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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.09.2017 Tid: 16:00 – 17:05 

 

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   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. Saksbehandlere Olav Stenerud og 

Ingrid Presthagen, Nilam Ilyas. 

 

Merknader  Det ble bestemt at HMA skal ha befaring til Storgata 17, 09.10.17 

Behandlede saker Fra og med sak 48/17 og referatsak 15/17 

til og med sak  59/17 og referatsak 16/17 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble godkjent. 

Arne Broberg (H) stilte spørsmål angående pålegg om rydding på egen eiendom. 

Kommunalsjefen svarer ut spørsmålet i et senere HMA møte. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/17 17/3528   

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

11.09.2017  

 

 

16/17 17/3528   

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

og arealforvaltning den 11.09.2017  

 

 

48/17 14/298   

 1. gangs behandling Detaljregulering Smeden 2 Gnr/bnr 132/415 

 

 

49/17 15/8194   

 411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av planarbeid  

 

 

50/17 15/9847   

 Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på godkjenning - Bygging av 

tilbygg Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 

 

 

51/17 17/2001   

 Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Fossen Friluft  

 

 

52/17 17/2965   

 Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i 

Oslo og nærliggende kommuner  

 

 

53/17 16/3800   

 Klage vedr avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 310/8 og 

gnr/bnr 311/3, 4, 5 og 6 

 

 

54/17 17/2644   

 Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 265/1 
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55/17 16/5576   

 Klage - Vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 

 

 

56/17 16/2904   

 Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

 

57/17 16/6400   

 Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

 

58/17 17/2580   

 Oppføring av bolig Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

 

59/17 17/693   

 Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  
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15/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.09.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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16/17   

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

arealforvaltning den 11.09.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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48/17   

1. gangs behandling Detaljregulering Smeden 2 Gnr/bnr 132/415 

 

Vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_363 Smeden 2 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. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 99 Haugsbygd B-D vedtatt 

02.03.79 samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95 som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_363 Smeden 2. 

 

4. Før brukstillatelse for boligene gis skal nivået på parkeringsarealet øst for Smeden 

barnehage, gnr. 132/95 løftes slik at den nye avkjørselen fra veien Smeden får gode 

stigningsforhold, samt at grunnarbeider og gruslegging av arealet skal være utført. 

Parkeringsarealet skal være disponibelt for parkering for barnehagens brukere, foruten i 

tidsrommet som avsettes for oppgradering av parkeringsplass.  

 

5. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal en egen plan for overvann, vann- og 

avløpshåndtering innenfor planområde godkjennes.  

 

6. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal kraftlinjen som krysser planområdet være lagt i 

bakken som jordkabel. Tiltaket skal skje i samråd med linjeeier. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_363 Smeden 2 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. 
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3. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 99 Haugsbygd B-D vedtatt 

02.03.79 samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95 som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_363 Smeden 2. 

 

4. Før brukstillatelse for boligene gis skal nivået på parkeringsarealet øst for Smeden 

barnehage, gnr. 132/95 løftes slik at den nye avkjørselen fra veien Smeden får gode 

stigningsforhold, samt at grunnarbeider og gruslegging av arealet skal være utført. 

Parkeringsarealet skal være disponibelt for parkering for barnehagens brukere, foruten i 

tidsrommet som avsettes for oppgradering av parkeringsplass.  

 

5. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal en egen plan for overvann, vann- og 

avløpshåndtering innenfor planområde godkjennes.  

 

6. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal kraftlinjen som krysser planområdet være lagt i 

bakken som jordkabel. Tiltaket skal skje i samråd med linjeeier. 
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49/17   

411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

2. Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Marianne Wethal (V) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling». 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Wethals (V) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 
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50/17   

Gnr/bnr 284/95 - Ådalsveien 539 - Klage på godkjenning - Bygging av tilbygg Gnr/bnr 

284/95 - Ådalsveien 539 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til delegert vedtak, delegasjonssak nr: 

454/16, tidligere politisk saksfremlegg og vedtak i sak 77/16 og 19/17, til Fylkesmannenn i 

Buskeruds uttalelse i oversendt klagesak, datert 08.06.2017, til klage fra nabo, Hendrikus T. 

A. t'Hart og Mari-Anne Linnea Lien, mottatt 13.07.2017, til kommentar fra tiltakshaver, Ingrid 

Braaten, mottatt 15.08.2017 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra t'Hart og Lien tilsier at vedtaket i sak 

19/17 skal omgjøres. 

2. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til delegert vedtak, delegasjonssak nr: 

454/16, tidligere politisk saksfremlegg og vedtak i sak 77/16 og 19/17, til Fylkesmannenn i 

Buskeruds uttalelse i oversendt klagesak, datert 08.06.2017, til klage fra nabo, Hendrikus T. 

A. t'Hart og Mari-Anne Linnea Lien, mottatt 13.07.2017, til kommentar fra tiltakshaver, Ingrid 

Braaten, mottatt 15.08.2017 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra t'Hart og Lien tilsier at vedtaket i sak 

19/17 skal omgjøres. 

2. Ringerike kommunes vedtak opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Utskrift sendes: 

 

- Ingrid Braaten, Karjolveien 17, 3531 KROKKLEIVA 

- Mari-Anne Linnea Lien og Hendrikus T.A. t'Hart, Ådalsveien 537, 3525 HALLINGBY 

- Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 
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51/17   

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, Fossen 

Friluft  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak, ikke ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom.   

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak, ikke ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom.   
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52/17   

Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift i Oslo og 

nærliggende kommuner  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som 

tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene». 

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag ble satt opp mot rådmannens forslag. Steinhovdens (MDG) 

forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 
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53/17   

Klage vedr avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 310/8 og gnr/bnr 

311/3, 4, 5 og 6 

 

Vedtak: 

 

Kommunen opprettholder sitt vedtak, fattet i HMA 03.04.2017, og oversender saken til 

Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen opprettholder sitt vedtak, fattet i HMA 03.04.2017, og oversender saken til 

Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 
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54/17   

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 265/1 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Sfph AS for kjøp 

av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1 på følgende vilkår: 

1. Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer eller lignende så lenge Sfph AS er eier. 

2. Det forutsettes at drift av jordvei og skog på sikt i varetas i forhold til 

konsesjonstillatelsen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten(SP) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås konsesjon til Sfph AS for kjøp 

av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1». 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 p.v.a H, AP og V: 

«Det forutsettes at drift av jordvei og skog på sikt i varetas i forhold til konsesjonstillatelsen». 

Arnfinn Baksvær foreslo presisering i forslag til vedtak pkt. 1: 

1. «Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer og annen rehabiliteringsvirksomhet så lenge Sfph AS er 

eier». 

 

 

Avstemming:  

Braatens (SP) alternative forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Brobergs (H) forslag til nytt pkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (SP). 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med presisering i pkt. 1 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Sfph AS for 

kjøp av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1 på følgende vilkår: 

1. Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer eller lignende så lenge Sfph AS er eier. 
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55/17   

Klage - Vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 318/374 - Stabells gate 1 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17), til klagen fra Braathen 

eiendom (18.6.17), brev fra Braathen datert 29.6.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om tvangsmulkt fra 31.5.17 

opprettholdes. Eier av stikkledning må betale påløpt tvangsmulkt og fremtidig løpende 

tvangsmulkt ihht vedtaket inntil pålegget blir oppfylt. 

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

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (31.5.17), til klagen fra Braathen 

eiendom (18.6.17), brev fra Braathen datert 29.6.17 og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak om tvangsmulkt fra 31.5.17 

opprettholdes. Eier av stikkledning må betale påløpt tvangsmulkt og fremtidig løpende 

tvangsmulkt ihht vedtaket inntil pålegget blir oppfylt. 

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

4. Saken sendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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56/17   

Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 12 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at innvilget 

rammetillatelse for rehabiliteringsarbeidene bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge, og kommunens vedtak i sak 271/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

4. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at innvilget 

rammetillatelse for rehabiliteringsarbeidene bør endres. 

5. Klagen tas ikke til følge, og kommunens vedtak i sak 271/17 opprettholdes. 

6. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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57/17   

Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes.  

Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring. 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag utsettelse saken. 

Avstemming:  

Baksværs (AP) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om fasadeendring, til foreløpig 

svar, til søknad om dispensasjon, til endret søknad, til tilsvar vedrørende 

dispensasjonssøknaden, til forespørsel om videre saksgang, til informasjon om videre saksgang 

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. Søknaden om tillatelse til fasadeendring godkjennes i henhold til plan- og 

bygningsloven § 20-1, i prinsippet. 

4. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se vedlagt orientering om klageadgang. 
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58/17   

Oppføring av bolig Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak gjeldende reguleringsplan for området § 5 og 

§ 3 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene etter en samlet vurdering klart er 

større enn ulempene. 

