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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 04.06.2018 Tid: 16:00- 17:15  

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Ivar Eskestrand  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Nena Bjerke  Tor Bøhn 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen, Avdelingsleder byggsak Arne Lange 

Hellum, rådgiver byggsak Elisabeth Skaret Lund. 

  

 

Merknader  Orientering unntatt offentlighet utsatt til neste møte. 

 Ekstraordinært HMA møte satt opp 28.06.18 kl 09:00. 

Behandlede saker Fra og med sak 41/18, delegert 11/18 

til og med sak  49/18, delegert 11/18. 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Sak 45/18 utsettes til neste møte, grunnet manglende juridisk informasjon. 
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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  

11/18 18/2030   

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

04.06.2018  

 

 

41/18 15/8783   

 420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  

 

 

42/18 17/1273   

 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

 

43/18 16/5576   

 Klage - Vedtak om tvangsmulkt  

 

 

44/18 17/2920   

 Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering  

 

 

45/18 18/548   

 4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

 

46/18 18/848   

 Gnr/bnr 49/356 - Søknad om fradeling av eiendom  

 

 

47/18 18/1585   

 Strategiplan mot barnefattigdom  

 

 

48/18 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

 

49/18 15/7577   

 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  
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11/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 04.06.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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41/18   

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 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 reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 Kvartal 46.  

 

4. I det videre arbeidet er det viktig å få miljøvennlige prinsipielle avklaringer for å få 

muliggjøre videre arbeid med planen. Herunder skal temaene høyde og volum, kvartalsstruktur 

og sol/skygge i Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. V og H Rådmannens alternative forslag, med endring  

i pkt 4: 

 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 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 reguleringsplan: 0605_ 64 Hønefoss 

sentrum, vedtatt 20.12.1976, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_420 Kvartal 46.  

 

4. I det videre arbeidet er det viktig å få miljøvennlige prinsipielle avklaringer for å få 

muliggjøre videre arbeid med planen. Herunder skal temaene høyde og volum, kvartalsstruktur 

og sol/skygge i Fengselsparken og på egne uteoppholdsarealer vurderes nærmere». 

 



  

Side 6 av 16 

 

Stein-Roar Eriksen (AP) fremmet Rådmannens forslag: 

1. «Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. 

gangsbehandling av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført.» 

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag med nytt pkt. 4 

p.v.a. H og V ble Brobergs (H) forslag vedtatt mot 3 stemmer (SP, MDG og Stein-Roar 

Eriksen AP) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 
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42/18   

432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama 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 reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama 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 reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 

 

 

 

43/18   

Klage - Vedtak om tvangsmulkt  
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Vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (27.3.18), til klagen fra Braathen 

Eiendom AS (15.4.18) samt uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt (12.3.18) og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovekomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak (datert 27.3.18) om tvangsmulkt 

opprettholdes. Dette innebærer at Braathen Eiendom AS må betale tvangsmulkt fra og 

med 1.9.18 dersom kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er 

oppfylt innen nevnte dato. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens vedtak om tvangsmulkt (27.3.18), til klagen fra Braathen 

Eiendom AS (15.4.18) samt uttalelse til varsel om vedtak om tvangsmulkt (12.3.18) og til 

rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovekomiteen kan ikke se at det i klagen er kommet fram momenter som tilsier at 

vedtaket om tvangsmulkt bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge. Kommunens vedtak (datert 27.3.18) om tvangsmulkt 

opprettholdes. Dette innebærer at Braathen Eiendom AS må betale tvangsmulkt fra og 

med 1.9.18 dersom kommunen ikke har mottatt dokumentasjon på at pålegget er 

oppfylt innen nevnte dato. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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44/18   

Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering  

 

Vedtak: 

 

 

1. Informasjon om etablering av sykkelparkering i Hønefoss tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Informasjon om etablering av sykkelparkering i Hønefoss tas til orientering. 
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45/18   

4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag: 

«Saken utsettes til neste møte».  

 

Avstemming:  

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om endring av gitt tillatelse og 

søknad om dispensasjon for etablering av firemannsbolig og ytterligere overskridelse av 

utnytting av eiendom gnr/bnr 87/568, tilleggsinformasjon mottatt 16.05.18 og rådmannens 

saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsplanbestemmelsene i punkt A i 

reguleringsplan 31 Haldenjordet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at det er en klar 

overvekt av argumenter som taler for å godkjenne søknad om dispensasjon.  

 

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

reguleringsplanbestemmelsene punkt A underpunkt 1 og 4. 

 

3. Søknad om endring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Videre behandling av søknaden delegeres til rådmannen 

 

5. Se orientering om klageadgang. 
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46/18   

Gnr/bnr 49/356 - Søknad om fradeling av eiendom  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. 

Hovedutvalget innvilger søknaden om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2.  

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet.  

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, 

angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen. 

 

4. Ny bebyggelse bør ha estetisk likhet med eksisterende bebyggelse. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen fremmet p.v.a H og AP Rådmannens alternativ 2: 

«1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og 

at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. Hovedutvalget innvilger søknaden 

om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2.  

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet.  

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, angivelse 

av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen». 

