e-postene ikke er fra naboer til 

eiendommen. De skriver videre at de vil ta hensyn til pålegg fra Statens vegvesen for å sikre 

at trafikkavviklingen på eiendommen blir gjennomført på en forsvarlig og sikker måte. 

Avslutningsvis skriver Malvik at de har planer om at det skal bygges et forretningsbygg som 

skal stå på søyler på eiendommen, men at dette ligger en del fram i tid.  



 

 

 

 

Forholdet til overordnede planer 

Eiendommen 86/449 er omfattet av reguleringsplan 82-02 «Kvartalet Flattum», gjeldende 

fra 30.10.1985. I denne planen er eiendommen hovedsakelig avsatt til formålet forretning. 

 

Eiendommen grenser også til plan 335 «FV 35 Hønengata». Planen regulerer ikke eiendom 

med gnr/bnr 86/449 direkte, men gjelder for avkjørsler til eiendommen. Planen vedtar å 

stenge en rekke avkjørsler til eiendommen, og man vil måtte ta hensyn til denne planen ved 

tiltak på eiendommen. 

 

Juridiske forhold  

Rivingssøknaden behandles etter plan- og bygningslovens (pbl.) regler. Innsendte søknad 

vurderes å være i tråd med krav til innhold i søknaden etter pbl. § 21-2. Etter § 21-4 skal 

kommunen gi tillatelse dersom «tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i eller i 

medhold av denne loven». For et tiltak der det ikke foreligger avslagsgrunn, må det vedtas 

midlertidig forbud dersom man ikke ønsker å gi tillatelse til tiltaket. 

 

Dersom kommunen finner «at et område bør undergis ny planlegging» kan det legges ned 

midlertidig forbud mot tiltak, jf. pbl. § 13-1. Kommunen har da fire år på å vedta ny plan, jf. 

pbl. § 13-2.  

 

Innsendte søknad gjelder kun riving av eksisterende bygning, men rådmannen bemerker at 

anleggelse av parkeringsplass er et tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav l, og det er dermed 

søknadpliktig, jf. pbl. § 20-2.  

 

En søknad om å anlegge parkeringsplass vil kreve at det gis dispensasjon fra 

reguleringsplanen, da tomten er avsatt til forretning i reguleringsplanen, og ikke 

parkeringsarealer. Ved søknad om parkeringsplass, vil rådmannen måtte vurdere om 

dispensasjonssøknaden kan innvilges som byggesak, eller om bruk av tomten som 

parkeringsplass for annen tomt, krever reguleringsendring. 

 

Biloppstillingsplasser for tomtens bruk er likevel unntatt fra kravet om saksbehandling, jf. 

byggesaksforskriften § 4-1 d) nr. 10. Bygningen det søkes om å rive står imidlertid på en 

annen eiendom enn kiwi-butikken som man planlegger å bygge parkeringsplasser til, dette i 

følge artikkel i Ringerikes Blad. For at denne bestemmelsen i visste tilfeller skal kunne 

benyttes må dermed tomtene sammenføyes, slik at biloppstillingsplassene blir for bruk på 

egen eiendom. Så lenge det dreier seg om to forskjellige eiendommer, krever bruk som 

parkeringsplass søknad og godkjenning. 

 

Tidligere behandlinger og vedtak 

Det foreligger ingen tidligere behandlinger og vedtak relevant for denne saken. 

Eiendomsservice Ringerike AS nevner forskjellsbehandling, men rådmannen kjenner ikke til 

sammenlignbare byggesaker 

 

Økonomiske forhold 



Rådmannen kan ikke se at tiltaket eller kommunens oppfølging av saken har direkte økonomiske 

konsekvenser for kommunen. Saksbehandlingsgebyr og lignende kommer som inntekt til 

kommunen. 

 

 

Behov for informasjon og høringer 

Naboer og gjenboere er varslet om rivingen, og rådmannen kan ikke se at det er ytterligere 

behov for høringer eller lignende for godkjenning av rivingstillatelsen. 

 

Dersom HMA velger å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak og det iverksettes en 

reguleringsplanprosess, fremgår reglene for høringer og offentlig ettersyn i forbindelse med 

reguleringsplaner av pbl. kapittel 12. 

 

Alternative løsninger 

Alternativ 1 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på 

gnr/bnr 86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike 

AS og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen mener at området bør undergis ny planlegging, og nedlegger 

midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven § 13-1. 

2. Søknaden om riving godkjennes ikke. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang 

 
Alternativ argumentasjon 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan velge å vektlegge de negative uttalelsene 

fra Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice Ringerike AS og mene at riving av 

næringsbygg uten at det bygges noe nytt er uønsket i et sentrumsområde. Hovedkomiteen 

kan vurdere det slik at sett i sammenheng med planarbeidene som foregår på østsiden av 

Hønengata, er det ønskelig med en nyregulering også på området hvor eiendom med gnr/bnr 

86/449 ligger før flere tiltak godkjennes. Hovedkomiteen kan se et midlertidig forbud mot 

tiltak som avgjørende for å sikre en helhetlig regulering av områdene rundt Hønengata. 

