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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.10.2018 Tid: 16:00 – 17:52 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg FO  

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 

Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Arne Broberg 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Gunn Edvardsen, kommunalsjef. Ass. rådmann, Terje Dahlen. 

Saksbehandler byggesak, Anne Rydland og Kristine Grønlund. 

 

Merknader  Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht. Kommunelovens § 

31. for gjennomlesing av dokumenter unntatt offentlighet jf. 

offl. §13 og fvl. §13. i sak 76/18 og 77/18. Vedleggene ble 

utdelt i møtet. 

 HMA ønsker befaring – Follumveien - HMA 05.11.18.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 64/18, referatsak 18/18 

til og med sak  77/18, delegerte vedtak 19/18 

 

 

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

satt, med følgende til sakslisten: 

Rådmann anmoder Hovedutvalget (HMA) om å trekke sak 72/18 for videre utredning. Leder 

fremmet forslaget og Hovedutvalget sluttet seg til. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten  Arnfinn Baksvær   Arne Broberg (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

18/18 18/3925   

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

08.10.2018  

 

 

19/18 18/3925   

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

og arealforvaltning den 08.10.2018  

 

 

64/18 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs 

behandling  

 

 

65/18 15/9051   

 414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

 

66/18 14/4304   

 Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

 

67/18 18/10   

 Klage - Vedtak om bruksendring - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 

 

 

68/18 17/4327   

 Høring - søknad om å ta ut vann fra Store Røstjern for snøproduksjon på 

Ringkollen  

 

 

69/18 18/2766   

 Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 

 

 

70/18 18/3024   

 Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 - Bruksendring fra kaldtlager 

til datasenter  
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71/18 18/3449   

 Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  

 

 

72/18 18/3590   

 Ullerål skole - Tafikkanalyse  

 

 

73/18 18/3836   

 Heggen barnehage - tilstandsvurdering  

 

 

74/18 18/3222   

 Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  

 

 

75/18 18/2621   

 Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 

 

 

76/18 18/3278   

 Rammetillatelse til prosessanlegg for bi-produkter - Moelven/Soknabruket 

Gnr/bnr 139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

 

77/18 18/3448   

 Rammetillatelse for energisentral - Moelven/Soknabruket Gnr/bnr 139/76, 

139/13 - Nordmoveien 48 
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18/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 08.10.2018  

 

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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19/18   

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

arealforvaltning den 08.10.2018  

 

Vedtak: 

 

Refererte saker 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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64/18   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.  

 

2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av 

nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler 

av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og 

friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen 

2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål 

(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som 

fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner. 

  

3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med 

konsekvensutredning for uttaksområdet.  

Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.  
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0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal 

ligge til grunn for en eventuell detaljregulering. 
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65/18   

414 Kvartal 36 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

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

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

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

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.  

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt 

30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt 

20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.  

4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og 

uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2. 

gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.  

5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.  

6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering 

Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 1 stemme (Frp), som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

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

som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk 

behandling.» 

 

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

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 
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66/18   

Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak: 

 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 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 det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» tas til 

følge.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp, KrF, V og MDG) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt 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 det fremgår av dette 

saksfremlegget.» 

 

3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. 

forvaltningsloven § 42). 
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67/18   

Klage - Vedtak om bruksendring - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring, til kommunens 

vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18, datert 30.01.2018, til klage mottatt 31.07.2018, 

til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 23.08.2018 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner etter forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav b å ta klage fra 

Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines under behandling. 

 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines tilsier at vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 bør endres. 

 

3. Ringerike kommunes vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 opprettholdes.  

 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

5. Myndighet til videre oppfølging av saken, herunder eventuell ileggelse av sanksjoner 

delegeres til rådmannen. 

 

Følgende forslag følger saker: 

HMA foretar befaring. 

 

 

Utskrift sendes: 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS, 4021 STAVANGER 

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Eirin Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

Else Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

Lise H. Eriksen, Våveien 3, 3517 HØNEFOSS 
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Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«HMA foretar befaring» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Braatens utsettelsesforslag oppnådde 3 stemmer (Sp, MDG og FrP) og falt. 

 

Eriksens (Ap) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og MDG) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring, til kommunens 

vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18, datert 30.01.2018, til klage mottatt 31.07.2018, 

til ansvarlig søkers kommentar til klage, datert 23.08.2018 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner etter forvaltningsloven § 31, første ledd bokstav b å ta klage fra 

Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else Breines under behandling. 