 

Hilde Marie Steinhovden fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Ny bebyggelse bør ha estetisk likhet med eksisterende bebyggelse». 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Stein-Roar Eriksens (AP) p.v.a. H 

og AP ble Eriksens (AP) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Hilde Marie Steinhovdens (MDG) forslag til nytt pkt.4 ble vedtatt mot 2 stemmer (Ivar 

Eskestrand H og FrP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med 
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dispensasjon, ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. 

plan- og bygningsloven §19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 49/356 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 
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47/18   

Strategiplan mot barnefattigdom  

 

Vedtak: 

 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 – 2022 tas til orientering.  

 

HMA anbefaler at utstyrssentralens åpningstider utvides til å gjelde også andre årstider, ikke 

bare vinter. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet p.v.a AP, H, V, SP og Frp følgende tilleggspkt: 

 

HMA anbefaler at utstyrssentralens åpningstider utvides til å gjelde også andre årstider, ikke 

bare vinter.». 

 

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag, samt Baksværs (AP) forslag p.v.a. AP, H, V, SP og Frp ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 – 2022 tas til orientering.  
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48/18   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune». 

 

Avstemming:  

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

(H) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  
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49/18   

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse 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. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. AP, H og V følgende forslag til nytt pkt. 3: 

"Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet nærmere, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

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

«Før 2.gangs behandling skal trafikksikker skolevei for barna mot ny Ullerål skole være ferdig 

utredet». 

Braaten (SP) trakk sitt forslag.  

 

Broberg (H) fremmet følgende omforente forslag som Hovedutvalget sluttet seg til: 

«Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen». 

 

 

Avstemming:  

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

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 
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2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole 

utredes nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2030-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 11/18 

 

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

den 04.06.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1273-33  Arkiv: PLN 432  

 

Sak: 42/18 

 

Saksprotokoll - 432 Detaljregulering Hemskogveien panorama - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Hemskogveien Panorama 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 reguleringsplan 202 Havna 

Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (siste mindre endring 27.06.13) som overlappes av ny plan, 

ved vedtak av 0605_432 Hemskogveien Panorama. 

 

4. Parkeringsløsning for beboere på eiendom 103/277 i forbindelse med planlagt 

snuhammer, samt avtaler med grunneier om etablering av snuhammer må avklares og 

dokumenteres før 2 gangsbehandling. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2920-9  Arkiv: Q20  

 

Sak: 44/18 

 

Saksprotokoll - Sykkelparkering Hønefoss sentrum - til orientering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Informasjon om etablering av sykkelparkering i Hønefoss tas til orientering. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/548-32  Arkiv: L70 &59  

 

Sak: 45/18 

 

Saksprotokoll - 4-mannsbolig Rabbaveien Gnr/bnr 87/568 - Rabbaveien 74 A 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til neste møte. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet følgende forslag: 

«Saken utsettes til neste møte».  

 

Avstemming:  

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/848-15  Arkiv: GNR 49/356  

 

Sak: 46/18 

 

Saksprotokoll - Gnr/bnr 49/356 - Søknad om fradeling av eiendom  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. 

Hovedutvalget innvilger søknaden om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2.  

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet.  

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, 

angivelse av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen. 

 

4. Ny bebyggelse bør ha estetisk likhet med eksisterende bebyggelse. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Stein-Roar Eriksen fremmet p.v.a H og AP Rådmannens alternativ 2: 

«1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak reguleringsplan 

133 «Område ved Veien skole» og lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, 

og at fordelene ved dispensasjon, er klart større enn ulempene. Hovedutvalget innvilger 

søknaden om dispensasjon, jfr. plan- og bygningsloven §19-2.  

 

2. Søknaden om fradeling godkjennes i prinsippet.  

 

3. Videre behandling av saken, inkludert forhold knyttet til naboforhold, rettigheter, angivelse 

av betingelser og ilegging av gebyr, delegeres til rådmannen». 

 

Hilde Marie Steinhovden fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Ny bebyggelse bør ha estetisk likhet med eksisterende bebyggelse». 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Stein-Roar Eriksens (AP) p.v.a. H 

og AP ble Eriksens (AP) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Hilde Marie Steinhovdens (MDG) forslag til nytt pkt.4 ble vedtatt mot 2 stemmer (Ivar 

Eskestrand H og FrP). 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1585-5  Arkiv: X06  

 

Sak: 47/18 

 

Saksprotokoll - Strategiplan mot barnefattigdom  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Strategiplan mot barnefattigdom 2018 – 2022 tas til orientering.  

 

HMA anbefaler at utstyrssentralens åpningstider utvides til å gjelde også andre årstider, ikke 

bare vinter. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

Arnfinn Baksvær (AP) fremmet p.v.a AP, H, V, SP og Frp følgende tilleggspkt: 

 

HMA anbefaler at utstyrssentralens åpningstider utvides til å gjelde også andre årstider, ikke 

bare vinter.». 

 

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag, samt Baksværs (AP) forslag p.v.a. AP, H, V, SP og Frp ble enstemmig 

vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1877-2  Arkiv: PLN 1013  

 

Sak: 48/18 

 

Saksprotokoll - 1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 04.06.2018: 

 

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

«Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en 

regional plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike 

kommune». 

 

Avstemming:  

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

(H) forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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