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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 06.11.2017 Tid: 11:30 – 17:50  

TEMAMØTE:  

11:30 – Avreise Rådhuset  

12:00 – 12:30 - Befaring Bergland hotell, Sokna.  

12:30 - Avreise Sokna  

13:00 – 13:30 - Støaveien Tyristrand  

13:30 – Avreise Tyristrand  

14:00 – 14:30 – Krokenveien  

14:30 – 15:00 – Lunsj.  

15:00 – 16:00 - Gruppemøter  

16:00 – Oppstart møte med orientering:  

Sykkelby  

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 FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Nena Bjerke  Tor Bøhn 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen. 

Rådgiver Areal-, regulering- og byplan Linda Engstrøm med 

orientering om Sykkelby. 

 

Merknader Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) Ønsket svar angående Hønen 

krysset. Kommunalsjef purrer dette opp og svarer ut i et senere HMA 

møte. 

Behandlede saker Fra og med sak 69/17, referatsak 19/17 

til og med sak  77/17, referatsak 18/17 
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Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent, med følgende 

til dagsorden: 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag i HMA møtet:  

«Bergland 

«HMA ber om at det snarest mulig gjennomføres tilsyn med byggeplassen på Bergland (gnr 163, 

bnr 10 m fl). Følgende forhold må vies særskilt fokus: 

 Sikring av byggeplassen 

 Oppfølging av utslippstillatelse 

 Oppfølging av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn 

Tilbakemelding gis HMA». Et samlet Hovedutvalg (HMA) sluttet seg til. 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Pukerudhagen 

HMA ber om at det snarlig legges frem egen sak hvor det redegjøres konkret for hva som er til 

hinder for å utparsellere og selge boligtomter i Pukerudhagen». Et samlet Hovedutvalg (HMA) 

sluttet seg til. 

 

 

 

 

 

 

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  

19/17 17/4339   

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

06.11.2017  

 

 

20/17 17/4339   

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

og arealforvaltning den 06.11.2017  

 

 

69/17 15/487   

 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

 

70/17 17/161   

 Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

 

71/17 15/5952   

 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

 

72/17 16/914   

 Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

 

73/17 17/3530   

 Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/26 

 

 

74/17 17/736   

 430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

 

75/17 17/173   

 Saksframlegg - dispensasjon Gnr/bnr 255/21, 255/33, 255/38 
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76/17 17/3056   

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

 

 

77/17 17/4027   

 Hensmoen - Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 271/221, 271/326 - 

Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 
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19/17   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 06.11.2017  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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20/17   

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

arealforvaltning den 06.11.2017  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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69/17   

0605_373 Detaljregulering for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken 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 Apalbakken 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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70/17   

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Fremmer Rådmannens alternative forslag: HMA (kommunen) anbefaler ikke oppstart av 

detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr38/119.» 

 

Avstemming:  

Arne Brobergs (H) forslag p.v.a H og V ble satt opp mot Rådmannens forslag. Brobergs (H) 

forslag oppnådde 4 stemmer (H, SP og V) og falt.  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 
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3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 
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71/17   

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (MDG, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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72/17   

Konsesjon på Raa gård Gnr/bnr 4/1 

 

Vedtak: 

 

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

folkeregistrerte adresse på Raa gård. Vedtak gitt i sak 31/17, hvor konsesjon på Raa gård 

trekkes tilbake, oppheves. 

1. Det forutsettes at Kristin Remme oppfyller vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak i 

HMA sak 70/16, og forblir registrert bosatt på gården i minst 5 år sammenhengende. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

folkeregistrerte adresse på Raa gård. Vedtak gitt i sak 31/17, hvor konsesjon på Raa gård 

trekkes tilbake, oppheves. 

1. Det forutsettes at Kristin Remme oppfyller vilkår om boplikt gitt i konsesjonsvedtak i 

HMA sak 70/16, og forblir registrert bosatt på gården i minst 5 år sammenhengende. 
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73/17   

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/26 

 

Vedtak: 

 

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

eiendom gnr. 109 bnr. 26. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

eiendom gnr. 109 bnr. 26. 
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74/17   

430 - Krokenveien 23 og 40 a Oppstartssak  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget (HMA) 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). 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Foreslår at pkt.3 strykes». 

