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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 09.04.2018 Tid: 16:00 – 16:45 

 

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 

Rådmann Tore Isaksen. Arne Lange Hellum, Byggesak, Eiliv 

Kornkveen, avdelingsleder landbruk og saksbehandler Karine 

Kjellberg Granli. 

 

 

Merknader  Hilde Marie Steinhovden ønsket kortere tid mellom befaring 

og møtestart. Dette tas til etterretning. 

 Leder Arnfinn Baksvær er forslagstiller i navneforslag i sak 

24/18 og henvendte seg til utvalget om inhabilitet i denne 

saken. Han ble enstemmig kjent habil i saken. 

Behandlede saker Fra og med sak 20/18 og delegerte saker 7/18 

til og med sak  31/18 og refererte saker 8/18 

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Arne Broberg  Arnfinn Baksvær Anders Braaten 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/18 18/1153   

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

og arealforvaltning den 09.04.2018  

 

 

8/18 18/1153   

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

09.04.2018  

 

 

20/18 17/3068   

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

34 

 

 

21/18 17/4154   

 Saksframlegg - Rive eksisterende bolig og bygge ny Gnr/bnr 317/366 - 

Bjørklundsgate 4 

 

 

22/18 17/4978   

 Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 

- 2022  

 

 

23/18 18/755   

 Søknad om tillatelse til frakt av byggematerialer med snøscooter, hytte ved 

Vestre Bjonevann  

 

 

24/18 18/796   

 Navn på veier i Hønefossområdet  

 

 

25/18 18/1019   

 Tildele adressenavn i hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern  

 

 

26/18 16/4161   

 0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  
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27/18 16/5628   

 Saksframlegg klage vegtiltak Gnr/bnr 29/1 og 29/6 - Ultvetveien 62 og 50 

 

 

28/18 17/3037   

 Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Klage på avvisning av klage 

Gnr/bnr 21/11 - Åsaveien 636 

 

 

29/18 18/958   

 Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

 

30/18 16/2046   

 Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 

2018 - til orientering  

 

 

31/18 18/149   

 Permobakken nord - utbyggingsavtale  
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7/18   

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

arealforvaltning den 09.04.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 

 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Referatsaker ble enstemmig tatt til orientering. 
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8/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 09.04.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 
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20/18   

Søknad om ny enebolig med bileilighet Gnr/bnr 102/251 - Øvre Klekkenvei 34 

 

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 vurderer at omsøkte plassering er til betydelig ulempe for naboene. Hovedutvalget 

fastsetter en annen plassering, 6 + 3 m fra grensen i vest (mot eiendom gnr/bnr 137/35), jfr. plan- 

og bygningsloven § 29-4 og Rundskriv H-8/15.  

 

3. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag alternativ 2 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. 
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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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21/18   

Saksframlegg - Rive eksisterende bolig og bygge ny Gnr/bnr 317/366 - Bjørklundsgate 4 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til områdereguleringen for Hønefoss sentrum er vedtatt. 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a V, KrF, AP og H følgende forslag til vedtak: 

 «Saken utsettes til områdereguleringen for Hønefoss sentrum er vedtatt».  

 

Avstemming: 

Broberg (H) forslag p.v.a V, KrF, AP og H ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak byggegrensen i 

arealplankartet og det regulerte arealformålet ikke tilsidesettes i vesentlig grad. 

 

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

arealplankartet.  

 

3. Viderebehandling av saken, inkludert fremtidig saksbehandling av søknad om tillatelse 

delegeres til rådmannen. 

 

4. Se orientering om klageadgang. 
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22/18   

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 - 2022  

 

Vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til endring i vedtak: 

«Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12». 

 

Avstemming: 

Braatens (SP) forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 2018 – 2022 vedtas, jf. 

forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 
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23/18   

Søknad om tillatelse til frakt av byggematerialer med snøscooter, hytte ved Vestre 

Bjonevann  

 

Vedtak: 

 

 

Det gis tillatelse til å bruke snøsooter til å frakte materialer, jfr. § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder Svein-Arne Dalane og frakt av materialer over Vestre Bjonevann til 

hytte (gnr. 290 bnr. 77). 

