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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 12.06.2017 Tid: 14:00 – 17:30  

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

14:00 – Oppmøte Tyristrand hyttefelt  

14:00 – 14:30 Befaring Tyristrand hyttefelt Gnr/bnr 

255/21, 33 og 38.  

14:30 – retur til Rådhuset  

15:00 – 16:00 Pause/mat.  

16:00 – 16:30 Orientering v/ Ellen Grønlund  

16:30 – Ordinær saksliste 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Marianne Wethal 

Varamedlem Nena Bjerke  Tor Bøhn 

Anders Braaten (SP) stilte spørsmål til dagsorden: Ønsket en bedre oversikt over informasjon 

angående befaringer. Dette er notert. 

Arne Broberg (H) stilte spørsmål angående Hønen krysset og om veivesenet hadde mulighet til 

å sperre av veien, helt på egenhånd.  

Kommunalsjefen svarer ut spørsmålet i et senere HMA møte. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef Gunn Edvardsen. Saksbehandler Nilam Ilyas. 

Orientering v/Nuno Arkitektur AS, Mari Hansæl og Petter Aasen. 

 

Merknader Det ble bestemt at HMA skal ha befaring til Monserud renseanlegg 

14.08.17.  

Behandlede saker Fra og med sak 24/17, referatsak 11/17 

til og med sak  39/17, referatsak 12/17 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/17 17/2372   

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

12.06.2017  

 

 

12/17 17/2372   

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

og arealforvaltning den 12.06.2017  

 

 

34/17 15/337   

 2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

 

35/17 16/5535   

 Tildeling av adressenavn til vei fra Osloveien til ny barneskole på Benterud  

 

 

36/17 17/173   

 Dispensasjon Gnr/bnr 255/21,33 og 38 

 

 

37/17 17/2174   

 Hovedplan vei  

 

 

38/17 17/1274   

 Trafikksikkerhetsplan ut på høring  

 

 

39/17 17/2060   

 Resolusjon vedr. fyrverkeri Buskerud bygdekvennelag 
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11/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 12.06.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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12/17   

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

arealforvaltning den 12.06.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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34/17   

2. gangs behandling 0605_406 Detaljregulering for Kistefos  

 

Vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

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. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_406 Detaljregulering for Kistefos vedtas. 

 

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. Den delen av plankart som overlapper med plan nr. 389 E16 Eggemoen – Olum, vedtatt 

26.03.2015, er angitt med sone for videreføring av reguleringsplan.  

 

 

 

 

 

 



  

Side 7 av 12 

 

35/17   

Tildeling av adressenavn til vei fra Osloveien til ny barneskole på Benterud  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

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

som adressenavn. 

 

HMA foreslår at veien fra Osloveien til Benterud gis følgende navn: 

Harald Hardrådes gt. Ny skole gis adresse og nr i Harald Hardrådes gt. 

 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag p.v.a AP, H, KrF: 

«HMA foreslår at veien fra Osloveien til Benterud gis følgende navn: 

Harald Hardrådes gt. Ny skole gis adresse og nr i Harald Hardrådes gt». 

 

Avstemming: 

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

Brobergs (H) forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Nena Bjerke, FrP, Hilde Marie Steinhovden, 

MDG og Anders Braaten SP) 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 Kunnskapsveien. 
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36/17   

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. 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. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Hilde Marie Steinhovden, MDG). 
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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. 
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37/17   

Hovedplan vei  

 

Vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 
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38/17   

Trafikksikkerhetsplan ut på høring  

 

Vedtak: 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021  

Saken sendes ut på høring. For å kunne sikre uttalelser fra skolens SUer utsettes høringsfristen 

til 15.09.17. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag: 

«Saken sendes ut på høring. For å kunne sikre uttalelser fra skolens SUer utsettes 

høringsfristen til 15.09.17». 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble stemt opp mot Brobergs (H) forslag. 

Brobergs (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 sendes ut på høring med 

høringsfrist 15.08.17. 
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39/17   

Resolusjon vedr. fyrverkeri Buskerud bygdekvennelag 

 

Vedtak: 

 

 

 «Tidligere vedtak om lokale forskrift består» 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 «Tidligere vedtak om lokale forskrift består» 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2372-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 11/17 

 

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

den 12.06.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2174-2  Arkiv: Q14  

 

Sak: 37/17 

 

Saksprotokoll - Hovedplan vei  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Statusrapport hovedplan vei tas til orientering. 

2. Rådmannen bes om å innarbeide tilstrekkelige driftsmidler (inkl vedlikeholdsmidler) i 

framtidige budsjetter for stanse og ta igjen forfall på veinettet. 

3. Rådmannen bes å innarbeide nødvendige investeringsmidler etter prioriterte behov. 

4. Rådmannen legger fram forslag på årlige prioriterte tiltak i forbindelse med 

budsjettbehandlingen hvert år. 

5. Hovedplan vei rulleres hvert 4 år. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1274-4  Arkiv: Q80 &30  

 

Sak: 38/17 

 

Saksprotokoll - Trafikksikkerhetsplan ut på høring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021  

Saken sendes ut på høring. For å kunne sikre uttalelser fra skolens SUer utsettes høringsfristen 

til 15.09.17. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag: 

«Saken sendes ut på høring. For å kunne sikre uttalelser fra skolens SUer utsettes 

høringsfristen til 15.09.17». 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble stemt opp mot Brobergs (H) forslag. 

Brobergs (H) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2060-3  Arkiv: M77  

 

Sak: 39/17 

 

Saksprotokoll - Resolusjon vedr. fyrverkeri Buskerud bygdekvennelag 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

 «Tidligere vedtak om lokale forskrift består» 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.06.2017: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
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