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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Ekstraordinært møte 
 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 17.10.2018 Tid: 13:30 – 16:30 

Dagsorden:  

13:30 Oppmøte ved hovedporten på Follum.  

13:30 – 14:30 Befaring Follumveien.  

14:30 – 16:00 Pause  

16:00 Saksliste. 

 

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 FO  

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Elsa Lill P Strande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Arne Broberg 

Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Anne Helene Sandum 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Gunn Edvardsen og assisterende Rådmann, Terje 

Dahlen. 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 78/18 

til og med sak   

 

 

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 Arne Broberg (sett) Arnfinn Baksvær Anders Braaten 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

78/18 18/2621   

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

 

 

 

 



  

Side 4 av 6 

 

 

78/18   

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

 

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. 

 

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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Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Hovedutvalget for areal og miljø gir ikke dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene §§ 2.6, 

2.8 eller 8.1.  

Disse forholdene skal avklares nærmere i detaljreguleringen.» 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmer følgende forslag: 

«Det gis ikke tillatelse eller dispensasjon til oppstart av nytt datasenter før støyen i forbindelse 

med dette er videre utredet synliggjort og det er fastsatt juridisk bindende støygrenser for 

området.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Tor Bøhns (FrP) forslag oppnådde 1 stemme (FrP) og falt. 

 

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

forslag vedtatt mot 1 stemme (SP) 

 

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

støykrav ved dispensasjon, delegeres til rådmannen. 

 

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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