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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.03.2017 Tid: 16:00 – 16:17 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Nena Bjerke  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef Gunn Edvardsen 

 

Merknader Notat fra kommuneadvokat Rune Erstad til sak 21/17 ble delt ut i 

møte og følger protokollen. 

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

til og med sak  21/17, referatsak 6/17 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S Bjerkås og Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/17 17/908   

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

06.03.2017  

 

 

6/17 17/908   

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

og arealforvaltning den 06.03.2017  

 

 

17/17 14/779   

 Adressenavn til veier i hyttefelt "Setertjern"  

 

 

18/17 16/5476   

 Adressenavn - vei til utbyggingsområdet Grenda i Åsa  

 

 

19/17 15/9847   

 Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage på 

godkjenning - Bygging av tilbygg  

 

 

20/17 16/1652   

 Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av bolig Gnr/bnr 56/2 - 

Muninveien 40 

 

 

21/17 16/6163   

 Konsesjon på gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

5/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.03.2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Delegerte vedtak tas til orientering 

 

Delegerte vedtak 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering 
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6/17   

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

arealforvaltning den 06.03.2017  

 

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 

Avstemming: 

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 
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17/17   

Adressenavn til veier i hyttefelt "Setertjern"  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Moltelia 

2. Rypesletta 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Moltelia 

2. Rypesletta 
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18/17   

Adressenavn - vei til utbyggingsområdet Grenda i Åsa  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Småbråtalia 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Småbråtalia 
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19/17   

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på vilkår om riving og klage på godkjenning - 

Bygging av tilbygg  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø-og arelforvaltning viser til vedtak i sak 77/16, til delegert vedtak, 

delegasjonssak nr: 454/16, til klage fra tiltakshaver, Ingrid Braaten, mottatt 20.10.2016, til 

klage fra nabo Hendrikus T.A. Hart, mottatt 12.10.2016, kommentarer til nabomerknad, datert 

02.11.2016, klargjøring av klage fra nabo, mottatt 30.11.2016, foreløpig svar fra kommunen, 

datert 30.11.2016 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner grunn til å ta tiltakshavers klage til følge og frafaller krav om 

riving av eksisterende uthus med utedo. Det forutsettes at eksisterende bruk til utedo 

avsluttes og omgjøres til bruk som bod når ny toalettløsning er på plass. 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Hart og Lien tilsier at vedtak i sak 

77/16 skal omgjøres.  

3. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes i det vesentligste bortsett fra vilkår om 

riving av eksisterende utedo som frafalles.  

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø-og arelforvaltning viser til vedtak i sak 77/16, til delegert vedtak, 

delegasjonssak nr: 454/16, til klage fra tiltakshaver, Ingrid Braaten, mottatt 20.10.2016, til 

klage fra nabo Hendrikus T.A. Hart, mottatt 12.10.2016, kommentarer til nabomerknad, datert 

02.11.2016, klargjøring av klage fra nabo, mottatt 30.11.2016, foreløpig svar fra kommunen, 

datert 30.11.2016 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner grunn til å ta tiltakshavers klage til følge og frafaller krav om 

riving av eksisterende uthus med utedo. Det forutsettes at eksisterende bruk til utedo 

avsluttes og omgjøres til bruk som bod når ny toalettløsning er på plass. 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Hart og Lien tilsier at vedtak i sak 

77/16 skal omgjøres.  

3. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes i det vesentligste bortsett fra vilkår om 

riving av eksisterende utedo som frafalles.  

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

Utskrift sendes: 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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20/17   

Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av bolig Gnr/bnr 56/2 - Muninveien 40 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om godkjenning av riving av 

bygninger og bygging av ny bolig behandlet i sak 14/1926, delegasjonssak 271/14, til søknad 

om endring av gitt tillatelse, til nabomerknader fra Bakkely borettslag, kommentarer fra 

ansvarlig søker og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner å kunne godkjenne støttemur og murens plassering under 

henvisning til plan- og bygningsloven § 29-4, tredje ledd bokstav b.  

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Bakkely borettslag tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse godkjennes i prinsippet. 

4. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

- TyhiHus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

- Hazbo Osmanovik, Grensegata 17, 3513 HØNEFOSS 

- Bakkely Borettslag, v/ Ringbo BBL, Hvervenmoen 49, 3511 HØNEFOSS 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om godkjenning av riving av 

bygninger og bygging av ny bolig behandlet i sak 14/1926, delegasjonssak 271/14, til søknad 

om endring av gitt tillatelse, til nabomerknader fra Bakkely borettslag, kommentarer fra 

ansvarlig søker og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner å kunne godkjenne støttemur og murens plassering under 

henvisning til plan- og bygningsloven § 29-4, tredje ledd bokstav b.  

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Bakkely borettslag tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse godkjennes i prinsippet. 

4. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

- TyhiHus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

- Hazbo Osmanovik, Grensegata 17, 3513 HØNEFOSS 

- Bakkely Borettslag, v/ Ringbo BBL, Hvervenmoen 49, 3511 HØNEFOSS 
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21/17   

Konsesjon på gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken trekkes på bakgrunn av ny informasjon i saken, som må utredes videre 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedutvalgets (HMA) leder Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Saken trekkes på bakgrunn av ny informasjon i saken, som må utredes videre» 

 

Avstemming: 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) la fram saken og Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til forslaget.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 

Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune på følgende vilkår:  

 

1. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til landbruks- og kulturminneverdiene 

på eiendommen. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/908-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/17 

 

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

den 06.03.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Delegerte vedtak tas til orientering 

 

Delegerte vedtak 
 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/779-40  Arkiv: L32  

 

Sak: 17/17 

 

Saksprotokoll - Adressenavn til veier i hyttefelt "Setertjern"  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Moltelia 

2. Rypesletta 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5476-12  Arkiv: L32  

 

Sak: 18/17 

 

Saksprotokoll - Adressenavn - vei til utbyggingsområdet Grenda i Åsa  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Småbråtalia 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1652-34  Arkiv: GNR 56/2  

 

Sak: 20/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om endring av gitt tillatelse - Oppføring av bolig Gnr/bnr 56/2 - 

Muninveien 40 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak om godkjenning av riving av 

bygninger og bygging av ny bolig behandlet i sak 14/1926, delegasjonssak 271/14, til søknad 

om endring av gitt tillatelse, til nabomerknader fra Bakkely borettslag, kommentarer fra 

ansvarlig søker og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner å kunne godkjenne støttemur og murens plassering under 

henvisning til plan- og bygningsloven § 29-4, tredje ledd bokstav b.  

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i nabomerknad fra Bakkely borettslag tilsier at 

søknaden ikke bør godkjennes. 

3. Søknad om endring av gitt tillatelse godkjennes i prinsippet. 

4. Myndighet til å viderebehandle søknaden delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

- TyhiHus AS, Postboks 1166, 3503 HØNEFOSS 

- Hazbo Osmanovik, Grensegata 17, 3513 HØNEFOSS 

- Bakkely Borettslag, v/ Ringbo BBL, Hvervenmoen 49, 3511 HØNEFOSS 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6163-11  Arkiv: GNR 270/9  

 

Sak: 21/17 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på gnr/bnr 270/9 - Nikkelverket på Nakkerud  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken trekkes på bakgrunn av ny informasjon i saken, som må utredes videre 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.03.2017: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Hovedutvalgets (HMA) leder Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Saken trekkes på bakgrunn av ny informasjon i saken, som må utredes videre» 

 

Avstemming: 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) la fram saken og Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til forslaget.  

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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