 

Avstemming:  

Punktvis avstemming: 

Anders Braatens forslag oppnådde 3 stemmer SP, V og AP) og falt 

 

Rådmannens forslag til pkt. 1 og 2 ble enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag til pkt 3 ble vedtatt mot 3 stemmer (AP, SP og V) 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_430 detaljregulering for  

a. 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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75/17   

Saksframlegg - dispensasjon Gnr/bnr 255/21, 255/33, 255/38 

 

Vedtak: 

 

 

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

merknader, til søknad om dispensasjon, til kommentarer, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak. 36/17 

og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres.  

 

2. Klagen tas ikke til følge, vedtak i sak 36/17 opprettholdes. 

 

3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens 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, til rådmannens saksframlegg datert 

19.04.2017, til befaring datert 12.06.2017, til hovedutvalgets vedtak, til klage på vedtak sak. 36/17 

og til ny behandling.  

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 36/17 bør endres.  

 

2. Klagen tas ikke til følge, vedtak i sak 36/17 opprettholdes. 

 

3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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76/17   

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

 

Vedtak: 

 

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.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag: 

«Forslag til vedtak: HMA gir ikke disp til å dele eiendommen 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende forslag: 

1. « Lokalbefolkningen og allmennheten skal for all fremtid sikres adgang til og bruk av 

hele området som er til salgs, som badeplass og friområde til rekreasjon. 

2. Ringerike kommune kjøper det aktuelle området som ønskes fradelt Gr/bnr 244/20». 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 

«Saken oversendes Formannskapet til behandling. Begrunnelse: Sakens politiske karakter og 

lokalbefolkningens og allmennhetens interesser». 

 

Avstemming: 

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

 

Stein-Roar Eriksens (AP) forslag ble satt opp mot Rådmannens forslag og oppnådde 1 stemme 

(AP) og falt. 

Stein-Roar Eriksens (AP) tilleggsforslag oppnådde 1 stemme (AP) og falt. 

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: 
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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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77/17   

Hensmoen - Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 271/221, 271/326 - Hensmoveien 

28 og Verkstedveien 44 

 

Vedtak: 

 

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

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart 

større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 nr.2. 

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 

formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr.1. 

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av industribygg til byggevareforretning på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326, 

godkjennes i prinsippet etter plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §20-2. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

                         

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart 

større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 nr.2. 

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 

formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr.1. 
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3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av industribygg til byggevareforretning på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326, 

godkjennes i prinsippet etter plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §20-2. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

                         

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4339-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 19/17 

 

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

den 06.11.2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/487-31  Arkiv: PLN 373  

 

Sak: 69/17 

 

Saksprotokoll - 0605_373 Detaljreguelring for Apalbakken – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Apalbakken 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 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/161-6  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 70/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 

 

4. Forslag til planavgrensing må forligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  

 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

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

«Fremmer Rådmannens alternative forslag: HMA (kommunen) anbefaler ikke oppstart av 

detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr38/119.» 

 

Avstemming:  

Arne Brobergs (H) forslag p.v.a H og V ble satt opp mot Rådmannens forslag. Brobergs (H) 

forslag oppnådde 4 stemmer (H, SP og V) og falt.  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 4 stemmer (H, V og SP) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3530-5  Arkiv: GNR 109/26  

 

Sak: 73/17 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 109/26 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

eiendom gnr. 109 bnr. 26. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4027-3  Arkiv: GNR 271/221, 

271/326  

 

Sak: 77/17 

 

Saksprotokoll - Hensmoen - Rammetillatelse og dispensasjon Gnr/bnr 271/221, 271/326 - 

Hensmoveien 28 og Verkstedveien 44 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

om dispensasjon fra reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 1 for bruksendring av industribygg til 

byggvareforretning for Byggmakker Hønefoss og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 

nr. 2, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart 

større enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det 

dispensasjon fra maksimal tillatt utnyttingsgrad i reguleringsplan 150-05 § 2.0 nr.2. 

2. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr. 

1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet vurdering er klart større 

enn ulempene. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 gis det dispensasjon fra 

formålene i reguleringsplan 150-05 § 2.2 nr.1. 

3. Søknad om rammetillatelse for bruksendring av industribygg til byggevareforretning på 

eiendommen gnr/bnr 271/221 og oppføring av lager på eiendommen gnr/bnr 271/326, 

godkjennes i prinsippet etter plan- og bygningsloven § 21-4 jf. §20-2. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

5. Se orientering om klageadgang. 

                         

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 06.11.2017: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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