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SØKNAD OM DISPENSASJON FRA RINGERIKE KOMMUNE TIL Å 

MIDLERTIDIG BEHOLDE TILTAK OPPFØRT I FORBINDELSE MED TV-

PRODUKSJON PÅ GNR 281/BNR 9 OG GNR 282/BNR 1 
 

I forbindelse med innspilling av sesong 16 av TV-programmet Farmen for TV2 så har det blitt 

bygd opp diverse midlertidige bygninger på Nedre Finneplassen og i Vika på Samsjøen, gnr 

281, bnr 9 og gnr 282, bnr 1.  

 

Nedre Finneplassen er et populært reisemål for hyttebeboere og andre besøkende til 

Samsjøen. Den ligger idyllisk til i enden av vannet, og er opprinnelig en gammel 

husmannsplass med mye historie i veggene. Eier av Finneplassen har alltid tillatt besøkende å 

få komme innom og titte på stedet, og stranden deres er hyppig brukt av hyttefolk og andre 

besøkende på Samsjøen.  

 

På Nedre Finneplassen så har vi helt spesifikt bygd en smie nede ved vannet, en brygge nede 

ved vannet mot sør, en brygge nede ved vannet mot øst, samt et hønsehus oppe ved 

hovedhuset. Vi søker om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 11.1 om 

byggeforbud i 100-meterssonen mot vann og § 11.1.2 om byggeforbud i vann, slik at disse 

tiltakene kan få stå midlertidig en periode til, etter at produksjonen vår er ferdig. Helt spesifikt 

at de kan få stå i 3 år, ut desember 2023. Etter dette vil samtlige tiltak fjernes i sin helhet. 

Se vedlagte bilder, mål og oversiktskart. 

 

Stranden og vannet rundt Nedre Finneplassen er allemannseie og ifølge eier så er det flere 

hyttenaboer som legger til her med båter og kajakker og benytter seg av stranden og gressletta 

rundt. Sånn sett er det veldig fint for disse å kunne legge til på bryggene, slik at båtene ikke 

må dras opp på land. 

Smia vi har oppført ligger litt skjult bak noen trær nede ved vannet. Den brukes nå som en 

smie under produksjonen, men eier ønsker å beholde både som «badehus» for dem selv og 

gjester ved stranda, samt bruke som leskur for båt. Den ligger sånn sett fint i le og kan brukes 

av alle som måtte ønske. Den er ikke til sjenanse for noen, slik den står nå, bak noen trær.  

Hønsehuset står midt på plassen oppe ved husene, og er ikke til sjenanse for noen. Eier ønsker 

å beholde, slik at de kunne hatt høner på sommerstid, noe som kunne vært hyggelig både for 

dem selv og for besøkende som vil titte litt. 

 

I tillegg til Nedre Finneplass så har vi også leid Vika, gnr 282, bnr 1, til innspillingen. Her har 

vi også bygd en brygge. Vi søker også her om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene 

§ 11.1 om byggeforbud i 100-meterssonen mot vann og § 11.1.2 om byggeforbud i vann, slik 

at dette tiltaket kan få stå midlertidig en periode til, etter at produksjonen vår er ferdig. 

 

 



 

 

 

 

Helt spesifikt at de kan få stå i 3 år, ut desember 2023. Etter dette vil tiltaket fjernes i sin 

helhet. 

Se vedlagte bilder, mål og oversiktskart. 

 

Vika ble brukt som «Kolonial/markedsplass» under innspillingen vår, og stedet har blitt 

hyppig besøkt av hyttenaboer og andre besøkende til Samsjøen, som synes det er moro å titte 

litt. Det kan også her være fint for besøkende å ha en brygge å legge til ved, når de skal 

besøke plassen. Eier er helt åpen for å få besøk og vil tillate alle som måtte ønske det å 

komme i land. 

Opp åsen bak Vika så er det en populær tursti og et lite fossefall som mange turgåere ønsker å 

gå til. Dersom de kunne kommet båtveien og legge til ved brygga, så er jo det til god nytte for 

båt/tur-folket. 

 

Alle bryggene våre er til liten sjenanse og ikke i veien for folk ute på vannet. De er pene å se 

på og praktiske å bruke for alle som måtte ønske det. De er også bygd svært solid, med gode 

materialer. Pålene ute i vannet er satt på plass med arbeidsmaskin, ikke for hånd. 

Smien er svært pen i utsmykning og passer godt inn på Finneplassen.  

Hønsehuset og hønsegården gjør seg veldig fint der den står under Bjørka oppe ved husene.  

 

Til slutt så har vi bygd opp en baksteovn og en pipe inne i nye låvedelen. Vedlagt har vi fylt 

ut et skjema der vi søker om tillatelse til tiltak på skorstein. Vår snekker Harald Muller har 

bygget våre baksteovner/piper i hele 14 sesonger av Farmen nå, så dette er en solid ovn som 

kan leve i mange mange år til. Vi kommer også til å bygge et enkelt tak av bølgeblikk, som 

kan beskytte ovnen fra snø og is på vinteren. 

Ovnen og pipen er inspisert og godkjent av brannvesenet og feier, helt konkret Iver Bye 

Rosendal (feier) og brannsjef Terje Reginiussen.  

 

Vi håper dette er en utfyllende søknad og håper samtidig på en rask avgjørelse. 

 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Produksjonsleder Heidi Wendel Vejling, tlf 93636395, mail: heidi@strix.no 

 

                                                                          

mailto:heidi@strix.no

