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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 14.08.2017 Tid: 16:00 – 17:30 

Dagsorden/Befaring:  

Oppmøte – Oppen kl. 12:30  

12:30 –13:30 Befaring Asle Oppen  

13:30 - 15:00 Befaring Monserud  

15:00 - 16:00 Pause/bevertning  

16:00 - Saksliste 

 

 

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 FO  

Medlem Tor Bøhn FD  

Medlem Anders Braaten FD  

Medlem Hilde Marie Steinhovden FO  

Varamedlem Leif Aspevoll  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Nena Bjerke  Hilde Marie Steinhovden 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. 

 

Merknader Kommunalsjef, Gunn Edvardsen orienterte om situasjon 

Norderhovsgate. 

Marianne Wethal (V) ble innvilget permisjon kl 17:00 før behandling 

av sak 46/17. 

Tor Bøhn (Frp) og Anders Braaten (Sp) tok sete kl 16:00 til oppstart 

av sakslisten. 

Behandlede saker Fra og med sak 40/17 og referatsak 13/17 

til og med sak  47/17, referatsak 14/17 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent med følgende til dagsorden: 

 

Elsa Lill P. Strande ønsket redegjørelse for Statens Vegvesens omdisponering av rundkjøring 

ved Hønen. Kommunalsjef svarte ut muntlig, men vil komme tilbake med en videre 

redegjørelse om dette i et senere HMA møte. 



  

Side 2 av 14 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/17 17/3147   

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

14.08.2017  

 

 

14/17 17/3147   

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

og arealforvaltning den 14.08.2017  

 

 

40/17 15/9779   

 Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

 

41/17 17/1797   

 Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

 

42/17 15/5449   

 415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

 

43/17 17/792   

 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  

 

 

44/17 14/285   

 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  

 

 

45/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - 

behandling av 3 klagesaker  

 

 

46/17 17/2216   

 Saksfremlegg - Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

 

47/17 17/2986   

 Soveareal, kommunale barnehager  
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13/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 14.08.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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14/17   

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

arealforvaltning den 14.08.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 

Forslag til vedtak: 
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40/17   

Søknad om kårbolig på Oppen gård Gnr/bnr 52/4 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål. 

 

Plassering av kårboligen er den som omsøkes som alternativ 3 av tiltakshaver. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Fremmer rådmannens alternative forslag. Dette gjelder både omdisp. av dyrket jord og 

plassering av kårbolig i h.h.t. tiltakshavers ønske dvs, alternativ 3 i saksfremlegget.» 

 

Med hjemmel i jordlovens §9 gis det, etter en samlet vurdering, tillatelse til varig 

omdisponering av dyrkbar jord til ny kårbolig på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike 

kommune. Ny kårbolig forutsetter at sidebygningen bruksendres til annet enn boligformål. 

 

Plassering av kårboligen er den som omsøkes som alternativ 3 av tiltakshaver. 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag, ble Broberg 

(H) forslag vedtatt mot 2 stemmer Sp og V.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning konstaterer at foreslått plassering av kårbolig er 

på dyrkbar jord og dermed ikke egnet som boligtomt. Med hjemmel i jordlovens § 9 gis det 

avslag på søknad om omdisponering av dyrkbar jord for å bygge kårbolig med tilhørende hage 

og innkjørsel på Oppen gård gnr. 52 bnr. 4 i Ringerike kommune.  

- Kårbolig med hage og innkjørsel på Oppen gård skal bygges på en slik måte at det ikke 

berører dyrket eller dyrkbar mark 

- Ny kårbolig forutsetter bruksendring av sidebygningen 
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41/17   

Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

3. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

4. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

5. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 

 

 

Behandling: 

 

Anne Sandum (Ap) fremmet følgende forslag om å stryke rådmannens forslag til pkt. 2. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1,3,4,5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 

Anne Sandums (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

3. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

4. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

5. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

6. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  
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42/17   

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn. 

Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til 415 Detaljregulering Sagaveien 56 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. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 198 Kroken-Busterud 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 415 Detaljregulering Sagaveien 56. 