2. Tidsrom: Perioden 09.04.2018 frem til isløsning. 

3. Det forusettes at berørt(e) grunneier(e)er varslet og har gitt samtykke til kjøringen og 

at søker er kjent med risikoen som er forbundet med å kjøre med motorfartøy på islagt 

vann. 

4. Det skal føres logg/kjørebok. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Det gis tillatelse til å bruke snøsooter til å frakte materialer, jfr. § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder Svein-Arne Dalane og frakt av materialer over Vestre Bjonevann til 

hytte (gnr. 290 bnr. 77). 

2. Tidsrom: Perioden 09.04.2018 frem til isløsning. 

3. Det forusettes at berørt(e) grunneier(e)er varslet og har gitt samtykke til kjøringen og 

at søker er kjent med risikoen som er forbundet med å kjøre med motorfartøy på islagt 

vann. 

4. Det skal føres logg/kjørebok. 
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24/18   

Navn på veier i Hønefossområdet  

 

Vedtak: 

 

1. Tonettes vei 

2. Benterudbredden 

3. Tanberglia 

4. Tanbergstubben 

5. Kaldbekkveien 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Tonettes vei 

2. Benterudbredden 

3. Tanberglia 

4. Tanbergstubben 

5. Kaldbekkveien 
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25/18   

Tildele adressenavn i hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Vikersetra 

2. Fisketjern 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Vikersetra 

2. Fisketjern 
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26/18   

0605_404 - Detaljreguleringsplan for Gunbjørrud - 2.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

3.Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Begrepet «punktfeste» skal tas ut av tegnforklaringen i plankartet». 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Braatens (SP) forslag til nytt pkt 3. ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

1. 0605_404 Detaljregulering for Gunbjørrud vedtas.  

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny fremtidig 

fritidsbebyggelse overlappes av ny plan  

 

 

 

 

 



  

Side 15 av 20 

27/18   

Saksframlegg klage vegtiltak Gnr/bnr 29/1 og 29/6 - Ultvetveien 62 og 50 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 81/17, til klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til 

kommentarer fra advokat Johan VD Kongsvik og fra Kjetil Grøtåsen og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som 

tilsier at vedtaket fattet i sak 81/17 bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 81/17 opprettholdes. 

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

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til sitt vedtak i sak 81/17, til klage 28.12.17 fra Sylvian Dahlberg Bye, til 

kommentarer fra advokat Johan VD Kongsvik og fra Kjetil Grøtåsen og til rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er kommet vesentlig nye momenter som 

tilsier at vedtaket fattet i sak 81/17 bør endres.  

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket i sak 81/17 opprettholdes. 

3. Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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28/18   

Riving av hytte og oppføring av ny hytte - Klage på avvisning av klage Gnr/bnr 21/11 - 

Åsaveien 636 

 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, ikke er oppfylt og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

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. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak i sak 65/17, behandlet i politisk 

møte 09.10.2017, til delegasjonsvedtak 588/17, datert 20.10.2017, til klage fra Per Einar Lilja 

Bye, datert 23.10.2017, til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 14.11.2017, til 

Ringerike kommunes avvisning av klage på politisk vedtak, datert 22.01.2018, til klage på 

avvisning av klage fra Per Einar Lilja Bye, datert 11.02.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 
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1. Hovedkomiteen finner at vilkårene for å behandle klagen etter forvaltningsloven § 28, 

første ledd, ikke er oppfylt og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Utskrift sendes: 

Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 DRAMMEN 

Per Einar Lilja Bye, Tjyruhjellveien 17, 3512 HØNEFOSS 

Drammenshus og Hytter AS, Lierstranda 84, 3414 LIER 

Lisbeth Bakken Nilsen og Lasse Nilsen, Pålerudveien 62, 3512 HØNEFOSS 
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29/18   

Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

Vedtak: 

 

HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 

 

 

Behandling: 

 

Et forent Hovedutvalg (HMA) foreslo følgende forslag: 

«HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt». 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) forente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistering som skal 

benyttes i kommunale investeringsprosjekt  

2. Kr 109 000,- eks mva til kjøp belastes utbyggingsenheten sitt driftsbudsjett  
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30/18   

Prosjektplan med handlingsprogram og budsjett for Sykkelbyen Hønefoss 2018 - til 

orientering  

 

Vedtak: 

 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018, unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike 

ved erverv av elsykkel, tas til orientering 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1, p.v.a H, 

AP, Krf og V: 

«Unntatt prøveordning for økonomisk støtte til privatpersoner bosatt i Ringerike ved erverv av 

elsykkel, tas til orientering». 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Piltingsruds (H) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss 2018 og budsjett for 

2018 tas til orientering. 

 

2. Prosjektplan med handlingsprogram for Sykkelbyen Hønefoss og budsjett for 2018 

legges til grunn for arbeid med prosjekt sykkelbyen Hønefoss i 2018. 
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31/18   

Permobakken nord - utbyggingsavtale  

 

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. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag 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. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1153-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 8/18 

 

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

den 09.04.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4154-11  Arkiv: GNR 317/366  

 

Sak: 21/18 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - Rive eksisterende bolig og bygge ny Gnr/bnr 317/366 - 

Bjørklundsgate 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til områdereguleringen for Hønefoss sentrum er vedtatt. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a V, KrF, AP og H følgende forslag til vedtak: 

 «Saken utsettes til områdereguleringen for Hønefoss sentrum er vedtatt».  

 

Avstemming: 

Broberg (H) forslag p.v.a V, KrF, AP og H ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4978-9  Arkiv: K40  

 

Sak: 22/18 

 

Saksprotokoll - Mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltningen i Ringerike kommune 

2018 - 2022  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til endring i vedtak: 

«Mål og retningslinjer for hjorteforvaltningen i Ringerike kommune2018-2022, med inntatt 

definisjon av jaktrettshaver, vedtas, jf. forskrift 8. januar 2016 nr. 12». 

 

Avstemming: 

Braatens (SP) forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/755-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 23/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om tillatelse til frakt av byggematerialer med snøscooter, hytte 

ved Vestre Bjonevann  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Det gis tillatelse til å bruke snøsooter til å frakte materialer, jfr. § 6 i forskrift for bruk av 

motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag, på følgende vilkår: 

1. Tillatelsen gjelder Svein-Arne Dalane og frakt av materialer over Vestre Bjonevann til 

hytte (gnr. 290 bnr. 77). 

2. Tidsrom: Perioden 09.04.2018 frem til isløsning. 

3. Det forusettes at berørt(e) grunneier(e)er varslet og har gitt samtykke til kjøringen og 

at søker er kjent med risikoen som er forbundet med å kjøre med motorfartøy på islagt 

vann. 

4. Det skal føres logg/kjørebok. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/796-2  Arkiv: L32  

 

Sak: 24/18 

 

Saksprotokoll - Navn på veier i Hønefossområdet  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Tonettes vei 

2. Benterudbredden 

3. Tanberglia 

4. Tanbergstubben 

5. Kaldbekkveien 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1019-2  Arkiv: GNR 295/1  

 

Sak: 25/18 

 

Saksprotokoll - Tildele adressenavn i hyttefeltene Vikersetra og Fisketjern  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Vikersetra 

2. Fisketjern 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

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.: 18/958-2  Arkiv: 661  

 

Sak: 29/18 

 

Saksprotokoll - Adgangskontroll kommunale prosjekt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.04.2018: 

 

Et forent Hovedutvalg (HMA) foreslo følgende forslag: 

«HMA anbefaler at det anskaffes 10 registreringsbokser for elektronisk mannskapsregistrering 

som skal benyttes i kommunale investeringsprosjekt». 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) forente forslag ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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