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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 07.05.2018 Tid: 16:00 – 16:55 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg FO  

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Arne Broberg 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Marianne Wethal 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Stein Roar Eriksen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen, Leder for areal- og byplan, Knut 

Kjennerud og fra byggesak, Nilam Ilyas. 

 

Merknader Kort orientering v/Kommunalsjef, Gunn Edvardsen - Hvordan 

forholder folkevalgte seg til varsling fra kommunens innbyggere. 

Kommuneadvokaten vil komme tilbake med mer orientering ang. 

dette i HMA møte 04.06.18.  

Behandlede saker Fra og med sak 32/18, delegerte vedtak 9/18 

til og med sak  40/18, referatsak 10/18 
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Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) har bedt om innsyn i delegeringssak 18/885. 

Saksbehandler i saken vil sende aktuell dokumentasjon pr. mail til medlemmer av HMA. 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Arne Broberg (sett) Arnfinn Baksvær Anders Braaten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/18 18/1590   

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

07.05.2018  

 

 

10/18 18/1590   

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

og arealforvaltning den 07.05.2018  

 

 

32/18 17/2958   

 1. gangsbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

 

33/18 14/286   

 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

34/18 15/487   

 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

 

35/18 17/2150   

 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

 

36/18 18/706   

 Utbyggingsavtale Sagaveien 56  

 

 

37/18 18/516   

 Saksframlegg - ombygging og tilbygg - kafe Gnr/bnr 39/131 - Dronning 

Åstas gate 14 

 

 

38/18 17/4935   

 Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av dispensasjon  
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39/18 17/4499   

 Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av løyve  

 

 

40/18 18/1345   

 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
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9/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.05.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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10/18   

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

arealforvaltning den 07.05.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker18/560-3 og 16/447-5 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 
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32/18   

1. gangsbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter  

 

Vedtak: 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_435 Heradsbygda omsorgssenter 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 de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder reguleringsplaner 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 

0605_222 - Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. 

 

4. Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og 

konstruksjon av nye Norderhovshjemmet. 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 4: 

«Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og konstruksjon 

av nye Norderhovshjemmet.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Steinhovdens (MDG) forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_435 Heradsbygda omsorgssenter 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 de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder reguleringsplaner 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 

0605_222 - Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. 

 

 

 

 

 



  

Side 8 av 21 

33/18   

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 
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9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Saken utsettes» 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.  

 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet).» 

 

Avstemming: 

 

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

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

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

til Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter 

uttak av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). 

Nord for x-akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av 

sand dypere enn kote 175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 

før grunnvannstanden er dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til 

Mineralloven.  Det skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i 

reguleringsplanen er angitt som BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket 

eller annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, 

skal det i forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for 

miljø, naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et 

år etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 

6676200 (UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 
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aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av 

kommuneplanens arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 
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34/18   

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 
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35/18   

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 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, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  

 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 

 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kort orientering - Rapport utarbeidet av Cowi – Skoleveisanalyse. 

v/ leder for areal og byplan, Knut Kjennerud. 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 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, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  

 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
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4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 
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36/18   

Utbyggingsavtale Sagaveien 56  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Sagaveien 56» mellom Sandvold Boliger 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 «Sagaveien 56» mellom Sandvold Boliger 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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37/18   

Saksframlegg - ombygging og tilbygg - kafe Gnr/bnr 39/131 - Dronning Åstas gate 14 

 

Vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak reguleringsplan nr. 

323-04 «Eikli sør, næringsområde» § 3.2 nr. 4 tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en eventuell 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.  

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknaden ikke kan 

godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

4. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot serveringssteder i reguleringsplan nr. 323-

04 § 3.2 nr. 4 avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke godkjennes, avslås søknad 

om tillatelse til tiltaket.    

 

Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans Fredrik Hotvedt (H) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2: 

«Alternativ 2  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak reguleringsplan nr. 323-04 

«Eikli sør, næringsområde» § 3.2 nr. 4 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en dispensasjon er klart 

større enn ulempene.  

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner dispensasjonssøknaden, jfr. plan- 

og bygningsloven § 19-2.  

 

4. Viderebehandling av saken, inkludert angivelse av betingelser og ilegging av gebyr delegeres 

til rådmannen.  

 

5. Se orientering om klageadgang. « 

 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Hotvedts (H) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Hotvedt (H) og MDG). 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak reguleringsplan nr. 

323-04 «Eikli sør, næringsområde» § 3.2 nr. 4 tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en eventuell 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.  

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknaden ikke kan 

godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

4. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot serveringssteder i reguleringsplan nr. 323-

04 § 3.2 nr. 4 avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke godkjennes, avslås søknad 

om tillatelse til tiltaket.    

 

Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 
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38/18   

Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av dispensasjon  

 

Vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

 

 

 

 

39/18   

Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av løyve  
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Vedtak: 

 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, UTV for transportoppdrag i utmark. 

Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, som må ha 

egen tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud i tillegg.  

2. Tillatelsen har varighet fom 10.05.2018-31.12.2019. 

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 

Markalovens § 15. 

4. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles det et 

særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 

motorferdsel.  

5. Det skal føres kjørebok som angir dato og tidsrom, sted og transportformål. 

Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av kjøretillatelsen.  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 

kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 

snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med motorbåt 

på vann mindre enn 2 km², samt Katnosa, Samsjøen, Vestre Bjonevann, Væleren og 

Samsjøen. Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag omsøkes enkeltvis. 

7. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis det, 

med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 

a, tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring til og med 31/12-2019.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, UTV for transportoppdrag i utmark. 

Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, som må ha 

egen tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud i tillegg.  

2. Tillatelsen har varighet fom 10.05.2018-31.12.2019. 

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 

Markalovens § 15. 

4. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles det et 

særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 

motorferdsel.  

5. Det skal føres kjørebok som angir dato og tidsrom, sted og transportformål. 

Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av kjøretillatelsen.  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 

kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 
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snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med motorbåt 

på vann mindre enn 2 km², samt Katnosa, Samsjøen, Vestre Bjonevann, Væleren og 

Samsjøen. Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag omsøkes enkeltvis. 

7. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis det, 

med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 

a, tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring til og med 31/12-2019.  
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40/18   

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1590-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 10/18 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 07.05.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Referatsaker18/560-3 og 16/447-5 tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2958-16  Arkiv: PLN 435  

 

Sak: 32/18 

 

Saksprotokoll - 1. gangsbehandling 435 Detaljregulering for Heradsbygda 

omsorgssenter  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_435 Heradsbygda omsorgssenter 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 de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder reguleringsplaner 0605_42 - Heradsbygda, vedtatt 22.02.1962, og 

0605_222 - Gang/syk.v/Heradsbygdveien, Ikrafttredelsesdato: 27.10.1994. 

 

4. Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og 

konstruksjon av nye Norderhovshjemmet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til pkt. 4: 

«Det bør så fremt det er mulig benyttes miljøvennlige produkter i utbygging og konstruksjon 

av nye Norderhovshjemmet.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling, samt Steinhovdens (MDG) forslag til pkt. 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/706-2  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 36/18 

 

Saksprotokoll - Utbyggingsavtale Sagaveien 56  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Sagaveien 56» mellom Sandvold Boliger og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold 

kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/516-11  Arkiv: GNR 39/131  

 

Sak: 37/18 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - ombygging og tilbygg - kafe Gnr/bnr 39/131 - Dronning 

Åstas gate 14 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak reguleringsplan nr. 

323-04 «Eikli sør, næringsområde» § 3.2 nr. 4 tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en eventuell 

dispensasjon ikke er klart større enn ulempene.  

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknaden ikke kan 

godkjennes, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2.  

 

4. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot serveringssteder i reguleringsplan nr. 323-

04 § 3.2 nr. 4 avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke godkjennes, avslås søknad 

om tillatelse til tiltaket.    

 

Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

Hans Fredrik Hotvedt (H) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2: 

«Alternativ 2  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak reguleringsplan nr. 323-04 

«Eikli sør, næringsområde» § 3.2 nr. 4 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener fordelene med en dispensasjon er klart 

større enn ulempene.  

 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner dispensasjonssøknaden, jfr. plan- 

og bygningsloven § 19-2.  

 

4. Viderebehandling av saken, inkludert angivelse av betingelser og ilegging av gebyr 

delegeres til rådmannen.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

5. Se orientering om klageadgang. « 

 

 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Hotvedts (H) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Hotvedt (H) og MDG). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4935-3  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 38/18 

 

Saksprotokoll - Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av dispensasjon  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2018 tom. 31.12.2019. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4499-6  Arkiv: K01  

 

Sak: 39/18 

 

Saksprotokoll - Motorferdsel i utmark, søknad om fornyelse av løyve  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

gis Pål Isaksen tillatelse til bruk av jernhest, ATV, UTV for transportoppdrag i utmark. 

Tillatelse gjelder hele året i hele Ringerike, med unntak av vernede områder, som må 

ha egen tillatelse fra Fylkesmannen i Buskerud i tillegg.  

2. Tillatelsen har varighet fom 10.05.2018-31.12.2019. 

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for leiekjøring i samme tidsrom, jfr. 

Markalovens § 15. 

4. Siden kjøringen finner sted i hele kommunen, og ikke et avgrenset område, stilles det 

et særskilt aktsomhetskrav når det gjelder å hente inn grunneier(e) sin tillatelse for 

motorferdsel.  

5. Det skal føres kjørebok som angir dato og tidsrom, sted og transportformål. 

Kjøreboken skal fremlegges i forbindelse med en eventuell fornyelse av kjøretillatelsen.  

6. Pga. erfaringsmessig oppdragsmengde og hensynet til de andre som har gyldig 

kjøretillatelse for leiekjøring med snøscooter gis det ikke tillatelse til bruk av 

snøscooter for hele Ringerike. Det gis heller ikke tillatelse til leiekjøring med motorbåt 

på vann mindre enn 2 km², samt Katnosa, Samsjøen, Vestre Bjonevann, Væleren og 

Samsjøen. Det oppfordres til at eventuelle slike oppdrag omsøkes enkeltvis. 

7. I området Vikerfjell Sør (eiendommene gnr. 300/1, 299/1, 282/1, 278/1, 277/1) gis det, 

med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 5 

a, tillatelse til bruk av snøscooter til leiekjøring til og med 31/12-2019.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1345-2  Arkiv: PROS 14015  

 

Sak: 40/18 

 

Saksprotokoll - 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.05.2018: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 
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