 

4. Forholdet til flomveier i området ønskes spesielt belyst ved høring og offentlig ettersyn. 

Nærmere utredning om flomveier skal foreligge før 2. gangsbehandling. 
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43/17   

0605_377 Detaljregulering for Vikersetra - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

 

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 1: 

«Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

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

«pk.3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) tilleggsforslag og Strandes (H) forslag til nytt pkt. 3 

ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_377 Detaljregulering for Vikersetra vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 
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44/17   

0605_376 Detaljregulering for Fisketjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan. 

  

3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten fremmet følgende forslag til tillegg til pkt. 1: 

«Med en endring; begrepet punktfeste skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

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

«pk.3. Fremtidig utvendig belysning skal være skjermet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) tilleggsforslag og Strandes (H) forslag til nytt pkt. 3 

ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_376 Detaljregulering for Fisketjern vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan fro Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse overlappes av ny plan.  
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45/17   

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - Klage på vedtak - behandling av 3 

klagesaker  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

 HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av  

 saksframlegget. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

Behandling: 

 

Felles forslag fra Hovedutvalget (HMA) til tillegg i pkt. 4: 

«HMA slutter seg til rådmannens forslag til vedtak, slik den framgår av    

saksframlegget.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag samt Hovedutvalgets (HMA) tillegg i pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Norges Miljøvernforbund, datert 

22.05.17 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøpartiet De Grønne, datert 

23.05.17 til følge. 

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Mary Blikken Gravdal, datert 

23.05.17 til følge. 

4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak 

av reguleringsplan påklages. Departementet er klageinstans for enkeltvedtak etter denne 

lov. Klagen sendes derfor gjennom fylkesmannen i Buskerud til departementet med 

følgende uttalelse: 

 Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

 saksframlegg. 

5. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 
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46/17   

Saksfremlegg - Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes.  

Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere fremgår praktiske 

og økonomiske forhold. 

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.  

Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere fremgår praktiske 

og økonomiske forhold. 

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt.1 (Man betaler for utførte tjenester.)» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme, Tor Bøhn FrP. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven vedtas. 
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47/17   

Soveareal, kommunale barnehager  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3147-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 13/17 

 

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

den 14.08.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1797-16  Arkiv: PLN 434  

 

Sak: 41/17 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering nr. 434 Veksal og Ve massedeponi - oppstart  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_434 detaljregulering for Veksal og Ve 

massedeponi med forbehold om at områder som kan komme i konflikt med 

Ringeriksbane og ny E16 (FRE16) kan tas ut av planen.  

2. Det må gjøres en vurdering rundt størrelse på tiltaket videre i planprosessen. 

3. Behovet for deponiplass ved bygging av FRE16 bør vurderes i sammenheng med dette 

deponiet. Det bør vurderes om det skal sees i sammenheng med erstatning for 

landbruksarealer som blir berørt i forbindelse med bygging av Ringeriksbane og E16.  

4. Det forutsettes at deponering av masser ikke går i veien for FRE16 sine byggearbeider. 

5. Resultatet av utredningene, spesielt grunnundersøkelser, må legges til grunn for 

kommunens videre behandling av planforslaget.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Anne Sandum (Ap) fremmet følgende forslag om å stryke rådmannens forslag til pkt. 2. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1,3,4,5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 

Anne Sandums (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2216-2  Arkiv: M70 &00  

 

Sak: 46/17 

 

Saksprotokoll - Saksfremlegg - Lokal forskrift - Avgift etter brann og 

eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes.  

Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere fremgår praktiske 

og økonomiske forhold. 

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt. 1 (Man betaler for utførte tjenester). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.  

Administrasjonen fremlegger et nytt forslag til lokal forskrift, der det klarere fremgår praktiske 

og økonomiske forhold. 

Prinsippet bør være forslag til alternative løsninger pkt.1 (Man betaler for utførte tjenester.)» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme, Tor Bøhn FrP. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2986-3  Arkiv: A10  

 

Sak: 47/17 

 

Saksprotokoll - Soveareal, kommunale barnehager  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Informasjonen om endringer i behov for soveareal i de kommunale barnehage tas til 

orientering. Kostnaden til utbedringer i 2017 i Hallingby barnehage og Hønefoss barnehage 

innarbeides i 2. tertial. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.08.2017: 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 
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