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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.05.2017 Tid: 16:00 – 16:50 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FU  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Nena Bjerke  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann, Tore Isaksen. Saksbehandler Nilam Ilyas og 

saksbehandler Lisa Helgesson. 

 

Merknader Vedtaksføre med 8 representanter tilstede. 

HMA møte 12.06.17 – Befaring hyttefelt Tyristrand Gnr/bnr 

255/21,33 og 38. 

Behandlede saker Fra og med sak 29/17, referatsak 9/17 

til og med sak  33/17, referatsak 10/17 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/17 17/1843   

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

08.05.2017  

 

 

10/17 17/1843   

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

og arealforvaltning den 08.05.2017  

 

 

29/17 15/9051   

 414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av 

planarbeid  

 

 

30/17 16/6457   

 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av planarbeid  

 

 

31/17 16/914   

 Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

 

32/17 16/5610   

 Gnr/bnr 55/19 - Veksal - Klage på nytt anlegg - basestasjon for 

telekommunikasjon  

 

 

33/17 17/173   

 Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

9/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 08.05.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 

 
 

 

 

 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 
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10/17   

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

arealforvaltning den 08.05.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsak15/1348-79 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 
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29/17   

414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H og V: 

1. «Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 

36 Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble stemt opp mot Brobergs (H) forslag p.v.a. Ap, H og V. 

 Brobergs (H) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_414 detaljregulering for Kvartal 36 Storgata - 

Sundgata. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 

vedtatt 30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum vedtatt 20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes 

av ny plan, ved vedtak av 0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata. 
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30/17   

0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss Sentrum er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) foreslår en tilføyelse til rådmannens forslag til vedtak i pkt. 1: 

«Hønefoss sentrum» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Brobergs (H) forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 
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31/17   

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at Kristin Remme ikke har sin 

folkeregistrerte adresse på Raa gård, og at vilkår om boplikt dermed ikke er oppfylt. 

Vilkåret om boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen, og anses å være et vilkår av vesentlig betydning. Vilkåret om boplikt 

anses å være vesentlig overskredet.  

 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 16 trekkes konsesjonen på Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 og 

gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i Hole 

kommune, tilbake. Kristin Remme gis en frist på 3 måneder til å overdra 

landbrukseiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

3. Ved overskridelse av fristen vil Fylkesmannen i Buskerud bli underrettet, og 

eiendommen kan uten videre varsel bli solgt etter reglene om tvangssalg, jf. 

konsesjonsloven § 19. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at Kristin Remme ikke har sin 

folkeregistrerte adresse på Raa gård, og at vilkår om boplikt dermed ikke er oppfylt. 

Vilkåret om boplikt var en forutsetning for at Kristin Remme fikk konsesjon på 

eiendommen, og anses å være et vilkår av vesentlig betydning. Vilkåret om boplikt 

anses å være vesentlig overskredet.  

 

2. Med hjemmel i konsesjonsloven § 16 trekkes konsesjonen på Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 og 

gnr. 9 bnr. 5 i Ringerike kommune, og gnr. 185 bnr. 3 og gnr. 185 bnr. 6 i Hole 

kommune, tilbake. Kristin Remme gis en frist på 3 måneder til å overdra 

landbrukseiendommen til noen som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. 

 

3. Ved overskridelse av fristen vil Fylkesmannen i Buskerud bli underrettet, og 

eiendommen kan uten videre varsel bli solgt etter reglene om tvangssalg, jf. 

konsesjonsloven § 19. 
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32/17   

Gnr/bnr 55/19 - Veksal - Klage på nytt anlegg - basestasjon for telekommunikasjon  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra Technogarden 

Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i sak 13/17, til 

delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboer ved Dan Larsen tilsier at 

vedtak i sak 13/17 bør endres. 

2. Ringerike kommunes vedtak i sak 13/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om nytt anlegg fra Technogarden 

Engineering Resources AS, til merknad fra naboer i Odins Vei, til vedtak i sak 13/17, til 

delegert vedtak nr: 49/19, til klage fra naboer ved Dan Larsen og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboer ved Dan Larsen tilsier at 

vedtak i sak 13/17 bør endres. 

2. Ringerike kommunes vedtak i sak 13/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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33/17   

Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Saken utsettes til befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet rådmannens alternativ forslag: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

2. Saken utsettes til befaring.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot rådmannens alternative forslag fremsatt av Broberg (H). 

Rådmannens alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg.   

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak kommuneplanen § 2.1 og § 5 ikke tilsidesettes 

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

§ 2.1 og § 5.  

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig søknad om tillatelse delegeres videre til 

rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1843-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/17 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 08.05.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Referatsak15/1348-79 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/9051-10  Arkiv: L13  

 

Sak: 29/17 

 

Saksprotokoll - 414 Reguleringsplan - Kvartal 36 Storgata - Sundgata - oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 36 

Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a Ap, H og V: 

1. «Kommunen anbefaler ikke oppstart av planarbeid 414 Reguleringsplan – Kvartal 

36 Storgaten – Sundgata. 

2. Overnevnte reguleringsplan skal sees i sammenheng med detaljreguleringen for 

Byporten Hønefoss – detaljregulering 0605-427 og overordet byplan for området.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble stemt opp mot Brobergs (H) forslag p.v.a. Ap, H og V. 

 Brobergs (H) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6457-12  Arkiv: PLN 427  

 

Sak: 30/17 

 

Saksprotokoll - 0605_427 detaljregulering for Byporten Hønefoss - oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605_427 detaljregulering for Byporten 

Hønefoss, før områderegulering for Hønefoss Sentrum er vedtatt. 

 

2. Kommunen ser det som avgjørende at det raskt planlegges konsistente løsninger for 

samferdsel i Hønefoss sentrum. 

  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) foreslår en tilføyelse til rådmannens forslag til vedtak i pkt. 1: 

«Hønefoss sentrum» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Brobergs (H) forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/173-5  Arkiv: GNR 255/21  

 

Sak: 33/17 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

1. Saken utsettes til befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.05.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet rådmannens alternativ forslag: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til jordskifterettens behandling av saken, til 

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer og til rådmannens saksframlegg. 

2. Saken utsettes til befaring.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble satt opp mot rådmannens alternative forslag fremsatt av Broberg (H). 

Rådmannens alternative forslag ble enstemmig vedtatt. 
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