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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 15.01.2018 Tid: 12:00 – 19:50 

Dagsorden/Temamøte:  
12:00 Oppmøte Rådhuset.  
12:00 – 13:00 Befaring Lamyra  
13:00 – 14:10 Befaring Averøya  
14:30 Ankomst Rådhuset  
14:30 – 15:00 Lunsj  
15:00 16:00 Pause  
16:00 Opprop og godkjenning av møteinnkalling.  
16:05 – 16:50 Orientering – Masseforvaltning v/Solveig 
Viste fra Akershus fylkeskommune.  
16:50 – 17:00 Pause  
17:00 – 17:30 Presentasjon «Hotell Ringerike» V/Jan 
Solberg   
17:30 – 17:35 Pause  
17:30 – 18:00 Orientering – Trafikkløsninger for nye 
Ullerål skole v/ Jostein Nybråten.  
18:00 – 18:15 Orientering – Status på kommunens 
oppfølging etter tilsyn på Bergland.  
18:15 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Marianne Wethal 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådgiver samfunn, Hilde Brørby Fivelsdal, Enhetsleder Miljø- og 

areal, Heidi Skagnæs. Arealplanlegger Riser og Wilhelmsen. 

Rådgiver, Plankontoret, Åshild Lie. 

 

Merknader  Vedtaksføre med 8 medlemmer tilstede. 

 Orientering - Trafikkløsning Benterud skole v/ Jostein 

Nybråten. 

 Orientering – Trafikkløsning Ullerål ble utsatt til HMA møte i 

februar 2018. 

 Sak 8/18, 9/18 og 7/18 ble enstemmig bifalt behandlet før sak 

1/18. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 1/18, referatsak 1/18 

til og med sak  9/18, referatsak 2/18 

 

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

følgende til dagsorden: 

HMA ber kommunen foreta tilsyn ved Bergland Gnr/bnr. 163/10, for oppfølging av pålegg om 

sikring og opprydding i avløp. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

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

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/18 18/101   

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

15.01.2018  

 

 

2/18 18/101   

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

og arealforvaltning den 15.01.2018  

 

 

1/18 14/1842   

 Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

 

2/18 17/2721   

 0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til 

planprogram  

 

 

3/18 17/2150   

 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

 

4/18 17/3414   

 Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  

 

 

5/18 16/6423   

 Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8  

 

 

6/18 17/1268   

 Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

 

7/18 16/6163   

 Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud Gnr/bnr 270/9 
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8/18 15/10100   

 Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud  

 

 

9/18 17/4864   

 Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i 

snøscooterkjøring 298/1 ved Kolledalen 
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1/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
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2/18   

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

arealforvaltning den 15.01.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 14/957-43 Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp Gnr/bnr 163/10 m.fl. 

- Gamle Hallingdalsveien 35. tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
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1/18   

Gnr/bnr 1/42 - Averøya - Oppfylling/heving av landbruksareal  

 

Vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og disse 

skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 på 

område 2 

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 

mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 
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Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1.f.: 

«1.f. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 til kotehøyde 67 og inntil 8000 m3 på område 

2.» 

 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag til pkt. 1 a,b,c,d,e,g og h. Pkt. 2 og 3. ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Brobergs (H) forslag og rådmannens innstilling til pkt. 1.f., ble 

Brobergs (H) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til oppfylling av område 1 og 2, jfr. plan- og bygningslovens § 20-3, og 

dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5, med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 19-2, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen omfatter kun rene masser. 

b. Det skal være en tilfredsstillende mottakskontroll av massene, altså at det som 

et minimum skal:  

i. Føres logg over massene som deponeres (opprinnelsessted, mengde 

osv.),  

ii. Det skal foreligge nødvendig dokumentasjon på at massene er rene 

iii. Det skal tas regelmessige stikkprøvekontroller 

c. Mot Tyrifjorden skal det settes av en vegetasjonsskjerm på minimum 50 meter 

d. Det skal være etablert sedimenteringsbasseng i tilknytning til områdene, og disse 

skal vedlikeholdes og kontrolleres regelmessig. 

e. Kjøring skal kun skje innenfor følgende kjøretider: 

i. Mandag til torsdag kl 0700-1900 

ii. Fredag kl 0700-1300 

iii. Ingen kjøring lørdag, søndag eller helligdager 

f. Det gis tillatelse til et volum på inntil 222 580 m3 på område 1 og inntil 8 000 

m3 på område 2. Det tillates ikke kjørt inn ytterligere masser fra nå av 

(vedtakstidspunkt) og frem til det er omsøkt med konkret volum, og 

bygningsmyndigheten har fattet et eget vedtak om dette.  

g. Det skal etableres tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler 

med grunneiere.  

h. Det skal foreligge en avtale med vegeier som omhandler vedlikehold av vei 

under arbeidene, istandsetting av vei og garantisum. En slik avtale skal senest 

foreligge 30. januar 2018. 

