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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 09.10.2017 Tid: 14:00 – 17:30 

Dagsorden:  

14:00 – 15:00 Befaring Storgata 17.  

15:00 – 16:00 Pause/Gruppemøte  

16:00 - 16:15 Orientering – Status Nikkelverket v/ Eiliv 

Kornkveen.  

16:15 – 16:25 Orientering – Byplan status/fremdrift.  

Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Anne Helene Sandum 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Hilde Brørby Fivelsdal, rådmannens stab.  Saksbehandlere fra 

Byggesaksavd. Nilam Ilyas, Ane Weber, Katrine Granli, Eva Therese 

Gjerde Arnesen. Brann og redning , Terje Reginiussen og Tollef 

Uppstad Buttingsrud. 
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Merknader  Spørsmål stilt av Arne Broberg (H) ang. pålegg om rydding 

på egen eiendom i HMA møte 09.09.17 ble lagt frem i møtet. 

 Spørsmål stilt av Anders Braaten (SP) ang. Bergland hotell 

ble lagt frem i møtet. Spørsmål ang. gangbru over 

Verkenselva innsendt 11.09.17 blir svart ut av rådmannen og 

sendt ut til medlemmer av HMA. 

 Orientering – Byplan status/fremdrift v/ Hilde Brørby 

Fivelsdal. 

 Anders Braaten (Sp) etterlyste svar på spørsmål fremsatt i 

HMA møte 11.09.17 «Deltar oppmålingsavdelingen nå fast i 

forhåndskonferanser etter plan- og bygningsloven? Hvis ikke, 

vil denne praksisen bli endret?» Spørsmålet vil bli svart ut i 

HMA møte 06.11.17. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 60/17, referatsak 17/17 

til og med sak  67/17, referatsak 18/17 

 

 

Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent, med 

følgende til dagsorden:  

Arnfinn Baksvær (Ap) «HMA ser med bekymring på trafikksituasjonen ved Tyristrand/ 

«Magnussensvingen», hvor det skjer gjentatte, til dels alvorlige ulykker, senest da en lastebil 

med asfalt veltet inn over gang- sykkelveien, som også er skolevei for elever på Tyristrand 

skole. HMA ber rådmannen om umiddelbart å sørge for at SVV iverksetter 

hastighetsbegrensende tiltak slik at tilsvarende ulykker unngås» Et samlet Hovedutvalg 

(HMA) sluttet seg til. 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til befaring på Bergland hotell «HMA foretar 

befaring i forkant av neste møte» Et samlet Hovedutvalg (HMA) sluttet seg til. 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) stilte spørsmål om manglende kollektivtilbud til pendlere i 

Ringerike kommune. Dette ble svart ut i møtet. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

17/17 17/3928   

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

09.10.2017  

 

 

18/17 17/3928   

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

og arealforvaltning den 09.10.2017  

 

 

60/17 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling  

 

 

61/17 16/4161   

 0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

 

62/17 17/736   

 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

 

63/17 16/6400   

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

 

 

64/17 17/3078   

 Tilbygg Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

 

65/17 17/3037   

 Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  
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66/17 17/3056   

 Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

 

67/17 17/1274   

 Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  

 

68/17 17/2216   

 Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  
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17/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 09.10.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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18/17   

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

arealforvaltning den 09.10.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
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60/17   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål.  

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål.  

 

 

 

 

 



  

Side 8 av 17 

 

61/17   

0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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. 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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. 
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62/17   

430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. flertallspartiene: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (AP) utsettelsesforslag p.v.a. flertallspartiene ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

Krokenveien 23 og 40a. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 

Haldenjordet Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende 

reguleringsplan nr. 198 Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_430, Krokenveien 23 og 40. 

 

3. Ved positiv vedtak om planoppstart avgjøres det samtidig å ikke bevare bolighus og 

uthus i Krokenveien 23 (gnr 87, bnr 65). 
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63/17   

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

 

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. 

 

Behandling: 

Avstemming: 

Rådmannens forslag 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: 

6. Hovedkomiteen vurderer at formålet bak byggegrensen i plan- og bygningsloven § 29-4 

andre ledd, ikke tilsidesettes i vesentlig grad ved å gi dispensasjon. 

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

bygningsloven § 29-4 andre ledd. 

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

bygningsloven § 20-1, i prinsippet. 

9. Myndigheten til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

10. Se vedlagt orientering om klageadgang. 
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64/17   

Tilbygg Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for 

området. 

 

2. Hovedutvalget har ikke kommet til at ulempene for naboen som protesterer er så 

betydelige at det ut ifra tilbyggets plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å avslå søknaden. Protesten tas ikke til følge. Søknad om tilbygg godkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for 

området. 