2. I følge Fylkesmannens endelige vedtak datert 23.01.2017 foreligger det tilstrekkelig 

adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361, jfr. plan- og bygningsloven § 

27-4. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 og § 3 godkjennes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Tillatelse gis på betingelse av at felles vei/ baneprosjekt ikke går i mot vedtaket. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Vedlagt følger orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om oppføring 

av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak gjeldende reguleringsplan for området § 5 og 

§ 3 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene etter en samlet vurdering klart er 

større enn ulempene. 

2. I følge Fylkesmannens endelige vedtak datert 23.01.2017 foreligger det tilstrekkelig 

adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361, jfr. plan- og bygningsloven § 

27-4. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 og § 3 godkjennes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Tillatelse gis på betingelse av at felles vei/ baneprosjekt ikke går i mot vedtaket. 
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5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Vedlagt følger orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

 



  

Side 21 av 22 

 

59/17   

Måling av lokal luftforurensning i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
1

 og svevestøv2 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes gjennomføre en ettårsmåling av NO2
3

 og svevestøv4 i byluften i 

Hønefoss i 2018. 

2. Resultatene av målingene legges fram for kommunestyret, sammen med en tiltaksplan 

dersom prøvene viser at dette er nødvendig. 

3. Kostnader i forbindelse med målingene innarbeides i Handlingsprogram 2018 – 2021. 

4. I henhold til forurensningsforskriftens § 7-3 har anleggseier som bidrar til 

luftforurensning (i dette tilfellet Statens vegvesen) plikt til å medvirke til gjennomføring 

av målinger. Rådmannen forutsettes å søke deler av kostnadene finansiert av 

anleggseier. 

 

                                                

1 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

2 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 

3 Nitrogendioksid. Utslipp fra forbrenningsmotorer. 

4 Partikler i luften som måler som partikkelmasse (PM2,5 og PM10) i lokal forurensning. Kilder 

til PM2,5 er hovedsakelig vedfyring og eksosutslipp. Kilder til PM10 er asfaltstøv og veistøv, 

herunder oppvirvling fra piggdekk. 
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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3528-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 15/17 

 

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

den 11.09.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/298-32  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 48/17 

 

Saksprotokoll - 1. gangs behandling Detaljregulering Smeden 2 Gnr/bnr 132/415 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_363 Smeden 2 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. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 99 Haugsbygd B-D 

vedtatt 02.03.79 samt 99-07 Smeden barnehage, vedtatt 26.01.95 som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_363 Smeden 2. 

 

4. Før brukstillatelse for boligene gis skal nivået på parkeringsarealet øst for Smeden 

barnehage, gnr. 132/95 løftes slik at den nye avkjørselen fra veien Smeden får gode 

stigningsforhold, samt at grunnarbeider og gruslegging av arealet skal være utført. 

Parkeringsarealet skal være disponibelt for parkering for barnehagens brukere, foruten i 

tidsrommet som avsettes for oppgradering av parkeringsplass.  

 

5. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal en egen plan for overvann, vann- og 

avløpshåndtering innenfor planområde godkjennes.  

 

6. Før igangsettingstillatelse kan gis, skal kraftlinjen som krysser planområdet være lagt i 

bakken som jordkabel. Tiltaket skal skje i samråd med linjeeier. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8194-5  Arkiv: PLN 411  

 

Sak: 49/17 

 

Saksprotokoll - 411 Detaljregulering for Løkenstuen boligprosjekt-oppstart av 

planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_411 detaljregulering for Løkenstuen 

boligprosjekt. 

 

2. Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Marianne Wethal (V) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Betingelse at skolekapasitet utredes i forbindelse med 1.gangs behandling». 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Wethals (V) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2001-5  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 51/17 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Fossen Friluft  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag § 6 og forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5 pkt.a,b og f, gis Fossen Friluft 

dispensasjon fra motorferdselforbudet i utmark og vassdrag på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder transport av personer og utstyr til egne tiltak, ikke ervervskjøring. 