 

Alternativ 2 

Saken utsettes for befaring 

 

Alternativ 3 

Dersom HMA ønsker å stille vilkår ved et godkjenningsvedtak om at eventuell ny bruk av 

eiendommen som forutsetter dispensasjonssøknad, skal behandles av HMA, kan vedtak lyde 

som følger: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om riving av bygning på 

gnr/bnr 86/449, henvendelser fra Ringerike Næringsforum og Eiendomsservice Ringerike 

AS og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen finner at søknaden om riving ikke er i motstrid med gjeldende 

arealplan eller lovverk. 

2. Søknaden om riving med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20-3 jf. 20-1, 

godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 



4. En eventuell byggesøknad på eiendommen som krever dispensasjon eller lignende 

fra reguleringsplanen, skal legges fram for HMA til behandling. 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

I dette forslag til vedtak er punkt 4 nytt i forhold til rådmannens forslag til vedtak. 

 

 

Prinsipielle avklaringer 

Rådmannen ser ikke bort fra at vedtak i denne saken og framtidig bruk av eiendommen kan 

ha prinsipiell betydning for utviklingen av området rundt Hønengata. 

 

Rådmannens vurdering 

Rådmannen vil først presisere at denne saken ikke dreier seg direkte om fremtidig bruk av 

eiendommen. Innsendte søknad omfatter kun riving av eksisterende bygg på eiendommen. 

En eventuell søknadpliktig bruk av eiendommen etter riving vil kreve egen søknad og 

godkjennelse. 

 

Etter rådmannens vurdering bør søknaden om riving godkjennes. Søknaden oppfyller 

materielle krav i pbl. § 21-2. Naboer og gjenboere er varslet, og det foreligger ingen 

merknader fra disse. Bygningen er ikke underlagt noen vernebestemmelser. Søknaden er 

fullstendig og ikke i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl., og skal dermed 

godkjennes, jf. § pbl. 21-4. 

 

Rådmannen kan ikke se at riving av en bygning tilsier at det bør nedlegges midlertidig 

forbud mot tiltak slik at området kan planlegges på nytt, jf. pbl. § 13-1. Rivingen vil ikke 

medføre noen varig båndlegging av området til et spesifikt formål, og tomten kan enkelt 

reguleres til ønsket bruk ved en senere reguleringsplanprosess.  

 

Da kommunen foreløpig ikke har mottatt noen søknad om bruk av eiendommen etter 

rivingen, er det ikke endelig avklart hvordan hjemmelshaver ønsker å bruke eiendommen.  

Det er dermed usikkert om fremtidige tiltak på eiendommen vil kreve reguleringsendring 

eller om en søknad eksempelvis kan godkjennes ved dispensasjon fra gjeldende plan. Dette 

må avgjøres når det eventuelt sendes inn byggesøknad om tiltak på eiendommen.  

 

Rådmannen har ikke tatt stilling til om Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice 

Ringerike AS har klageadgang i saken, men sender kopi av vedtaket i saken til disse to. 

 

Vedlegg 

1. Artikkel i Ringerikes Blad, 26. mai 2016 

2. E-poster fra Ringerike Næringsforening og Eiendomsservice Ringerike AS 

3. Foreløpig svar fra kommunen, datert 29.06.2016 

4. E-post fra Øst Riv AS med svar fra Regnorgården AS 

5. Reguleringsplankart 

6. Situasjonskart 

 

 

 Ringerike kommune, 03.08.2016 

 

 Tore Isaksen 



 Rådmann 

 

 

Leder: Arne Hellum 

Saksbehandler: Kristine Grønlund 

 

... Sett inn saksutredningen, vurderingen og saksdokumentene over denne linja  

 









 

Ringerike kommune 
Byggesakskontoret 

 

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

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

 

Øst-Riv AS  

Postboks 19 

 

1393 Vollen 

 
Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 

16/3895-2 26010/16 GNR 86/449  29.06.2016 

 

 

GNR/BNR 86/449 - HØNENGATA 70 - RIVING AV BYGG  

 

Foreløpig svar, jfr. forvaltningslovens § 11a. 
 

Vi bekrefter at vi 27.06.2016 har registrert søknaden deres. 

 

Det er flere som har innsigelser mot å rive bygningen på eiendom med gnr 86/449 for å etablere 

parkeringsplasser og mener at det vil blant annet være forskjellsbehandling dersom rivingen 

godkjennes. (se vedlegg) 

Etter å ha sett på saken og ut i fra de henvendelsene vi har fått, velger vi på byggesak og oversende 

søknaden til Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning (HMA), slik at de folkevalgte kan 

vurdere om søknad om riving kan godkjennes, eller om det bør legges ned midlertidig forbud mot 

tiltak for å planlegge området på nytt. 

