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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 03.10.2016 Tid: 16:00 – 18.20 

Temamøte: Årlig tilsynsgebyr  v/Elin Hviding 

Roaldkvam 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Ivar Eskestrand  Stein Roar Eriksen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef  Gunn Edvardsen, fra miljø- og areal møtte Grete 

Tollefsen, Arne Hellum, Trond Olav Vassdal og Ane Marie Weber 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 28/16, 29/16, 85/16 

til og med sak  92/16 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Arne Broberg (Sign) Arnfinn Baksvær (Sign)  Anders Braaten (Sign) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 

Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

28/16 16/5095   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 

03.10.2016  

 

 

29/16 16/5095   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- 

og arealforvaltning den 03.10.2016  

 

 

85/16 16/4721   

 Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i 

matrikkellova mv.  

 

 

86/16 14/261   

 2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

 

87/16 14/1816   

 Temautredning Kulturmiljø i Hønefoss - Kommuneplanens arealdel  

 

 

88/16 15/8030   

 Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

 

89/16 15/5757   

 Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 - Bygging av terrasse Gnr/bnr 287/24 - 

Ådalsveien 764 

 

 

90/16 16/671   

 Klekkenhagen/Kjelstad - tekniske planer - utbyggingsavtale  

 

 

91/16 15/5389   

 Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Høring av planprogram  

 

 

92/16 14/4304   

 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 1.gangs behandling 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

28/16   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.10.2016  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Delegerte vedtak ble tatt til orientering 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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29/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 03.10.2016  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsakene ble tatt til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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85/16   

Høring – Organisering av eiendomsoppmålingen - forslag til endringer i matrikkellova 

mv.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens forslag til vedtak og Rådmannens alternative forslag til vedtak ble satt opp mot 

hverandre. Rådmannens alternative forslag falt med 1 stemme (MDG) 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme (MDG) som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Høringen «organisering av eiendomsoppmålingen. Forslag til endringer i matrikkellova 

mv.» fra Kommunal og moderniseringsdepartementet datert 19.08.2016 tas til 

orientering. 

2. Ringerike kommune mener at «fritt landmålervalg» kan være positivt i forhold til 

kapasitet til å utføre eiendomsoppmåling. Men kommunen ser og at det kan gi 

utfordringer i forhold til det å ivareta en smidig og rask saksbehandling slik den 

fungerer i kommunen mellom byggesak, landbruk, plan og oppmåling i dag. Hensynet 

til fremtidig smidig saksbehandling og god kvalitet på kart- og eiendomsdata må veie 

tungt i arbeidet med å finne fremtidige gode løsninger.  

3. Ringerike kommune støtter Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til ny 

organisering av eiendomsoppmålingen. 

 

alternativt forslag til vedtak 
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Ringerike kommune støtter ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag 

til ny organisering av eiendomsoppmålingen, og ser det som hensiktsmessig å 

videreføre dagens organisering.  

4. Det vises til saksframlegget for nærmere tilbakemelding på konkrete punkter i 

høringsnotatet.  
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86/16   

2.gangs behandling reguleringsplan 394 - Hønengata 26  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) til nytt pkt. 3 

«Ønsker ny utredning av bevaring av bøketreet» 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Rådmannens forslag Pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt. 

 

Stenhovdens forslag til nytt pkt. 3 fikk 4 stemmer og falt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_394 Detaljregulering for Hønengata 26 vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 0605_64-02 Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 
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87/16   

Temautredning Kulturmiljø i Hønefoss - Kommuneplanens arealdel  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Temautredningen er grunnlag for det videre arbeidet med forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

2. Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel, 

og må tas hensyn til i byggesaker og nye plansaker. Områdene vil i kommuneplanens 

arealdel fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 og 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12-6 Hensynssone. 

 

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i temautredningen 

vil fortsette. Avklaring av hensynssonene vil skje i Kommuneplanens arealdel. Planer 

som er igangsatt er m.a. 395 Nordre Park boligsameie, 387 Øya, 421 Lloyds marked, 

420 Kvartal 46. 

 

4. Ringerike kommune skal utarbeide en langsiktig plan for å få kartlagt og sikret 

kulturminner i hele kommunen. Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet 

av kartleggingen skal innarbeides ved neste revidering av kommuneplan.  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Temautredningen er grunnlag for det videre arbeidet med forslag til revidering av 

kommuneplanens arealdel. 

 

2. Områder klassifisert som hensynssone C) H570 og D) H730 med henholdsvis 

tilhørende retningslinjer og bestemmelser skal innarbeides i kommuneplanens arealdel, 

og må tas hensyn til i byggesaker og nye plansaker. Områdene vil i kommuneplanens 
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arealdel fastsettes som soner med angitte særlige hensyn Bevaring kulturmiljø H570 og 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730, PBL § 12-6 Hensynssone. 