 

2. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra Trond Gulestø, Eirin Brudvik og Else 

Breines tilsier at vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 bør endres. 

 

3. Ringerike kommunes vedtak i sak 18/10, delegert vedtak nr. 17/18 opprettholdes.  

 

4. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

5. Myndighet til videre oppfølging av saken, herunder eventuell ileggelse av sanksjoner 

delegeres til rådmannen. 

 

Utskrift sendes: 

Kryptovault Hønefoss AS, c/o Kryptovault AS, 4021 STAVANGER 

Norconsult AS, Postboks 258, 3502 HØNEFOSS 

Trond Gulestø, Hofsfossveien 74, 3517 HØNEFOSS 

Eirin Brudvik, Hofsfossveien 54 B, 3517 HØNEFOSS 

Else Breines, Hofsfossveien 76, 3517 HØNEFOSS 

Ove Morten Boberg, Vårveien 3, 3517 HØNEFOSS 

Lise H. Eriksen, Våveien 3, 3517 HØNEFOSS 
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68/18   

Høring - søknad om å ta ut vann fra Store Røstjern for snøproduksjon på Ringkollen  

 

Vedtak: 

 

HMA ønsker at det gis følgende høringsuttalelse: 

 

Ut fra vår kunnskap om Røstjern, kan ikke vi se at et uttak av inntil 20 000 m3 (inntil 0,2 

meter) vann for snøproduksjon, vil ha vesentlige negative konsekvenser for vannet. 

Strandsonen vil bli påvirket ved tapping, men det vil bli i et veldig begrenset omfang. 

 

Det forutsettes at at innløpsbekk ikke vil bli tørrlagt, eller få et for lavt vannspeil ved uttak av 

vann. Dette er med tanke på overlevelse av evt. fiskeyngel i bekken. 

Røstjern har tidligere vært en reservevannskilde. Om det skulle bli nødvendig, mener vi at bruk 

av Røstjern til vannkilde må prioriteres foran uttak av vann til snøproduksjon. 

 

Ringerike kommune ønsker å være med på en evt. befaring av området, dersom det blir 

arrangert. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA ønsker at det gis følgende høringsuttalelse: 

 

Ut fra vår kunnskap om Røstjern, kan ikke vi se at et uttak av inntil 20 000 m3 (inntil 0,2 

meter) vann for snøproduksjon, vil ha vesentlige negative konsekvenser for vannet. 

Strandsonen vil bli påvirket ved tapping, men det vil bli i et veldig begrenset omfang. 

 

Det forutsettes at at innløpsbekk ikke vil bli tørrlagt, eller få et for lavt vannspeil ved uttak av 

vann. Dette er med tanke på overlevelse av evt. fiskeyngel i bekken. 

Røstjern har tidligere vært en reservevannskilde. Om det skulle bli nødvendig, mener vi at bruk 

av Røstjern til vannkilde må prioriteres foran uttak av vann til snøproduksjon. 

 

Ringerike kommune ønsker å være med på en evt. befaring av området, dersom det blir 

arrangert. 

 

 

 

 

69/18   
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Søknad om bruksendring Gnr/bnr 255/55 - Hagabru 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 57/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig 

til helårsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten 

og Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen:  

 

1. Etter en samlet vurdering finner hovedutvalget at klagen bør tas til følge. Vedtak av 

13.08.2018 omgjøres, jf. forvaltningsloven § 33 andre ledd.  

2. Hovedutvalget godkjenner søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 

og delegerer viderebehandling av søknaden om bruksendring til rådmannen.  

3. Vedtaket kan påklages.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Bøhns (Frp) forslag, ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Sp). 
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Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra fritidsbolig til 

helåsbolig for gnr/bnr 255/55, behandling i hovedutvalget sak 57/18, klage fra Jan Morten og 

Marit Helene Hagen og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det har fremkommet vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 57/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
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70/18   

Gnr/bnr 271/283, 271/312 - Hensmoveien 26 - Bruksendring fra kaldtlager til datasenter  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til 

datasenter, mottatt 16.08.2018, til mottatte nabomerknader og og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter godkjennes i prinsippet. 

