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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 16.01.2017 Tid: 16:00 – 16:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær FO  

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Terje Johansen  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Elsa Lill P Strande 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. Leder for utbygging, Jostein 

Nybråten og rådgiver Nilam Ilyas. 

 

Merknader Stein-Roar Eriksen (Ap) stilte spørsmål til kommunalsjef/rådmann i 

møtet, dette svares ut i HMA møte 06.02.17. 

Behandlede saker Fra og med sak 1/17, 1/17 

til og med sak  2/17, 4/17 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 

 



  

Side 2 av 10 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/17 17/90   

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

16.01.2017  

 

 

2/17 17/90   

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

og arealforvaltning den 16.01.2017  

 

 

1/17 14/785   

 Fastsettelse av årsavgift for vannposter  

 

 

2/17 16/4309   

 Fornyelse av løyve til løypepreparering på Vikerfjell, Ringerike 

trekkhundklubb  

 

 

3/17 16/5245   

 Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Hvalsbruveien 

 

 

4/17 16/5894   

 Gnr/bnr 271/335 - Hensmoen - Dispensasjon  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

1/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 16.01.2017  

 

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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2/17   

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

arealforvaltning den 16.01.2017  

 

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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1/17   

Fastsettelse av årsavgift for vannposter  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Det inngås en avtale med den enkelte hytteeier om beregningen av årsavgift for bruk av 

vannposter. Avtalen lyder som følger:  

 

«Vann fra vannpost betales med et årlig gebyr. Grunnlaget for beregningen angis i 

kubikkmeter, og er 10 % av bruksareal x 2.» 

 

Avtalen opphører ved endring av Ringerike kommunes forskrifter for vann- og kloakkavgifter. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Leif Aspevoll (KrF) foreslo endring av ordet «brutto gulvareal til bruksareal i 2 avsnitt». 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Leif Aspevolls (KrF) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Det inngås en avtale med den enkelte hytteeier om beregningen av årsavgift for bruk av 

vannposter. Avtalen lyder som følger:  

 

«Vann fra vannpost betales med et årlig gebyr. Grunnlaget for beregningen angis i 

kubikkmeter, og er 10 % av brutto gulvareal x 2.» 

 

Avtalen opphører ved endring av Ringerike kommunes forskrifter for vann- og kloakkavgifter. 

 

 

 

 

 



  

Side 6 av 10 

2/17   

Fornyelse av løyve til løypepreparering på Vikerfjell, Ringerike trekkhundklubb  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Det gis tillatelse for kjøring med snøscooter for preparering av 

allbruksløype/trekkhundløype på Vikerfjell/Vidalen, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, i perioden 01.01.2017 til 30.04.2019, på følgende vilkår: 

a. Det føres kjørebok 

b. Det kan kjøres inntil 5 turer pr. år. 

 

 

 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. Det gis tillatelse for kjøring med snøscooter for preparering av 

allbruksløype/trekkhundløype på Vikerfjell/Vidalen, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, i perioden 01.01.2017 til 30.04.2019, på følgende vilkår: 

a. Det føres kjørebok 

b. Det kan kjøres inntil 5 turer pr. år. 
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3/17   

Deling av eiendom Gnr/bnr 273/45 - Hvalsbruveien 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling av eiendom gnr/bnr 273/45 

for boligformål, til merknad fra nabo, til foreløpig svar datert 31.10.2016, til innsendt 

tilleggsdokumentasjon av ansvarlig søker datert 22.11.2016, og til rådmannens saksframlegg;  

 

1. Saken utsettes i påvente av en avklaring omkring eiendommen og aktuell arealbruk i revidert 

kommuneplan.  

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Tor Bøhn fremmet forslag om rådmannens alternative forslag 1. 

Arne Broberg fremmet forslag om rådmannens alternative forslag 2. 

 

Avstemming: 

 

Leder foreslo følgende voteringsrekkefølge: 

Alternativ 1 og alternativ 2 ble stilt mot hverandre. 

Tor Bøhns forslag til alternativ 1 falt med 1 stemme (FrP). 

 

Rådmannens alternative forslag 2, fremmet av Broberg (H) og rådmannens forslag til vedtak 

ble stilt mot hverandre. 

Alternativ 2 ble vedtatt mot 1 stemme (V). 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling av eiendom gnr/bnr 

273/45 for boligformål, til merknad fra nabo, til foreløpig svar datert 31.10.2016, til innsendt 

tilleggsdokumentasjon av ansvarlig søker datert 22.11.2016, og til rådmannens saksframlegg; 

 

1. Hovedutvalget finner at vilkårene for å godkjenne dispensasjonssøknaden fra 

kommuneplanen § 2.1 ikke er oppfylt etter plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Hovedutvalget vurderer at den omsøkte delingen er i strid med de hensyn jordloven 

skal ivareta. Det gis ikke tillatelse til omdisponering og deling av omsøkt areal på ca. 

1000 m² fulldyrket mark, jfr. jordloven §§ 9 og 12. 

 

3. Søknad om dispensasjon og om tillatelse til deling av eiendom gnr/bnr 273/45 avslås.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 
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4/17   

Gnr/bnr 271/335 - Hensmoen - Dispensasjon  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

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

formålsbestemmelsene i reguleringsplan nr. 53 for etablering på Hensmoen og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan nr. 53 ikke blir 

vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn 

ulempene. 

2. Søknad om dispensasjon fra formålsbestemmelsene i reguleringsplan nr. 53 for 

Hensmoen godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes Trondrud eiendom AS, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss 

 

 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 
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Forslag til vedtak: 

 

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

formålsbestemmelsene i reguleringsplan nr. 53 for etablering på Hensmoen og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan nr. 53 ikke blir 

vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn 

ulempene. 

2. Søknad om dispensasjon fra formålsbestemmelsene i reguleringsplan nr. 53 for 

Hensmoen godkjennes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2.. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes Trondrud eiendom AS, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefoss 

 

 

 

 

 



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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