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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 07.11.2016 Tid: 16:00 – 16:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg FO  

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Arne Broberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen. Fra byggesaksavdelingen møtte 

Arne Hellum og Ingrid Strømme. Fra landbruksavdelingen møtte Lisa 

Helgesson og Malin 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 29/16, 93/16 

til og med sak  31/16, 99/16 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

29/16 16/5572   

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

og arealforvaltning den 07.11.2016  

 

 

30/16 16/5572   

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

07.11.2016  

 

 

31/16 16/5415   

 Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA  

 

 

93/16 14/1234   

 Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre Gnr/bnr 

257/1 

 

 

94/16 16/914   

 Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

 

95/16 14/263   

 0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane  - 2. gangsbehandling  

 

 

96/16 14/3735   

 392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  

 

 

97/16 16/2628   

 Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

 

98/16 16/5469   

 Gamle Follum skole - utbyggingsavtale  

 

 

99/16 16/5101   

 REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN 

FOR RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

29/16   

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

arealforvaltning den 07.11.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 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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30/16   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.11.2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

 

 

 

 

 

 



  

Side 5 av 12 

31/16   

Svar på diverse spørsmål fra representanten Broberg til HMA  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Svar på spørsmålene tas til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Svar på spørsmålene tas til orientering. 
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93/16   

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Haug Midtre Gnr/bnr 257/1 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristi Marthe Sandsbakk på vedtak om konsesjon og boplikt og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 66/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA sak 66/16 gis ikke utsatt iverksettelse.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 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: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristi Marthe Sandsbakk på vedtak om konsesjon og boplikt og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 66/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA sak 66/16 gis ikke utsatt iverksettelse.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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94/16   

Klage på politisk vedtak om konsesjon og boplikt på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående 

søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 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: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om konsesjon og boplikt, til klage 

fra Kristin Remme på vedtak om konsesjon og boplikt, til kommunens uttalelse angående 

søknad til Fylkesmannen om grenseflytting og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Klagen tas ikke til følge. Vedtak i sak 70/16 behandlet av HMA 22.08.2016 

opprettholdes. 

2. Vedtak i HMA i sak 70/16 gis ikke utsatt iverksetting.  

3. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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95/16   

0605 - 324 Detaljregulering Trampen Skytebane - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Anders Braaten (Sp) forslag til vedtak 

«0605_324 «Detaljregulering Trampen vedtas uten foreslåtte rekkefølgebestemmelser.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble satt opp mot forslaget til Braaten (Sp). Rådmannens forslag 

ble vedtatt mot en stemme (Sp), som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_324 «Detaljregulering Trampen Skytebane» vedtas. 
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96/16   

392 Detaljregulering for Somma pukkverk - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret 

tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging tillates mandag til 

fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) la fram utsettelsesforslag.  

 

«Saken utsettes. 

HMA anmoder tiltakshaver å fremlegge en detaljert støvanalyse for området før vi kan 

realitetsbehandle 2 gangs detaljregulering for Somma pukkverk.»  

 

Avstemming: 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag fikk en stemme (MDG) og falt. 

 

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. 0605_392 Detaljregulering for Somma pukkverk vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 278-01 Somma skytebane i Ådal, som overlappes av ny 

plan, oppheves ved vedtak av reguleringsplan 0605_392 Somma pukkverk. 

 

3. Drift av anlegget skal normalt foregå mandag til fredag fra kl. 07.00 til 19.00. Lørdager 

fra kl. 07.00 til kl. 13.00, tillates salg og uttransport fra anlegget. I sommerhalvåret 

tillates drift fra kl. 07.00 til kl. 21.00, mandag til fredag. Sprenging tillates mandag til 

fredag fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det skal normalt ikke foregå aktivitet i anlegget på 

høytids- og helgedager. 

 

 

 

 

 



  

Side 10 av 12 

97/16   

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og til 

utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  

 

 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. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til rådmannens saksframlegg og til 

utkast til endring av «Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune» og « Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune» 

2. Endringsforskriftene sendes på offentlig høring med seks ukers frist.  
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98/16   

Gamle Follum skole - utbyggingsavtale  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Gamle Follum skole» mellom Buskerud 

Snekkerservice AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar fortau og gang-/sykkelveg langs Glederudveien 

vederlagsfritt 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 «Gamle Follum skole» mellom Buskerud 

Snekkerservice AS og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar fortau og gang-/sykkelveg langs Glederudveien 

vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold. 
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99/16   

REVIDERT ROS-ANALYSE OG OVERORDNET BEREDSKAPSPLAN FOR 

RINGERIKE KOMMUNE 2016  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune tas til 

orientering. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Vedlagte ROS-analyse og overordnet beredskapsplan for Ringerike kommune tas til 

etterretning. 

 

 

 

 

 



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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