2. Det gis ikke tillatelse til dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser § 5 for 

område 3 og 4, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2. Derfor avlås søknaden 

om oppfylling av område 3 og 4, med henvisning til § 20-3 i plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. 

3. Kommunen tar sikte på å oppheve vedtak av 18.07.2007 og 07.12.2012 etter 

nydyrkingsforskriften (med hjemmel i forvaltningslovens § 35 første ledd bokstav c), da 

lovanvendelsen er feil. Dette vil bli varslet i eget brev til ansvarlig søker/grunneier med 
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mulighet til å uttale seg til omgjøring av vedtaket. Rådmannen følger opp dette på 

delegert myndighet. 
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2/18   

0605_436 Detaljregulering  Lamoen - oppstart av planarbeid og forslag til planprogram  

 

Vedtak: 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

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

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

4. Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det 

totale arealet. 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4, p.v.a. et forent 

Hovedutvalg (HMA): 

«Før 2. gangs behandling skal det foreligge plan for tilbakeføring og revegetering av det totale 

arealet.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Hovedutvalgets (HMA) forente forslag, ble enstemmig vedtatt 

som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_436 detaljregulering for Lamoen og 

a. legger planprogrammet datert 11.09.2017 på høring. 

 

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

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

3. Resultat av utredningene må legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 
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3/18   

433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Skolene ligger geografisk svært nær hverandre. 

 Vil det ikke for Ringerike kommune være hensiktsmessig, praktisk og ikke minst økonomisk, 

å planlegge og bygge en felles framtidig idrettshall for begge disse skolene?» 

 

Hilde Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Det er viktig å etablere hvilke behov det er for Universell utforming så tidlig som mulig i 

planstadiet, da det er enklere å finne feil og rette dem før de er permanente og koster mye mer 

å rette.» 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Eriksens (Ap) og Steinhovdes (MDG) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt følger saken. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 
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Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag: 

"1. Kommunen anbefaler oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafallèen 2 – Oppstart 

av planarbeid.» 

 

Avstemming: 

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

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (H og FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 
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5/18   

Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8  

 

Vedtak: 

 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne 

bruksendring er oppfylt.  

 

2. Søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 litra c og d, jfr. plan- og 

bygningsloven § 20-2, godkjennes i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Avstemming: 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (FrP, Sp, MDG og Maria Nancy 

Amundsen Ap og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne 

bruksendring er oppfylt.  

 

2. Søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 litra c og d, jfr. plan- og 

bygningsloven § 20-2, godkjennes i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang.   
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6/18   

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

Vedtak: 

Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket 

 

Behandling: 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og rådmannens alternative forslag, 

fremmet at Braaten (Sp), ble rådmannens alternative forslag vedtatt mot 1 stemme (Stein-Roar 

Eriksen Ap). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener at omsøkt nydyrking på eiendommen 

Sandsætra, gnr. 42 bnr. 8 vil ha vesentlige negative innvirkninger på sjeldne og svært viktige 

naturverdier. Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften avslås søknaden om godkjenning av plan 

for nydyrking. 
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Konsesjon på Nikkelverket på Nakkerud Gnr/bnr 270/9 

 

Vedtak: 

 

1. Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen 
Ringerikes Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike 
kommune. 

 
2. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til naturmiljø herunder 

forurensningsfare, kulturminner og landbruksverdiene på eiendommen. 
 

 

 

Behandling: 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Etter konsesjonsloven av 28.  november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 

Nikkelverk for kjøp av gnr. 270 bnr. 9 i Ringerike kommune.» 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag ble delt i pkt. 1 og pkt. 2. 

Pkt. 1 «Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen 
Ringerikes Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune.» 
 
Pkt. 2 «Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til naturmiljø herunder 
forurensningsfare, kulturminner og landbruksverdiene på eiendommen. 
 