 

Det er i søknaden avkrysset for at den oppfyller vilkårene for tre ukers saksbehandlingsfrist, men 

siden vi har mottatt innsigelser og siden vi velger å sende saken til HMA blir ny frist for 

saksbehandling inntil 12 uker. Vi viser til blant annet plan- og bygningslovens § 21-7 og til 

byggesaksforskriftens § 7-3.  Det vil ikke vært tillatt å starte arbeidene med riving før det evt. måtte 

foreligge rivningstillatelse.  

 

Det tas forbehold om at den videre behandling av saken kan avdekke andre feil og/eller mangler, eller 

behov for ytterligere dokumentasjon. Korrekt og fullstendig søknad og dokumentasjon for tiltaket er 

søkers ansvar. 

Forsinkelser som kommunen ikke har rådighet over, som for eksempel innhenting av, nødvendige 

uttalelser fra andre myndighet, behandling av saken etter annet lovverk m.v., kan forlenge 

saksbehandlingstiden. 

 

Giroblankett for behandlingsgebyr blir sendt i forbindelse med vedtaket. Størrelsen på gebyret 

varierer etter hvilken type sak det gjelder og tiltakets størrelse. Det tas også gebyr dersom saken 

avslås. Dersom det må dispenseres fra arealplan, kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, 

plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter, veglov eller andre aktuelle lover, påløper det 

ekstra gebyr. Betalingsreglementet finner du på kommunens hjemmesider. 

 

Dersom det er spørsmål til saken kan henvendelsen rettes til saksbehandler. (Se under). 

Ved eventuell henvendelse bør det refereres til gårds- og bruksnummer på den aktuelle 

eiendom. Du kan sende epost dersom du ikke får kontakt. 
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Mer informasjon finnes på våre hjemmesider www.ringerike.kommune.no/byggesak. 

Du kan også ta kontakt med vår byggesaksvakt på Servicetorget i Storgaten 13. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Arne Hellum 

Avdelingsleder byggesak 

Saksbehandler: Hans Otto Larsson 

E-post: hans.otto.larsson@ringerike.kommune.no 

Telefon: 32117478 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

Kopi: 

NG Kiwi Buskerud AS, Postboks 551, 3412 LIERSTRANDA 

 

 



Fra: Terje Østdal [terje@ost-riv.no] 

Til: postmottak [postmottak@ringerike.kommune.no]; Hans Otto Larsson 

[Hans.Otto.Larsson@ringerike.kommune.no] 

Kopi: Stig.Arild.Malvik@cargonet.no [Stig.Arild.Malvik@cargonet.no]; mona-

gro@regnorgaarden.no [mona-gro@regnorgaarden.no] 

Sendt: 26.07.2016 09:39:17 

Emne: Saksnr: 16/3895-2. Gnr/Bnr: 86/449-Hønengata 70-Riving av bygg 

Vedlegg: image001.jpg; VS: Riving av hønengaten 70 

Hei 
Oversender her e-post fra eier av eiendommen, ligger som vedlegg. 
Ber at denne medtas i saken. 
 
Det er med stor forundring vi leser e poster om innsigelser om riving av Hønengata 70 Etter at søknaden 
om riving er send og tidsfrister for nabovarsel er overholdt er det ikke kommet inn noen kommentarer fra 
naboer om denne riving. 
Derfor er der merkelig at to e poster som er datert lenge før søknad om riving er sendt, men da tydeligvis 
er basert på rykter, blir lagt til grunn når disse ikke er fra naboer men den ene er fra en annen utbygger i 
området som føler seg forskjellsbehandlet, det vi vill gjøre med H.g 70 tror jeg ikke har noe med de planer 
Aslaksrud eiendom har for utviklingen av sitt område og ikke vill påvirke det i noen grad. 
Når det gjelder FV35 så har vi ved forrige utbygningen og vill også med denne utbygningen følge de 
pålegg Statens vegvesen gir i saken slik at trafikkavviklingen blir gjenomført på en forsvarlig og sikker 
måte. 
Når det gjelder Ringerike Næringsforum sin Mail i saken forundrer og overrasker det meget at det blir 
nevnt at saken bør stoppes enten med lovverket eller selv om lovverket ikke tillater at saken blir stoppet 
Vi har som eiere av den gården som skal rives også planer om å bygge et bygg som skal stå på søyler og 
tilsluttes Regnorgården men disse planene ligger endel frem i tid da markedet for næringslokaler i 
distriktet fortiden er ganske mettet og det ikke egner seg godt for boligformål med den trafikkstøy det er 
fra Hønengata i dag. 
For Regnorgården AS 
Mona-Gro og Stig Malvik 
 
 
Mvh. 
 
Terje Østdal 
PB 19 
1393 Vollen 
Kontor: +47 66796800 
Mobil:   +47 95745741 
E-post:   terje@ost-riv.no 
Web:      www.øst-riv.no 
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