2. Tillatelsen gjelder ett år. 

3. Det skal føres kjørebok 

4. Ferdsel skal skje på traseer i henhold til innsendt søknad 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom.   

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2965-3  Arkiv: V72 &13  

 

Sak: 52/17 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse - forslag til ny forskrift om skogbehandling og skogdrift 

i Oslo og nærliggende kommuner  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune støtter Landbruks- og matdepartementets forslag til ny forskrift om 

skogbehandling og skogsdrift i Oslo og nærliggende kommuner(markaforskriften), men med 

følgende merknader: 

1. Klagebehandling bør skje gjennom egen fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen 

i Oslo og Akershus. 

2. §3, 4. ledd, siste setning bør lyde: «Som særlege grunnar er mellom anna å rekne fare 

for insekt- eller soppangrep, samt klimaskader». 

 

Ringerike kommune støtter ikke Landbruks- og matdepartementets forslag til endring i 

forskrift av 29. mai 2015 om planlegging og godkjenning av 

landbruksveier(landbruksveiforskriften), da vi mener klagebehandling bør skje gjennom egen 

fylkesmann, eller sendes rett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«1. HMA anser dagens gjeldende Markaforskrift og Landbruksveiforskrift som 

tilfredsstillende, og støtter derfor ikke en endring i disse forskriftene». 

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) forslag ble satt opp mot rådmannens forslag. Steinhovdens (MDG) 

forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling 

til Formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2644-4  Arkiv: GNR 265/1  

 

Sak: 54/17 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 265/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Sfph AS for kjøp 

av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1 på følgende vilkår: 

1. Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer eller lignende så lenge Sfph AS er eier. 

2. Det forutsettes at drift av jordvei og skog på sikt i varetas i forhold til 

konsesjonstillatelsen. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Anders Braaten(SP) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003 avslås konsesjon til Sfph AS for kjøp 

av eiendommen Kolkinn gnr. 265 bnr. 1». 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2 p.v.a H, AP og V: 

«Det forutsettes at drift av jordvei og skog på sikt i varetas i forhold til konsesjonstillatelsen». 

Arnfinn Baksvær foreslo presisering i forslag til vedtak pkt. 1: 

1. «Det skal være virksomhet på eiendommen knyttet til behandling av mennesker med 

psykiske lidelser, rusproblemer og annen rehabiliteringsvirksomhet så lenge Sfph AS 

er eier». 

 

 

Avstemming:  

Braatens (SP) alternative forslag oppnådde 1 stemme og falt. 

Brobergs (H) forslag til nytt pkt 2 ble vedtatt mot 1 stemme (SP). 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt med presisering i pkt. 1 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2904-22  Arkiv: GNR 317/341 

317/343  

 

Sak: 56/17 

 

Saksprotokoll - Fornyelse av bebyggelse Gnr/bnr 317/341,317/343 - Lagesens gate 10 og 

12 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse for 

rehabilitering av Lagesens gate 10 og 12 med tilhørende dispensasjonssøknad, kommunens 

godkjennelse av tiltaket i vedtak med delegasjonssaksnummer 271/17, klage fra Statens 

Vegvesen, SG Arkitektur AS sitt tilsvar til klagen og til rådmannens saksframlegg: 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det er fremkommet opplysninger som tilsier at innvilget 

rammetillatelse for rehabiliteringsarbeidene bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge, og kommunens vedtak i sak 271/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6400-10  Arkiv: GNR 318/79  

 

Sak: 57/17 

 

Saksprotokoll - Takoverbygg/ fasadeendring Gnr/bnr 318/79 - Storgata 17 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes.  

Hovedutvalget (HMA) ønsker befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag utsettelse saken. 

Avstemming:  

Baksværs (AP) forslag til utsettelse ble enstemmig vedtatt.  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2580-4  Arkiv: GNR 49/352  

 

Sak: 58/17 

 

Saksprotokoll - Oppføring av bolig Gnr/bnr 49/352 - Veienkroken 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til nabomerknader, til søknad om 

oppføring av to eneboliger og til rådmannens saksframlegg: 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak gjeldende reguleringsplan for området § 5 og 

§ 3 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, og at fordelene etter en samlet vurdering klart er 

større enn ulempene. 

2. I følge Fylkesmannens endelige vedtak datert 23.01.2017 foreligger det tilstrekkelig 

adkomstvei til eiendommene gnr/bnr 49/352 og 49/361, jfr. plan- og bygningsloven § 

27-4. 

3. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen § 5 og § 3 godkjennes med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 19-2. 

4. Tillatelse gis på betingelse av at felles vei/ baneprosjekt ikke går i mot vedtaket. 

5. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

6. Vedlagt følger orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.09.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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