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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.02.2017 Tid: 16:00 – 18:00 

 

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   

Spørsmål til dagsorden: 

Arne Broberg (H) stilte spørsmål til kommunalsjef angående trafikksikkerheten rundt 

rundkjøringen ved Hønen i anleggsperioden for elevene ved Kirkeskolen. 

 

Elsa-Lill Piltingsrud Strande (H) stilte spørsmål til kommunalsjefen angående gangfelt ved 

rundkjøringen på Hvervenmoen som ikke er tilstrekkelig utbedret. 

 

Kommunalsjefen svarer ut spørsmålene fra Broberg og Strande i et senere HMA møte. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Gunn Edvardsen, kommunalsjef, Saksbehandler Mari Solheim 

Sandsund, Nilam Ilyas og Ingrid Strømme. 

 

Merknader Protokolltilførsel i sak 5/17 fra Stein-Roar Eriksen (Ap)) – følger 

protokollen. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 5/17, referatsak 3/17 

til og med sak 16/17, referatsak 4/17.  
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås/Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/17 17/467   

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

06.02.2017  

 

 

4/17 17/467   

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

og arealforvaltning den 06.02.2017  

 

 

5/17 14/286   

 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

6/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

 

7/17 16/5535   

 Benterudgata - endring av tidligere vedtak  

 

 

8/17 16/2628   

 Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

 

9/17 16/5576   

 Klage - Pålegg om utbedring av avløpsledning  

 

 

10/17 16/5939   

 Manglende vannmåleravlesning - orienteringssak  

 

 

11/17 16/4125   

 Adressevedtak Råveien  

 

 

12/17 16/6058   

 Enebolig Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 
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13/17 16/5610   

 Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon  

 

 

14/17 16/6343   

 Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbud i utmark - oppkjøring av 

skiløyper  

 

 

15/17 16/6437   

 Høring - vannscooterforskriften  

 

 

16/17 17/118   

 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

3/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.02.2017  

 

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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4/17   

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

arealforvaltning den 06.02.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsaker tas til orientering. 

REFERATSAKER 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Kort orientering fra kommunalsjef Gunn Edvardsen om referatsak 17/396-2. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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5/17   

Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som 

har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal 

mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 

185. 

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170. Uttak under kote 

170 vil kreve ny reguleringsplan. 

 

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 

06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 

22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet rådmannens alternative vedtaksforslag til pkt. 4, med 

korrigering: 

«Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 170. Uttak under kote 170 vil kreve ny 

reguleringsplan.» 

 

Protokolltilførsel i sak 5/17 fra Stein-Roar Eriksen (Ap)) – følger protokollen. 
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Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt 1 ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

 

Rådmannens forslag til pkt 2, 3 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannes forslag til pkt 4 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap). Forslaget fra Stein-Roar Eriksen (Ap) ble 

vedtatt mot 3 stemmer (FrP, Sp og MDG) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som 

har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal 

mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 

185. 

 

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå. 

 

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 

06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 

22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 
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6/17   

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og 

sand. Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 

vil kreve ny reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 

15 m. 
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
 

6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
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Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Stein-Roar Eriksen (Ap) på vegne av Ap, H og V. fremmet rådmannens alternative 

forslag til pkt 3, med korrigering: 

 

«Innenfor området for råstoffutvinning BSMI kan det foretas uttak og lagring av grus og sand. 

Det kan tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 160. Uttak under kote 160 vil kreve ny 

reguleringsplan. Maksimal mønehøyde for bebyggelse i området BSMI er 15 m.» 

 

Avstemming: 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V). 

 

Rådmannens forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 3 ble satt opp mot Rådmannens alternative forslag med 

korrigeringer, fremmet av Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a. Ap, H og V.  Forslaget fra Stein-

Roar Eriksen (Ap) ble vedtatt mot 4 stemmer (FrP, Sp, V og MDG).  

 

Rådmannens forslag til Pkt. 4 t.o.m pkt. 9 ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til formannskapet. 

