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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 12.12.2016 Tid: 16:00 – 17:00 

 

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   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Gunn Edvardsen, kommunalsjef. 

 

Merknader Stein-Roar Eriksen (Ap) fremla spørsmål tilknyttet KS sak 161/16, 

som ble svart ut av prosjektleder Arild Rønnestad og kommunalsjef 

Gunn Edvardsen i møtet. 

Behandlede saker Fra og med sak 32/16, 100/16 

til og med sak  103/16 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

32/16 16/6162   

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

12.12.2016  

 

 

100/16 15/337   

 0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling  

 

 

101/16 15/5654   

 422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 

Grenda i Åsa 

 

 

102/16 16/4125   

 Klage på adressevedtak - Råveien  

 

 

103/16 16/5196   

 Kulturminnervern i Buskerud 2016 -2017  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

32/16   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 12.12.2016  

 

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 
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100/16   

0605_406 Detaljregulering Kistefos - 1. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til 

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

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som 

ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering 

0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende. 

 

5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune. 

  

 

 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 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til 406 detaljregulering for Kistefos museum sendes på høring og legges ut til 

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

 

2. Planområdet ligger i to kommuner og fylker. Saken skal behandles for de arealer som 

ligger i Ringerike kommune, saken må sees på i sin helhet. 

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Detaljregulering 0605_388 og 389 for Eggemoen – Olum overlapper detaljregulering 

0605_406 Kistefos. Plangrensene er sammenfallende. 

 

5. Det skal som en del av arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel vurderes 

hvilket arealformål som er aktuelt for områdene i Ringerike kommune. 
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101/16   

422 detaljregulering for Grenda i Åsa Endring av opprinnelig plan 325 Grenda i Åsa 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 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. 422 Detaljregulering for Grenda Åsa vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 325 for Grenda i Åsa, sist vedtatt 23.04.2009, som blir berørt 

av ny plan, oppheves. 
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102/16   

Klage på adressevedtak - Råveien  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Klager Kristin Remme gis medhold i sitt ønske om å få skifte adresse fra Osloveien til Råveien. 

Det forutsettes at navnendringen godkjennes av øvrige beboere som er tilknyttet den omtalte 

veistrekning. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Tor Bøhn (FrP) fremmet følgende forslag: 

«Klager Kristin Remme gis medhold i sitt ønske om å få skifte adresse fra Osloveien til 

Råveien. Det forutsettes at navnendringen godkjennes av øvrige beboere som er tilknyttet den 

omtalte veistrekning.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot Tor Bøhns (FrP) forslag til vedtak. 

Bøhns forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (Stein-Roar Eriksen Ap, Anne Sandum Ap, Arne 

Broberg H og Elsa Lill Piltingsrud Strande H) 

Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Opprinnelig vedtak om Osloveien opprettholdes som adressenavn på stikkvei til Rå gård. 
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103/16   

Kulturminnervern i Buskerud 2016 -2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud tas til orientering. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning delegerer administrasjonen å utarbeide 

høringssvar innen høringsfristen 01.01.17, og referatsak vil sendes til HMA ved første 

møte i 2017. 

 

3. HMA ber om man i høringssvaret undersøker om militære etablissementer innen 

Ringerike omfattes av kulturmiljøbegrepet. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til pkt. 3 

«HMA ber om man i høringssvaret undersøker om militære etablissementer innen Ringerike 

omfattes av kulturmiljøbegrepet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak samt Brobergs (H) forslag til pkt. 3, ble enstemmig vedtatt. 

 

Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Regional plan for kulturminnevern i Buskerud tas til orientering. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning delegerer administrasjonen å utarbeide 

høringssvar innen høringsfristen 01.01.17, og referatsak vil sendes til HMA ved første 

møte i 2017. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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