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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 10.09.2018 Tid: 16:00 – 16:35  

TEMAMØTEDAGSORDEN:  
12:15- Avreise Rådhuset - Idrettshallen Heradsbygda.  
13:15 – Retur til Rådhuset.  
13:30 - 15:00 – Befaring Benterud skole.  
15:00 – 16:00 – Pause, enkel bevertning.  
16:00- Saksliste. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Marianne Wethal FO  

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 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Marianne Wethal 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Assisterende Rådmann Terje Dahlen og kommunalsjef Gunn 

Edvardsen. Saksbehandlere fra Byggsak, Ane Rydland og Kristine 

Grønlund. 

 

Merknader  HMA har hatt befaring Heradsbygd Idrettshall og Benterud 

skole. 

 Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fikk besvart følgende 

spørsmål sendt til kommunalsjef: 

o Lions stabbur på Søndre Torv 

o Sykkelstall (sykkelparkering) på Søndre Torv 

o DNT’s infotavle på Søndre Torv 

Behandlede saker Fra og med sak 58/18, delegerte saker 16/18 og refererte 17/18 

til og med sak  62/18 

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  

16/18 18/3314   

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

10.09.2018  

 

 

17/18 18/3314   

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

og arealforvaltning den 10.09.2018  

 

 

58/18 15/895   

 323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. 

gangsbehandling  

 

 

59/18 16/1202   

 Opparbeidelse av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 

 

 

60/18 16/5509   

 Strømfremføring til Samsjøen - Dispensasjon fra krav om jordkabel 

Gnr/bnr 275/2, 275/3, 275/4, 275/6, 275/27 - Samsjøen hyttefelt 

 

 

61/18 18/1859   

 Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 

 

 

62/18 18/3239   

 Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  
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16/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 10.09.2018  

 

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: 
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17/18   

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

arealforvaltning den 10.09.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 18/784-7 tas til orientering. 

REFERATSAKER 

 
 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 
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58/18   

323-05 Eikli sør næringsområde - endring av reguleringsplan - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_323-5 Eikli sør næringsområde – endring av reguleringsplan vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan for Eikli sør, næringsområdet, vedtatt 05.04.2013, som blir 

berørt av ny plan, oppheves. 
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59/18   

Opparbeidelse av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 

 

Vedtak: 

 

1.Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

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

større enn ulempene.  

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, med 

tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

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

større enn ulempene.  

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, med 

tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  

5. Se orientering om klageadgang». 
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Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Eriksens (AP) forslag p.v.a H, Krf 

og AP, ble Eriksens (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (MDG og FrP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad, dersom det kun tillates en 

«sommervei».  

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

større enn ulempene. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener søknad om dispensasjoner kan 

godkjennes på betingelse av at veien kun skal være en «sommervei». Søknad om 

dispensasjon fra kommunedelplanen § 1.1 og 5.1 godkjennes, og søknaden om tillatelse 

godkjennes i prinsippet. 

4. Med «sommervei» mener hovedutvalget en vei som anlegges slik at opparbeidelse av 

skiløypen ikke vanskeliggjøres. Veien kan ikke brøytes, kjøres på eller liknende når 

skiløypen er preparert.  

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

6. Se orientering om klageadgang.  
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60/18   

Strømfremføring til Samsjøen - Dispensasjon fra krav om jordkabel Gnr/bnr 275/2, 

275/3, 275/4, 275/6, 275/27 - Samsjøen hyttefelt 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om jordkabel, 

mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding fra Ringeriks-

Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til tilleggsinformasjon 

mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om dispensasjon med 

tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg.  

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 12 er 

oppfylt.  

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med kryssing av 

Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, delegeres myndighet til 

rådmannen for å viderebehandle saken.  

 

4. Se orientering om klageadgang.  

 

 

Behandling: 

 

 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens alternativ 2: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om 

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding fra 

Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg.  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 12 er 

oppfylt.  

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med kryssing av 

Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, delegeres myndighet til 

rådmannen for å viderebehandle saken.  

 

4. Se orientering om klageadgang».  

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 
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«Saken utsettes til etter befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (SP) forslag til utsettelse oppnådde 2 stemmer (MDG og SP) og falt. 

