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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.03.2018 Tid: 16:00 – 17:50 

Dagsorden: 

16:00 – 16:05 Opprop og møteinnkalling. 

16:05 – 16:35 Presentasjon av Landbrukskontoret v/ 

Eiliv Kornkveen 

16:35 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 FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Anne Helene Sandum 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Gunn Edvardsen, kommunalsjef. Arne Lange Hellum, Byggesak, 

Knut Kjennerud, Areal- og byplan, Iver Bye Rosendal, Feieravd. og  

Tollef Uppstad Buttingsrud, Brann og redning. 

 

Merknader HMA 09.04.18 - Befaring Øvre Klekkenvei 34. 

Behandlede saker Fra og med sak 12/18 og Delegerte saker 5/18 

til og med sak 19/18 og Refererte saker 6/18  

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Anders Braaten (Sp) etterspør svar på tidligere stilt spørsmål i HMA møte 06.11.17. 

ang. Pukerudhagen.  

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen svarte ut muntlig, men kunne bekrefte at planen ikke er 

vedtatt, da den ikke har vært prioritert, planen er derfor satt i bero. Braaten (Sp) bifalt svaret. 

 

HMA ber administrasjonen om følgende: 

Det tas en ny vurdering i løpet av våren 2018 vedrørende tilstrekkelig sikring av byggeplassen 

på Bergland. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Arne Broberg Arnfinn Baksvær Anders Braaten 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/18 18/790   

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

05.03.2018  

 

 

6/18 18/790   

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

og arealforvaltning den 05.03.2018  

 

 

12/18 14/4304   

 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

 

13/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

 

14/18 16/6163   

 Klage på konsesjon Ringerike Nikkelverk til Stiftelsen Ringerike 

Nikkelverk Gnr/bnr 270/9 

 

 

15/18 15/5952   

 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

 

16/18 18/149   

 Permobakken nord - utbyggingsavtale  

 

 

17/18 17/3068   

 Søknad om ny enebolig med bileilighet Gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 

34 

 

 

18/18 17/2216   

 Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

 

19/18 18/606   

 Smittevernplan 2017  
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5/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 05.03.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 
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6/18   

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

arealforvaltning den 05.03.2018  

 

Vedtak: 

 

Refererte saker tas til orientering.  

 14/923-35 Saken avsluttes – Krepsen,  

 18/670-1 Informasjon om beitebruksplan for Ringerike og Hole,  

 14/957-57 Vurdering av sikring på byggeplass Gnr/bnr 163/10 m.fl. Bergland.  

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 

 

 

 



  

Side 6 av 14 

 

12/18   

2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg.  

3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens alternative forslag 1. pkt. 1 og 2. p.v.a. 

Krf og V: 

1. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas ikke. 

Bakgrunnen er at de folkevalgte mener at boligkonseptet med foreslått estetisk 

utforming mot Hønengaten ikke er tilstrekkelig tilpasset omkringliggende bebyggelse i 

området. Forslagstilleren bes om å utarbeide nye byggeskisser som skal danne grunnlag 

til et helt nytt byggekonsept tilpasset strøkets karakter. Saken settes på vent inntil 

forslagstilleren utarbeider nye byggeskisser.  

2. Kommunen oppfordrer til at byggeskissene blir utformet med arkitektoniske elementer 

fra den tidsepoke som Hønengaten ble bygd i og fikk sitt arkitektonisk preg. « 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til pkt.3 som Hovedutvalget (HMA) 

sluttet seg til: 

«3. Rådmannen får i oppdrag å ivareta trafikksikringstiltak i området.» 
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Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens alt. forslag 1 pkt 1 og 2 

fremmet av Eriksen (Ap) p.v.a Krf og V, ble Rådmannens alt. Forslag 1 pkt. 1 og 2 vedtatt 

mot 3 stemmer (Baksvær (Ap), Broberg (H) og Eskestrand (H). Som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Eriksens forslag til pkt. 3 som Hovedutvalget (HMA) sluttet seg til ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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13/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes.» 

 

Avstemming: 

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag oppnådde 1 stemme (MDG) og falt. 

 

Punktvis avstemming over Rådmannens innstilling i 2 pkt.: 

Første pkt. ble vedtatt mot 1 stemme (MDG) 

Andre pkt. ble enstemmig vedtatt. 

Dette som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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14/18   

Klage på konsesjon Ringerike Nikkelverk til Stiftelsen Ringerike Nikkelverk Gnr/bnr 

270/9 

 

Vedtak: 

 

 

Klage på vedtak om konsesjon gitt av HMA 15. januar 2018 til Stiftelse Ringerikes Nikkelverk 

på g/b.nr 270/9, Ringerike Nikkelverk, tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Klage på vedtak om konsesjon gitt av HMA 15. januar 2018 til Stiftelse Ringerikes Nikkelverk 

på g/b.nr 270/9, Ringerike Nikkelverk, tas ikke til følge. 

 

Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling. 
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417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

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

til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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Permobakken nord - utbyggingsavtale  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4. 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4.» 

 

Avstemming: 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Permobakken nord» mellom Permobakken AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 
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Søknad om ny enebolig med bileilighet Gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 34 

 

Vedtak: 

Saken utsettes for befaring. 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens alternative forslag 1, p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bileilighet på eiendom gnr/bnr 102/251 registrert mottatt 09.01.18, til nabomerknader registrert 

mottatt 03.01.18, til at administrasjonen var på befaring 28.11.17, til HMA sak 14/16 og til 

rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at hensyn bak bestemmelsene ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at det er en klar overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. Hovedutvalget finner på dette grunnlag at vilkårene for dispensasjon i 

plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt. 

 

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

betydelige at det ut i fra bygningens plassering og plan- og bygningslovens § 29-4 blir 

riktig å kreve endret plassering. 

 

3. Tiltaket vurderes i tilstrekkelig grad å være i henhold til intensjonen med godkjenning 

15.02.16 av fradeling av 102/251 sak 14/16. 

 

4. Protesten tas ikke til følge. Søknaden om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 godkjennes med hjemmel i plan- og bygningslovens 

§ 19.2 og oppføring av enebolig med bileielighet godkjennes i henhold til plan- og 

bygningslovens § 20-1, i prinsippet. 

 

5. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 
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Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven  

 

Vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens alternative forslag 2: 

«Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 2 vedtas» 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Rådmannens forslag til alternativ 2 

fremmet av Bøhn (FrP), ble Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (FrP og Sp) som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Lokal forskrift - Gebyr etter brann og eksplosjonsvernloven alternativ 1 vedtas 
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Smittevernplan 2017  

 

Vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/790-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 5/18 

 

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

den 05.03.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/149-3  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 16/18 

 

Saksprotokoll - Permobakken nord - utbyggingsavtale  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til berørte grupper og interesser er hørt jf. Pbl. 17-2 og 17-4.» 

 

Avstemming: 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3068-28  Arkiv: GNR 102/251  

 

Sak: 17/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om ny enebolig med bileilighet Gnr/bnr 102/251 - Øvre 

Klekkenvei 34 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens alternative forslag 1, p.v.a. Ap, H, V og Krf: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/606-2  Arkiv: G16  

 

Sak: 19/18 

 

Saksprotokoll - Smittevernplan 2017  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Smittevernplan 2017 for Ringerike kommune tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.03.2018: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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