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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 28.06.2018 Tid: 09:00 – 11:35 

Orientering:  

Orientering om sak 52/18, unntatt offentlighet jfr. Ofl. §13 jfr. 

Fvl §13  

jfr. Koml. §31 nr. 2 v/kommuneadvokat Rune Erstad. 

 

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 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. Byggesaksavdeling, Arne Hellum 

og Heidi Skagnæs. 

 

Merknader Repr Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt 

sin egen habilitet i behandling av sak 54/18 da hun er gårdeier i Øvre 

Hønengata.  

Strande (H) ble enstemmig kjent habil i behandlingen av saken. 

 

Hovedutvalget (HMA) ønsker en orientering - Muligheten for sanksjoner 

på generelt grunnlag i Ringerike kommune. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 50/18 og Delegerte vedtak 12/18 

til og med sak  54/18 og Referatsak 13/18 

 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Leif Aspevoll (KrF) fremmet følgende spørsmål: 

Etterspør mer utfyllende tekst i overskriftene på Delegerte saker. 

Kommunalsjefen skal se på mulighetene for å imøtekomme dette. Hovedutvalget (HMA) 

bifalt. 
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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  

12/18 18/2405   

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

28.06.2018  

 

 

13/18 18/2405   

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

og arealforvaltning den 28.06.2018  

 

 

50/18 18/548   

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

 

 

51/18 18/1036   

 Riving av garasje - fradeling og dispensasjon Gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 

 

 

52/18 14/1343   

 Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  

 

 

53/18 14/1842   

 Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42 Averøya 

 

 

54/18 14/2825   

 271 Områderegulering Øvre Hønengata øst Anmodning om mekling i 

plansak 
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12/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 28.06.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 



  

Side 5 av 13 

13/18   

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

arealforvaltning den 28.06.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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50/18   

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

 

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. 

 

6. HMA ser så alvorlig på fakta i denne saken at de ber rådmannen følge opp og vurdere 

om det bør iverksettes en form for sanksjon ovenfor tiltakshaver. 

 

7. HMA ber om å bli løpende orientert om videre saksgang. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til nytt pkt.6: 

«Det bes om ny sak med utredning og forslag til sanksjoner.» 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 6 p.v.a. H,V,KrF 

og Arnfinn Baksvær (Ap): 

«HMA ser så alvorlig på fakta i denne saken at de ber rådmannen følge opp og vurdere om det 

bør iverksettes en form for sanksjon ovenfor tiltakshaver.» 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til pkt. 7: 

«HMA ber om å bli løpende orientert om videre saksgang» 
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Punktvis avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Alternativ avstemming mellom Eriksens (Ap) forslag og Strandes (H) forslag til nytt pkt 6. 

p.v.a. H,V,KrF og Arnfinn Baksvær (Ap) ble Strandes forslag vedtatt mot 3 stemmer (Eriksen 

(Ap), Aspevoll (KrF) og Bøhn (Frp).) 

 

Braatens (Sp) forslag 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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51/18   

Riving av garasje - fradeling og dispensasjon Gnr/bnr 39/55 - Harald Hardrådes gate 13 

 

Vedtak: 

 

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

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke 

er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon ikke 

er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 
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52/18   

Utvidelse av Monserud renseanlegg - kjøp av grunn  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune kjøper ca. 400 m2 av eiendom gnr. 44 bnr. 54 eid av Ringeriks-

Kraft AS. 

 

2. Ringerike kommune kjøper ca. 820 m2 av eiendom gnr. 43 bnr. 1 eid av Håkon 

Lindstad. 

 

3. Kostnader for kjøp av grunn dekkes av prosjekt 15013 Monserud renseanlegg. 
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53/18   

Klage på tillatelse (vesentlige terrenginngrep) Gnr/bnr 1/42 Averøya 

 

Vedtak: 

 

1. Klagene tas delvis til følge. Det foreslås at det gjøres følgende endringer i det 

opprinnelige vedtaket: 

a. I klagen til Henrik Basberg (avslag på område 3 og 4 og byggesaksgebyr) 

fremkommer det nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

b. I klagen til Hans Martin og Phitayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, 

Per Kristian og Anne Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, og Arild Weisten 

(møteplasser og konsekvenser av kjøringen mm.) fremkommer det nye forhold 

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

i. I det opprinnelige vedtaket fra 15.01.2018, skal vedtakspunkt 1 g 

strykes i sin helhet, altså skal følgende tekst tas ut: Det skal etableres 

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

ii. Nytt vedtakspunkt 1 g blir som følger: I tillegg til de tre etablerte 

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

Busundveien/Røsholmstranda. til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 

Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 meter, så bør 

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

over en lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver 

side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del skal være 

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes 

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

ilegge stans i oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir 

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

2. I medhold av forvaltningsloven § 27b settes som vilkår at eventuelt søksmål om 

gyldigheten av vedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke skal kunne 

reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og at 

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 

3. Klagene sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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Behandling: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagene tas delvis til følge. Det foreslås at det gjøres følgende endringer i det 

opprinnelige vedtaket: 

a. I klagen til Henrik Basberg (avslag på område 3 og 4 og byggesaksgebyr) 

fremkommer det nye forhold som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres: 

Kommunen frafaller sitt gebyr grunnet fristoversittelse. Klagen på avslag på 

område 3 og 4 tas ikke til følge. 

b. I klagen til Hans Martin og Phitayarat Ødegård, Morten og Kirsten Rotherud, 

Per Kristian og Anne Marit Rotherud, Tore og Laila Olsen, og Arild Weisten 

(møteplasser og konsekvenser av kjøringen mm.) fremkommer det nye forhold 

som tilsier at opprinnelig vedtak bør endres:  

i. I det opprinnelige vedtaket fra 15.01.2018, skal vedtakspunkt 1 g 

strykes i sin helhet, altså skal følgende tekst tas ut: Det skal etableres 

tilstrekkelig med møteplasser, og det skal foreligge avtaler med 

grunneiere. 

ii. Nytt vedtakspunkt 1 g blir som følger: I tillegg til de tre etablerte 

møteplassene på nedre del, skal det også etableres minimum tre 

møteplasser på øvre del. Totalt minimum seks møteplasser fra krysset 

Busundveien/Røsholmstranda. til eiendomsgrense på gnr. 1/42. 

Følgende skal legges til grunn for utforming og plassering av disse: 

Møteplassene på øvre del skal anlegges med omtrent 250 meters 

avstand, men aldri lenger fra hverandre enn at det er sikt fra en 

møteplass til den neste. Gitt en vegbredde på 5 meter, så bør 

møteplassene minimum utformes slik at kjørebanen utvides til 6 meter 

over en lengde på 20 meter med 15 meters overgangsstrekning til hver 

side, altså en anbefalt totallengde er 50 meter. Tiltakshaver må sikre de 

nødvendige tillatelser for gjennomføring av tiltaket. Møteplassene skal 

skiltes med M for møteplass. Nye møteplasser på øvre del skal være 

etablert og tatt i bruk innen: 01.09.2018. Det skal innsendes 

dokumentasjon på dette til Ringerike kommune. Dersom møteplassene 

ikke er etablert innen fristen, så vil bygningsmyndigheten vurdere å 

ilegge stans i oppfyllingsarbeidet i påvente av at vilkår i tillatelsen blir 

oppfylt.  

c. Vedtaket for øvrig blir stående 

2. I medhold av forvaltningsloven § 27b settes som vilkår at eventuelt søksmål om 

gyldigheten av vedtak eller krav om erstatning som følge av vedtaket, ikke skal kunne 

reises uten at vedkommende part har nyttet sin adgang til å klage over vedtaket og at 

klagen er avgjort av den høyeste klageinstans som står åpen. 
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3. Klagene sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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54/18   

271 Områderegulering Øvre Hønengata øst Anmodning om mekling i plansak 

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å forestå mekling i 

områderegulering 0605_271 «Øvre Hønengata øst», mellom Statens vegvesen og kommunen 

med sikte på å løse innsigelse i saken. 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 54/18 da hun er gårdeier i Øvre Hønengata.  

Strande (H) ble enstemmig kjent habil i behandlingen av saken. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å forestå mekling i 

områderegulering 0605_271 «Øvre Hønengata øst», mellom Statens vegvesen og kommunen 

med sikte på å løse innsigelse i saken. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2405-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 12/18 

 

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

den 28.06.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1036-16  Arkiv: GNR 39/55  

 

Sak: 51/18 

 

Saksprotokoll - Riving av garasje - fradeling og dispensasjon Gnr/bnr 39/55 - Harald 

Hardrådes gate 13 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

kommuneplanen § 1.1.2 blir vesentlig tilsidesatt, og at fordelene med dispensasjon 

ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jfr. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 39/55 avslås, med bakgrunn i avslag på 

dispensasjonssøknaden. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018: 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/2825-43  Arkiv: PLN 271  

 

Sak: 54/18 

 

Saksprotokoll - 271 Områderegulering Øvre Hønengata øst Anmodning om mekling i 

plansak 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen i Buskerud om å forestå mekling i 

områderegulering 0605_271 «Øvre Hønengata øst», mellom Statens vegvesen og kommunen 

med sikte på å løse innsigelse i saken. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 28.06.2018: 

 

Repr Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 54/18 da hun er gårdeier i Øvre Hønengata.  

Strande (H) ble enstemmig kjent habil i behandlingen av saken. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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