 

3. Igangsatt arbeid med reguleringsplaner i områdene som er kartlagt i temautredningen 

vil fortsette. Avklaring av hensynssonene vil skje i Kommuneplanens arealdel. Planer 

som er igangsatt er m.a. 395 Nordre Park boligsameie, 387 Øya, 421 Lloyds marked, 

420 Kvartal 46. 

 

4. Ringerike kommune skal utarbeide en langsiktig plan for å få kartlagt og sikret 

kulturminner i hele kommunen. Kartleggingen skal ta for seg et tema årlig og resultatet 

av kartleggingen skal innarbeides ved neste revidering av kommuneplan.  
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88/16   

Klagebehandling - 412 detaljregulering for Hallingby øst  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Rådmannens alternative forslag til vedtak fremsatt av Tor Bøhn (Frp)  

«Kommunestyre finner grunn til å ta klagen fra beboerne i Høgåsveien til følge. Klagen gir 

utsettende virkning på kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette vil gi utsettelse av 

Boligstiftelsens etablering av boliger for vanskeligstilte i Høgåsveien, Hallingby.» 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak og Rådmannens alternative forslag, fremsatt av Tor Bøhn (Frp) 

ble satt opp mot hverandre. Rådmannens alternative forslag falt med 1 stemme (Frp) 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme (Frp) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og areal finner ikke grunn til å ta klagen fra beboerne i 

Høgåsveien på Hallingby, til følge. 

 

2. I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12 kan Kommunestyrets endelige vedtak om 

reguleringsplan påklages jf. § 1-9. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov.  

 

      Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  
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Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegg. 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak inntil klagesaken 

er endelig avklart. 

 

 

 

 

 



  

Side 12 av 17 

89/16   

Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 - Bygging av terrasse Gnr/bnr 287/24 - Ådalsveien 764 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

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

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 ikke 

blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for hensynet til 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen finner etter en 

samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknaden fra Edel Buttingsrud tilsier at 

søknaden bør avslås. 

3. Søknaden godkjennes i prinsippet. 

4. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes i prinsippet. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes 

- Kåre Avkjærn, Grøvoldsgrenda 46. 3516 HØNEFOSS 

- Edel Buttingsrud, Ådalsveien 777, 3525 HALLINGBY 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for bygging av terrasse, til nabomerknad fra Edel 

Buttingsrud og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsens §§ 2.1 og 5 ikke 

blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke medfører vesentlige ulemper for hensynet til 

landskaps-, natur- og friluftsverdiene langs Sperillen. Hovedkomiteen finner etter en 

samlet vurdering at fordelene er klart større enn ulempene. 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i nabomerknaden fra Edel Buttingsrud tilsier at 

søknaden bør avslås. 

3. Søknaden godkjennes i prinsippet. 
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4. Bruksendring fra bod til soverom i gammelt tilbygg fra 1973, godkjennes i prinsippet. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes 

- Kåre Avkjærn, Grøvoldsgrenda 46. 3516 HØNEFOSS 

- Edel Buttingsrud, Ådalsveien 777, 3525 HALLINGBY 
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90/16   

Klekkenhagen/Kjelstad - tekniske planer - utbyggingsavtale  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Klekkenhagen mellom Block Watne og Ringerike 

kommune vedtas 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15029 Spredte avløp Klekken 

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

og vedlikehold. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Klekkenhagen mellom Block Watne og Ringerike 

kommune vedtas 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15029 Spredte avløp Klekken 

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

og vedlikehold. 
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91/16   

Detaljregulering 409 Røiseng Massedeponi Høring av planprogram  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Forslag til planprogram for Røiseng Massedeponi legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Anbefalinger til endring av planprogram under «Rådmannens vurdering» gis som innspill og 

skal vurderes tatt inn i planprogrammet før fastsettelse. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt mot en stemme (MDG) som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Forslag til planprogram for Røiseng Massedeponi legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Anbefalinger til endring av planprogram under «Rådmannens vurdering» gis som innspill og 

skal vurderes tatt inn i planprogrammet før fastsettelse. 
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92/16   

401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 1.gangs behandling 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 Boligprosjekt sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 

18.02.1956, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_401 Hønengaten 40-44 

Boligprosjekt. 

 

4. Etasjeantall og forholdet til rivning og forutsetninger for gjenoppbygging av verneverdig 

bebyggelse må særlig belyses og høres. 

 

5.    HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykk som visuelt bryter opp bygget og at 4 

etg. trekkes inn. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag til nytt vedtak fra Tor Bøhn (Frp) i to punkter: 

«1. Forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 Boligprosjekt sendes ikke ut på høring og 

legges ikke ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-10. 

 

2.Buskerud fylkeskommunes konklusjon i brevs form av 08.04.2015 tas til følge. 

 

Her sies det at man ikke kan anbefale omregulering til boligblokkbebyggelse og vise til tidligere 

uttalelse i forbindelse med søknad om riving. Både fylkeskommunen og kommunen har vært 

enige om at ny bebyggelse skal tilpasse seg den omkringliggende   bebyggelsesstrukturen. Man 

fraråder derfor den foreslåtte omreguleringen, også for ikke å åpne for presedens på området.  

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud (H) til nytt pkt 5: 

«HMA ber om at utbygger innarbeider fasadeuttrykk som visuelt bryter opp bygget og at 4 

etg. trekkes inn.» 

 

Avstemming 

Rådmannens forslag i 4 punkter settes opp mot Tor Bøhns forslag til vedtak. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer Frp, Sp og MDG. 

 

Forslag fra Elsa Lill Piltingsrud til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt 
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 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengaten 40-44 Boligprosjekt sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 7 Hønefoss, vedtatt 

18.02.1956, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_401 Hønengaten 40-44 

Boligprosjekt. 

 

4. Etasjeantall og forholdet til rivning og forutsetninger for gjenoppbygging av verneverdig 

bebyggelse må særlig belyses og høres. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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