 

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

forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om 

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding 

fra Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg. 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon for 

strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 ikke er oppfylt. 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at fordelene ved dispensasjon for 

strømfremføring ikke er klart større enn ulempene og at vilkårene for dispensasjon fra 

reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 

12 ikke er oppfylt. 

 

3. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og 

reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 

12 strømfremføring, avslås. 

  

4. Se orientering om klageadgang. 
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61/18   

Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 

 

Vedtak: 

 

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

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

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

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte 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 

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

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

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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62/18   

Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3314-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 16/18 

 

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

den 10.09.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

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.: 16/1202-15  Arkiv: GNR 295/1  

 

Sak: 59/18 

 

Saksprotokoll - Opparbeidelse av hyttevei Gnr/bnr 295/1 - Lykkrosmyra - Vikerfjell 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1.Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

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

større enn ulempene.  

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, med 

tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  

5. Se orientering om klageadgang. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

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

 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener formålet bak «kommunedelplan for 

Ådalsfjella» § 1.1 og § 5.1 ikke tilsidesettes i vesentlig grad.  

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

større enn ulempene.  

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning mener dispensasjonssøknad for bruk av veien 

hele året bør kunne tillates, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning ber om at det innhentes uttalelse fra de som representerer skiløyperne, med 

tanke på avtale om bl.a. opparbeidelse av overgang mellom skiløypen og veien.  

4. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen, forutsatt at partene nevnt i punkt. 3 

ikke er negative til tiltaket.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

5. Se orientering om klageadgang». 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Eriksens (AP) forslag p.v.a H, Krf 

og AP, ble Eriksens (AP) forslag vedtatt mot 2 stemmer (MDG og FrP). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5509-19  Arkiv: GNR 275/2, 275/3, 

275/4, 275/27  

 

Sak: 60/18 

 

Saksprotokoll - Strømfremføring til Samsjøen - Dispensasjon fra krav om jordkabel 

Gnr/bnr 275/2, 275/3, 275/4, 275/6, 275/27 - Samsjøen hyttefelt 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om 

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding fra 

Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg.  

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt.  

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 12 er 

oppfylt.  

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med kryssing av 

Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, delegeres myndighet til 

rådmannen for å viderebehandle saken.  

 

4. Se orientering om klageadgang.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

 

 

Arne Broberg (H) fremmet Rådmannens alternativ 2: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav om 

jordkabel, mottatt 20.09.2016, til kommunens foreløpige svar 25.10.2016, til tilbakemelding fra 

Ringeriks-Kraft Nett AS 25.01.2017, til kommunens tilbakemelding 03.02.2017, til 

tilleggsinformasjon mottatt 25.05.2018, foreløpig svar datert 13.06.2018, til søknad om 

dispensasjon med tilleggsinformasjon mottatt 05.07.2018 og til rådmannens saksfremlegg.  

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 er oppfylt.  

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at vilkårene for å godkjenne dispensasjon 

fra reguleringsplanbestemmelsene for reguleringsplan nr.227-02 "Søndre Samsjøen" § 2 nr. 12 er 

oppfylt.  

 

3. Rådmannen bes innhente uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud i forbindelse med kryssing av 

Samsjøen. Dersom uttalelsen ikke går imot søknaden om strømfremføring, delegeres myndighet til 

rådmannen for å viderebehandle saken.  

 

4. Se orientering om klageadgang».  

 

Anders Braaten (SP) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til etter befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (SP) forslag til utsettelse oppnådde 2 stemmer (MDG og SP) og falt. 

 

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

forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1859-11  Arkiv: GNR 55/20  

 

Sak: 61/18 

 

Saksprotokoll - Rammetillatelse for idrettshall Gnr/bnr 55/20 - Velsalbakken 2 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

høydebegrensningen i plan- og bygningsloven § 29-4 ikke blir vesentlig 

tilsidesatt, og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn 

ulempene. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 

19-2 

2. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner at etablering av idrettshall 

er innenfor rammen av hva som kan tillates etter 

reguleringsplanbestemmelsene § 2 bokstav a. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3239-5  Arkiv: A10  

 

Sak: 62/18 

 

Saksprotokoll - Prosjekt «Oppgradering av Hønefoss barnehage»  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Prosjektet «Oppgradering Hønefoss barnehage» tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 10.09.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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