  

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
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6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 
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7/17   

Benterudgata - endring av tidligere vedtak  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opphever vedtaket i sak 124/13 om Benterudgata 

som adressenavn. 

 

Administrasjonen får i oppgave å innhente forslag til adressenavn på veien fra Osloveien til den 

nye barneskolen på Benterud. Rådmannen legger deretter frem for HMA et begrunnet forslag 

til adressenavn. 

 

 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 opphever vedtaket i sak 124/13 om Benterudgata 

som adressenavn. 

 

Administrasjonen får i oppgave å innhente forslag til adressenavn på veien fra Osloveien til den 

nye barneskolen på Benterud. Rådmannen legger deretter frem for HMA et begrunnet forslag 

til adressenavn. 
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8/17   

Revisjon av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  

 

 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: 

 

Hovedkomiteen for miljø og arealforvaltning viser til to vedlagte lokale forskrifter og 

tilhørende endringsforskrifter og til rådmannens saksframlegg.  

1. Hovedkomiteen stiller seg bak forslag til endring av:  

FOR 2009-06-25-1048 - Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, 

Ringerike kommune og 

FOR 2009-06-25-1049 – Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, 

Ringerike kommune 

2. Endringsforskriftene vedtas og er gjeldende fra 2017.  
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9/17   

Klage - Pålegg om utbedring av avløpsledning  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om utbedring av stikkledning, til klagen fra 

Braathen eiendom AS og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilser at vedtaket 

om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om pålegg fra 14.12.2016 opprettholdes, 

og eier av stikkledning på gnr/bnr 318/374 må utbedre stikkledningen og i tillegg koble 

ut slamavskiller. Dokumentasjon på at dette er blitt gjort må sendes til kommunen innen 

20.4.2017.  

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

5. Myndighet for å varsle tvangsmulkt og fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tiltaket 

ikke blir gjennomført innen fristen delegeres til Rådmannen. 

 

 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 viser til kommunens pålegg om utbedring av stikkledning, til klagen fra 

Braathen eiendom AS og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilser at vedtaket 

om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om pålegg fra 14.12.2016 opprettholdes, 

og eier av stikkledning på gnr/bnr 318/374 må utbedre stikkledningen og i tillegg koble 

ut slamavskiller. Dokumentasjon på at dette er blitt gjort må sendes til kommunen innen 

20.4.2017.  

3. Klagen gis ikke oppsettende virkning, jf. forvaltningsloven § 49, 1.ledd. 

4. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

5. Myndighet for å varsle tvangsmulkt og fatte vedtak om tvangsmulkt dersom tiltaket 

ikke blir gjennomført innen fristen delegeres til Rådmannen. 
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10/17   

Manglende vannmåleravlesning - orienteringssak  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 Hovedutvalget har tatt saken til orientering. 

 

 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: 

 

 

 Hovedutvalget har tatt saken til etterretning. 
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11/17   

Adressevedtak Råveien  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Osloveien opprettholdes som adressenavn på stikkvei til Raa gård. 

 

 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: 

 

 

Osloveien opprettholdes som adressenavn på stikkvei til Raa gård. 
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12/17   

Enebolig Gnr/bnr 86/141 - Storløkkaveien 15 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 Hovedkomiteen viser til søknad om deling av eiendom med arkivnummer 16/6054 og søknad om 

oppføring av ny bolig med arkivnummer 16/6058, til nabomerknader, til foreløpig svar fra 

kommunen datert 05.12.2016, til søkerens kommentarer og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 andre 

ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 

29-4 andre ledd.  

3. Hovedkomiteen vurderer at tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området.  

4. Søknad om fradeling og om tillatelse til bygging godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven 

§ 20-1, i prinsippet.  