Braatens (Sp) forslag som er i samsvar med rådmannens forslag til pkt. 1 ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Rådmannens forslag til pkt. 2 ble vedtatt mot 1 stemme (Sp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Etter konsesjonsloven av 28. november 2003 gis det konsesjon til Stiftelsen Ringerikes 
Nikkelverk for kjøp av eiendommen gnr.270 bnr. 9 i Ringerike kommune på følgende 
vilkår: 
1. Det skal utarbeides skjøtselsplan som tar hensyn til naturmiljø herunder 
forurensningsfare, kulturminner og landbruksverdiene på eiendommen. 
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8/18   

Motorferdsel i utmark, fornyelse av tillatelse, Ole Johnny Torstensrud  

 

Vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 

Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 

(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 til 31.12.2019 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 

Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 

(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traseer/jaktposter/fiskeplasser i henhold til innsendte kart 

3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 til 31.12.2019 

4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere 

 

 

 

 

 

 



  

Side 18 av 18 

 

9/18   

Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i snøscooterkjøring 

298/1 ved Kolledalen 

 

Vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Trafikkskole v/ Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av området. 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gis tillatelse til Team Trafikkskole v/ Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av området. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/101-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/18 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 15.01.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Referatsak 14/957-43 Varsel om pålegg om sikring og opprydding i avløp Gnr/bnr 163/10 

m.fl. - Gamle Hallingdalsveien 35. tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2150-13  Arkiv: L12  

 

Sak: 3/18 

 

Saksprotokoll - 433 Detaljreguelring Ullerål og Hov skoler - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Ullerål og Hov skoler 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 følgende gjeldende reguleringsplaner: 334 Hovsmarka 

barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende reguleringsplanene 82 

Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, som overlappes av 

ny plan, ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Skolene ligger geografisk svært nær hverandre. 

 Vil det ikke for Ringerike kommune være hensiktsmessig, praktisk og ikke minst økonomisk, 

å planlegge og bygge en felles framtidig idrettshall for begge disse skolene?» 

 

Hilde Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til protokolltilførsel: 

«Det er viktig å etablere hvilke behov det er for Universell utforming så tidlig som mulig i 

planstadiet, da det er enklere å finne feil og rette dem før de er permanente og koster mye mer 

å rette.» 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Eriksens (Ap) og Steinhovdes (MDG) protokolltilførsel ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3414-8  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 4/18 

 

Saksprotokoll - Nr. 437  Detaljregulering for Telegrafalléen 2 - oppstart av planarbeid  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler ikke oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafalléen 2 (jf. 

pbl § 12-8). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag: 

"1. Kommunen anbefaler oppstart av nr. 437 detaljregulering for Telegrafallèen 2 – Oppstart 

av planarbeid.» 

 

Avstemming: 

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

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (H og FrP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/6423-16  Arkiv: GNR 39/22  

 

Sak: 5/18 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - Gnr/bnr 39/22 - Benterudgata 8  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne 

bruksendring er oppfylt.  

 

2. Søknad om bruksendring etter plan- og bygningsloven § 20-1 litra c og d, jfr. plan- og 

bygningsloven § 20-2, godkjennes i prinsippet. 

 

3. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang.   

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Avstemming: 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (FrP, Sp, MDG og Maria Nancy 

Amundsen Ap og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1268-7  Arkiv: GNR 42/8  

 

Sak: 6/18 

 

Saksprotokoll - Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Før søknad om godkjenning av plan for nydyrking kan behandles, må området først gjennomgå 

arkeologiske undersøkelser, jf. fylkeskommunens uttalelse. I tillegg vil det være nødvendig med en 

konsekvensutredning (KU), da det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for 

naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn, jf. Fylkesmannens uttalelse og forskrift om 

konsekvensutredninger. Arkeologiske undersøkelser og konsekvensutredning må bekostes av 

tiltakshaver. Vedlagt ligger fylkeskommunens budsjett på arkeologiske undersøkelser. Det bes om 

en tilbakemelding på om budsjettet aksepteres. I tillegg bes det om at tiltaket og 

konsekvensutredningen kunngjøres, og at berørte naboer varsles. Utføring av arkeologiske 

undersøkelser og utarbeidelse av KU vil ikke automatisk medføre en godkjenning av tiltaket.» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og rådmannens alternative forslag, 

fremmet at Braaten (Sp), ble rådmannens alternative forslag vedtatt mot 1 stemme (Stein-Roar 

Eriksen Ap). 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4864-4  Arkiv: K01  

 

Sak: 9/18 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark, opplæring i 

snøscooterkjøring 298/1 ved Kolledalen 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det gis tillatelse til Team Trafikkskole v/ Trond Hegseth for kjøring med snøscooter i 

opplæringsøymed på beskrevne traséer på gnr 298/1, jfr. forskrift for motorkjøretøy i 

utmark § 6, på følgende vilkår: 

a. Kjøringen skal foregå på hensynsfull måte 

b. Kjøringen skal foregå innenfor avgrenset område som vist på kart 

c. Tillatelsen gjelder for perioden 01.01.2018 – 31.12.2019 

2. Det skal føres kjørebok, for skolesnøcooter samt opplæringskjøretøy. 

3. Kjøring skal skje hensynsfullt og må tilpasses annen bruk av området. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 15.01.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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