 

2. Hovedutvalget har ikke kommet til at ulempene for naboen som protesterer er så 

betydelige at det ut ifra tilbyggets plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å avslå søknaden. Protesten tas ikke til følge. Søknad om tilbygg godkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 
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65/17   

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 
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66/17   

Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. Ap, H og V: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens (Ap) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H og V ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og deling av 

eiendom gnr/bnr 244/20 og sammenføying med eiendom gnr/bnr 244/15, til merknad fra nabo, 

til foreløpig svar datert 21.07.17, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra kjøper 25.08.17, 

og til rådmannens saksframlegg: 

 

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

i vesentlig grad ved å gi dispensasjon og at fordelene er klart større enn ulempene. 

 

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

§ 2.1 og § 5. 

  

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  
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67/17   

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 - 2021  

 

Vedtak: 

 

1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier, 

gang/sykkelvei, fylkesvei) 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til vedtak p.v.a. Ap, H, V og KrF: 

« 1. Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 

   2. Trafikksikkerhetsplanen kommer til revidering våren 2018. 

   3. Temamøte for HMA trafikksikkerhet berammes våren 2018, (kommunale veier,           

gang/sykkelvei, fylkesvei)» 

 

Punktvis avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) forslag til punkt 1, som er i samsvar med Rådmannens forslag ble 

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

 

Hovedutvalgets (HMA) pkt. 2 og 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

Forslag til vedtak: 

 

Trafikksikkerhetsplan for Ringerike kommune 2017 – 2021 vedtas. 
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68/17   

Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (FrP og Sp) 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 legges ut på høring i 

6 uker.   

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3928-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 17/17 

 

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

den 09.10.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/1016-14  Arkiv: L12  

 

Sak: 60/17 

 

Saksprotokoll - 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 1. 

gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen 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. Dersom regulering av deler av gnr/bnr 52/1 til steinbrudd og masseuttak medfører krav 

om planprogram og konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger, 

reguleres området til LNF-formål.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4161-8  Arkiv: PLN 0605_404  

 

Sak: 61/17 

 

Saksprotokoll - 0605_404 - Detaljreguleringsplan - Gunbjørrud - 1.gangs behandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Gunbjørrud 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. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/736-7  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 62/17 

 

Saksprotokoll - 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. flertallspartiene: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (AP) utsettelsesforslag p.v.a. flertallspartiene ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3078-18  Arkiv: GNR 45/168  

 

Sak: 64/17 

 

Saksprotokoll - Tilbygg Gnr/bnr 45/168 - Vinterroveien 23 A 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tilbygg på eiendom gnr/bnr 

45/168, til tilleggsinformasjon registrert mottatt fra ansvarlig søker 11.07.17, til kommentar til 

nabomerknad registrert mottatt 23.08.17, til kopi av korrespondanse med nabo mottatt fra 

ansvarlig søker 28.08.17, til oppdaterte tegninger registrert mottatt fra ansvarlig søker 

04.09.17, til at administrasjonen var på befaring 21.09.17 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedkomiteen vurderer at tiltaket er i samsvar med gjeldene reguleringsplan for 

området. 

 

2. Hovedutvalget har ikke kommet til at ulempene for naboen som protesterer er så 

betydelige at det ut ifra tilbyggets plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å avslå søknaden. Protesten tas ikke til følge. Søknad om tilbygg godkjennes i 

henhold til plan- og bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3037-7  Arkiv: GNR 21/11  

 

Sak: 65/17 

 

Saksprotokoll - Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 5, områder langs vann og vassdrag og § 2.1, Landbruks-, 

natur- og friluftsområder (LNF-områder), søknad om riving av hytte og oppføring av hytte 

med arkivsaksnummer 17/3037 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at formålene bak byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsenes §§ 2.1 og 5 ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene 

ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene for hensynet til landskaps-, natur- og 

friluftsverdier langs Steinsfjorden etter en samlet vurdering. Med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 19-2 gis det derfor dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1. og 5. 

2. Søknad om riving av hytte og oppføring av ny hytte godkjennes etter plan- og 

bygningsloven § 20-2, i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

4. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3056-8  Arkiv: GNR 244/20  

 

Sak: 66/17 

 

Saksprotokoll - Deling og sammenføying av eiendom Gnr/bnr 244/20 - Støaveien 153 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.10.2017: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse p.v.a. Ap, H og V: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Stein-Roar Eriksens (Ap) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H og V ble enstemmig vedtatt. 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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