 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

3. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Heen Eiendom AS, c/o Økonomihuset Regnskap AS, Kartverksveien 11, 3511 HØNEFOSS 

Aabye Eiendom AS, Postboks 1071, 3503 HØNEFOSS 

Kran Eiendom AS, Verkstedveien 36B, 3516 HØNEFOSS 

Opperud Eiendom AS, Postboks 3122, 3501 HØNEFOSS 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om bruksendring fra kaldtlager til 

datasenter, mottatt 16.08.2018, til mottatte nabomerknader og og til rådmannens 

saksfremlegg: 

 

1. Søknad om bruksendring fra kaldtlager til datasenter godkjennes i prinsippet. 

 

2. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

3. Se orientering om klageadgang. 
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Utskrift sendes: 

SG Arkitektur AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Heen Eiendom AS, c/o Økonomihuset Regnskap AS, Kartverksveien 11, 3511 HØNEFOSS 

Aabye Eiendom AS, Postboks 1071, 3503 HØNEFOSS 

Kran Eiendom AS, Verkstedveien 36B, 3516 HØNEFOSS 

Opperud Eiendom AS, Postboks 3122, 3501 HØNEFOSS 
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71/18   

Revidering av gebyrmodell vann- og avløp  

 

Vedtak: 

 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres    
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72/18   

Ullerål skole - Tafikkanalyse  

 

Vedtak: 

 

 
Saken trekkes for videre utredning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmann anmoder Hovedutvalget (HMA) om å trekke sak 72/18 for videre utredning. Leder 

fremmet forslaget og Hovedutvalget sluttet seg til. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 
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73/18   

Heggen barnehage - tilstandsvurdering  

 

Vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering  
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74/18   

Orienteringssak - Trygg Hjemme - brannverntiltak for hjemmeboende  

 

Vedtak: 

 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Trygg hjemme avtalen tas til orientering 
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75/18   

Dispensasjon - datasenter ved Follumveien Gnr/bnr 87/7 - Follumveien 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bøns (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 6 stemmer (Frp, MDG, KrF, Eriksen(Ap), V og Sp), 

og ble vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

reguleringsplan nr. 343 "Follum" for krav om detaljregulering for N1 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.6, første ledd, krav om detaljregulering for N3 i 

reguleringsplanbestemmelsene § 2.8, første ledd og fra rekkefølgebestemmelser i 

reguleringsplanbestemmelsene § 8.1, dispensasjon fra krav om støyvoll i 

rekkefølgebestemmelsene § 8.3, mottatt 15.08.2018, til mottatte nabomerknader, samt 

kommentarer til disse og til rådmannens saksfremlegg. 

 

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

reguleringsplanbestemelsene § 2.6 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N1, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

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

reguleringsplanbestemelsene § 2.8 første ledd eller formålsbestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 1-1, krav om detaljregulering for N3, ikke blir vesentlig tilsidesatt og 

at fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

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

reguleringsplanbestemelsene § 8.1, krav om støyvoll, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at 

fordelene etter en samlet vurdering er klart større enn ulempene. 

 

4. Omsøkte dispensasjoner godkjennes i prinsippet med hjemmel i plan- og bygningsloven 

§ 19-2. 

 

5. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder blant annet å fastsette bindende 

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 
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6. Se orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes: 

Follum Eiendom AS, Postboks 500 Sentrum, 3504 HØNEFOSS 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Hans Erik Gamkinn, Hvalsmoveien 93, 3514 HØNEFOSS 

Ragnhild Borlaug Alme, Nordre Alme Gård, Hvalsmoveien 110, 3514 HØNEFOSS 
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76/18   

Rammetillatelse til prosessanlegg for bi-produkter - Moelven/Soknabruket Gnr/bnr 

139/13, 139/76 - Nordmoveien 26 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

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: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
 

 

 

 

77/18   

Rammetillatelse for energisentral - Moelven/Soknabruket Gnr/bnr 139/76, 139/13 - 

Nordmoveien 48 
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Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

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: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om rammetillatelse fra 

Mesterbygg Ringerike AS, søknaden om dispensasjon fra pbl. § 29-4, nabomerknad 

fra Thorvald Rognerud, reguleringsplan nr. 162 – Hovlandsmoen industri og dette 

saksframlegget:  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebestemmelsene i plan- og 

bygningsloven § 29-4 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
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