5. Viderebehandling av søknadene delegeres til rådmannen.  

6. Se orientering om klageadgang.  

 

Utskrift sendes  

Tyri hus, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS  

Jhonny Karlsen Eiendom AS, Åsheims vei 14, 3530 RØYSE  

Støa May-Jorun Hæhre, Storløkkaveien 18 A, 3515 HØNEFOSS  

Grønås Sissel Bottolfsen, Storløkkaveien 13, 3515 HØNEFOSS  

Rraci Arbnore, Storløkkaveien 17 B, 3515 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: 

 

 Hovedkomiteen viser til søknad om deling av eiendom med arkivnummer 16/6054 og søknad om 

oppføring av ny bolig med arkivnummer 16/6058, til nabomerknader, til foreløpig svar fra 

kommunen datert 05.12.2016, til søkerens kommentarer og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 andre 

ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon.  

2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis det dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 

29-4 andre ledd.  

3. Hovedkomiteen vurderer at tiltakene er i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området.  

4. Søknad om fradeling og om tillatelse til bygging godkjennes i henhold til plan- og bygningsloven 

§ 20-1, i prinsippet.  

5. Viderebehandling av søknadene delegeres til rådmannen.  

6. Se orientering om klageadgang.  

 

Utskrift sendes  

Tyri hus, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS  

Jhonny Karlsen Eiendom AS, Åsheims vei 14, 3530 RØYSE  

Støa May-Jorun Hæhre, Storløkkaveien 18 A, 3515 HØNEFOSS  

Grønås Sissel Bottolfsen, Storløkkaveien 13, 3515 HØNEFOSS  

Rraci Arbnore, Storløkkaveien 17 B, 3515 HØNEFOSS  
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Gnr/bnr 55/19 - Veksal -Nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

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

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området og 

til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav 

e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 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: 

 

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

arealdisponering til boligformål i kommuneplan, til søknad om tillatelse til nytt anlegg til 

dekning av mobiltelefoni, til nabomerknader fra Leif Grønnevik og andre beboere i området og 

til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner under henvisning til byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav 

e nr. 5 at det ikke er nødvendig med dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdisponering til boligformål. 

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om nytt anlegg til dekning av mobiltelefoni med 

omsøkt plassering. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se vedlagte orientering om klageadgang 

 

Utskrift sendes: 

- Technogarden Engineering Resources AS, Vestfjordgaten 4, 1338 SANDVIKA 

- Leif Birger Grønnevik, Odins Vei 11, 3518 HØNEFOSS 
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Søknad om dispensasjon fra motorferdselforbud i utmark - oppkjøring av skiløyper  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter, reg nr. ZS 

8368, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2019.  

3. Tillatelsen forutsetter berørte grunneieres tillatelse til kjøring. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 

5. Godkjent løypetrase legges inn på kommunens hjemmeside sammen med øvrige 

skiløyper. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet forslag til nytt pkt 5:   

«Godkjent løypetrase legges inn på kommunens hjemmeside sammen med øvrige skiløyper.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Arnfinn Baksvær (Ap) forslag til nytt pkt. 5 ble 

enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter, reg nr. ZS 

8368, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2019.  

3. Tillatelsen forutsetter berørte grunneieres tillatelse til kjøring. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 
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Høring - vannscooterforskriften  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 

 

 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: 

 

Ringerike kommune støtter ikke forslaget om oppheving av vannscooterforskriften. 
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Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan reglene skal implementeres 

blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

3. HMA ønsker at det vektlegges vaktsomhet i bruk av sosiale medier. 

 

 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 

Elsa-Lill Strande (H) fremmet forslag til nytt pkt. 3: 

«HMA ønsker at det vektlegges vaktsomhet i bruk av sosiale medier.» 

 

Arne Broberg (H) fremmet forslag til rettelse i vedtaket: 

 «Retningslinjer rettes til regler» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak, samt Elsa-Lill Strande (H) forslag til nytt pkt. 3 og rettelse 

fremsatt av Broberg (H) ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 
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Protokolltilførsel til sak 5/17 fra Stein-Roar Eriksen (Ap) 

«Kommunen må kvalitetssikre plankartene i H.H.T. kart og planforskriften.» 

 

 

 



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



Denne saken har ingen dokumenter
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