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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 13.08.2018 Tid: 16:00 – 16:25 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Ivar Eskestrand  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Leif Aspevoll  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Nena Bjerke FD Tor Bøhn i sak 56/18 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. Ass. Rådmann, Terje Dahlen og 

Byggesaksleder, Arne Hellum. 

 

Merknader  HMA har foretatt befaring på Gullerud i dag. 

 Tor Bøhn (FrP) fremmet spørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 56/18, da han er nabo. Tor Bøhn ble 

enstemmig kjent inhabil i behandling av saken, jf. 

kommuneloven § 40 nr. 3, jf. forvaltningsloven § 6 tredje 

ledd. 

 Nena Bjerke (FrP) tok sete under behandling av sak 56/18. 

 HMA ønsker på neste møte en befaring på Benterud skole. 

Behandlede saker Fra og med sak 55/18, Delegerte saker 14/18 og refererte 15/18 

til og med sak  57/18. 

 

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

satt med følgende til saksliste: 

Rådmannen anmoder HMA om å trekke Referatsak 18/784-6 - for videre oppfølging. Saken 

vil refereres i et senere HMA. HMA bifalt dette. 
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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  

14/18 18/2876   

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

13.08.2018  

 

 

15/18 18/2876   

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

og arealforvaltning den 13.08.2018  

 

 

55/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

 

56/18 18/86   

 Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 

 

 

57/18 18/2766   

 Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 
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14/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 13.08.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Delegerte vedtak tas til orientering. 
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15/18   

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

arealforvaltning den 13.08.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 18/2012-3 -  Jevnaker kommune  

Høringsuttalelse til Handlingsplan for kartlegging og opprydding i spredt avløp i Jevnaker 

kommune 2018-2021 tas til orientering. 

 

Referatsak 18/784-6 -  Referat fra oppstartsmøte 442 detaljregulering - Bekkegata 15-17 

Gnr/bnr 317/125, trekkes for videre oppfølging og refereres i et senere HMA. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen anmoder om å trekke referatsak 18/784-6: 

«Referatsak 18/784-6, trekkes for videre oppfølging og refereres i et senere HMA.  

Et samlet HMA bifalt dette. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens anmodning ble enstemmig vedtatt. 

 

Referatsak 18/2012-3 tas enstemmig til orientering 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak tas til orientering. 
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55/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

Vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

til Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 
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56/18   

Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og fradeling av 

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om dispensasjon og 

fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet spørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 56/18, da han er 

nabo. Tor Bøhn ble enstemmig kjent inhabil i behandling av saken, jf. kommuneloven § 40 nr. 

3, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2 p.v.a H, KrF og AP.: 

«Alternativ 2:  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og fradeling av 

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om dispensasjon og 

fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang.» 
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Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til Rådmannens alt. 2 med 

nytt pkt. 3: 

«3. Området har eksisterende boligbebyggelse og det er tydelig at matjord ikke blir berørt.» 

 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. Presisering av retningslinjer for oppføring av kårboliger, før behandling av 

saken» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Braatens (SP) forslag til utsettelse oppnådde 3 stemmer (MDG, SP og V) og falt. 

 

Steinhovdens (MDG) forslag oppnådde 2 stemme (MDG og SP) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a H, KrF 

og AP, ble Brobergs forslag vedtatt mot 1 stemme (MDG). 
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Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og fradeling av 

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg. 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 blir vesentlig tilsidesatt. 

 

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 dispensasjonssaken ikke kan 

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

 

4. Søknad om dispensasjon fra bygge- og deleforbudet i kommuneplanbestemmelsene § 

2.1 Landbruk-, natur- og friluftsområde, avslås. På bakgrunn av at dispensasjonen ikke 

godkjennes, avslås søknad om deling. 

 

5. Se orientering om klageadgang. 
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57/18   

Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 

 

Vedtak: 

 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

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

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

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

 

Se orientering om klageadgang.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2876-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 14/18 

 

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

den 13.08.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/86-23  Arkiv: GNR 32/8  

 

Sak: 56/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om fradeling av boligtomt og dispensasjon Gnr/bnr 32/8 - 

Gullerud 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og fradeling av 

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om dispensasjon 

og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet spørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 56/18, da han 

er nabo. Tor Bøhn ble enstemmig kjent inhabil i behandling av saken, jf. kommuneloven § 40 

nr. 3, jf. forvaltningsloven § 6 tredje ledd. 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens forslag alternativ 2 p.v.a H, KrF og AP.: 

«Alternativ 2:  

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon og fradeling av 

boligtomt på eiendom gnr/bnr 32/8, til tilleggsinformasjon mottatt 23.01.18, til uttalelse fra 

Fylkesmannen i Buskerud mottatt 26.01.18, tilbakemelding fra landbrukskontoret 22.02.18, 

uttalelse fra Statens vegvesen datert 25.05.18 og til rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget mener at det foreligger grunnlag for å godkjenne søknad om dispensasjon 

og fradeling. Rådmannen bes innhente generell uttalelse fra Fylkesmannen  

i Buskerud. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden, delegeres myndighet til rådmannen for 

å godkjenne søknad om dispensasjon og fradeling.  

2. Se orientering om klageadgang.» 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag til Rådmannens alt. 2 med 

nytt pkt. 3: 

«3. Området har eksisterende boligbebyggelse og det er tydelig at matjord ikke blir berørt.» 

 

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes. Presisering av retningslinjer for oppføring av kårboliger, før behandling av 

saken» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Braatens (SP) forslag til utsettelse oppnådde 3 stemmer (MDG, SP og V) og falt. 

 

Steinhovdens (MDG) forslag oppnådde 2 stemme (MDG og SP) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a H, KrF 

og AP, ble Brobergs forslag vedtatt mot 1 stemme (MDG). 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2766-4  Arkiv: GNR 255/55  

 

Sak: 57/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

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

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og at 

fordelene med dispensasjon ikke er klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden 

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

 

Se orientering om klageadgang.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.08.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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