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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 05.11.2018 Tid: 12:00 – 16:30 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

12:00 -              Oppmøte søndre port ved Follum, i    

Hofsfossveien  

13:30 – 14:10   Utvalget møter naboene.  

14:30-  15:15    Befaring i Citygården  

15:15 - 16:00    Pause og enkel bevertning  

16:00 - 16:05   Opprop/møteinnkalling  

16:05 -              Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FU  

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  Marianne Wethal 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass. rådmann Terje Dahlen, avdelingsleder byggsak, Arne Lange 

Hellum, rådgiver byggsak Elisabeth Skaret Lund, rådgiver byggsak, 

Kristine Grønlund og rådgiver byggsak, Karine Kjellberg Granli. 

 

Merknader  Vedtaksføre med 8 representanter til stede. 

Behandlede saker Fra og med sak 79/18, delegert vedtak 20/18 

til og med sak  86/18, delegerte vedtak 20/18 

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

20/18 18/4482   

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

05.11.2018  

 

 

79/18 14/884   

 393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes 

gate - Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling 

 

 

80/18 17/4696   

 Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 

 

 

81/18 15/10104   

 Dispensasjon for tiltak på Nedre Grytingsvolden Gnr/bnr 244/47 - Nedre 

Grytingsvolden 

 

 

82/18 18/3716   

 Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  

 

 

83/18 18/1036   

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

- Harald Hardrådes gate 13 

 

 

84/18 18/2575   

 Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

 

85/18 18/1379   

 Anmodning om ny navnesak  

 

 

86/18 18/3089   

 Søknad om kjøring med graver fram til hytte for drenering Gnr/bnr/fnr 

9/1/9 
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20/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 05.11.2018  

 

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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79/18   

393 Detaljregulering Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate - 

Dronning Ragnhilds vei - 2. gangsbehandling 

 

Vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate 

– Dronning Ragnhilds vei» vedtas. 

 

2. Plan 25-02 «Kvartalet Hønengata - Hønen Allé - Halvdan Svartes gate – Dronning 

Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.1988, oppheves. 
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80/18   

Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Midtmoen 1 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 eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Midtmoen 1 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 eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, vedtatt 

16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, som 

overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 
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81/18   

Dispensasjon for tiltak på Nedre Grytingsvolden Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken 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 tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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82/18   

Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  

 

Vedtak: 

 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  
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83/18   

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

Hardrådes gate 13 

 

Vedtak: 

 

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

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

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

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 51/18. 

 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

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 fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt gnr/bnr 39/55, saksframlegg angående søknad om fradeling og dispensasjon for 

ny boligtomt datert 15.06.2018, behandling 28.06.2018 i hovedutvalget sak 51/18, klage 

25.08.2018 fra tiltakshaver Kilemoen Invest AS, kommentar 17.09.2018 fra naboer, 

supplerende informasjon til klagen 20.09.2018 fra Kilemoen Invest AS og til rådmannens 

saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

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

opprettholder avslaget i hovedutvalgets sak 51/18. 

 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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84/18   

Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

Vedtak: 

 

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

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum 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 regulert formål. 

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke. 

 

4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute. 

5. Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppføres vindfang/lydsluse 

til lokalet. 

6. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

7. Se orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

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

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429 og 

rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i reguleringsplan 64 

Kvartal 16 Hønefoss sentrum blir vesentlig tilsidesatt og at det ikke 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 ikke dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 2.  

3. Søknad om bruksendring godkjennes ikke.  

4. Se orientering om klageadgang». 
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Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. Ap og H følgende forslag: 

«Pkt. 1 og 2 som Rådmannens forslag: 

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

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i reguleringsplan 64 

Kvartal 16 Hønefoss sentrum 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 regulert formål.  

 

Nytt pkt.3: 

«Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke». 

Nytt pkt. 5: 

«Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppføres vindfang/lydsluse til 

lokalet. 

Pkt. 5 blir 6 

Pkt. 6 blir 7». 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Arne Brobergs (H) forslag p.v.a. Ap og H og Tor Bøhns (FrP) 

forslag ble Brobergs (H) forslag vedtatt mot 4 stemmer (Krf, SP, MDG og Frp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum 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 regulert formål. 

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet. 

 

4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute. 

 

5. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

6. Se orientering om klageadgang. 
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85/18   

Anmodning om ny navnesak  

 

Vedtak: 

 

HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda. 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Elsa Lill P. Strandes (H) forsalg ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

HMA avslår Tronrud Eiendom sin anmodning om å fremme ny navnesak på adressenavnet 

Benterudbredden. Vedtaket i møte 09.04.2018 i sak 24/18 blir stående. 
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86/18   

Søknad om kjøring med graver fram til hytte for drenering Gnr/bnr/fnr 9/1/9 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

det tillatelse til kjøring med graver fra Gaupeskardveien og fram til hytte gnr 9 bnr 1 fnr 9, med 

formål å utføre drenering rundt hytta. Kjøringen skal skje så skånsomt som mulig, og 

eventuelle kjøreskader skal rettes opp fortløpende. Administrasjonen gis fullmakt av HMA til å 

skrive ut kjøretillatelse når dato for omsøkt kjøring er fastlagt. 

Det gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Markalovens § 10 for samme formål, jfr 

Markalovens § 15. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

det tillatelse til kjøring med graver fra Gaupeskardveien og fram til hytte gnr 9 bnr 1 fnr 9, med 

formål å utføre drenering rundt hytta. Kjøringen skal skje så skånsomt som mulig, og 

eventuelle kjøreskader skal rettes opp fortløpende. Administrasjonen gis fullmakt av HMA til å 

skrive ut kjøretillatelse når dato for omsøkt kjøring er fastlagt. 

Det gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Markalovens § 10 for samme formål, jfr 

Markalovens § 15. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4482-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 20/18 

 

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

den 05.11.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4696-9  Arkiv: L12  

 

Sak: 80/18 

 

Saksprotokoll - Detaljregulering for Midtmoen 1 - førstegangsbehandling Saksframlegg 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Midtmoen 1 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 eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 44 Sokna sentrum, 

vedtatt 16.04.1963, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 44-09 Furuholtet Sokna, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_441 Midtmoen 1. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/10104-24  Arkiv: GNR 244/47  

 

Sak: 81/18 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for tiltak på Nedre Grytingsvolden Gnr/bnr 244/47 - 

Nedre Grytingsvolden 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om tiltak og dispensasjon for de 

fire tiltakene på gnr/bnr 244/47 og 244/407, nabomerknad fra Midtstykket og Flaget Skog og 

rådmannens saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for 

redskapsboden ved vannet avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utedoen avslås, 

jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for utvidelsen av 

uthuset godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 

19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for grillhytte 

godkjennes på vilkår av at Tyristrand Vannverk godkjenner tiltaket, jf. pbl. § 19-2. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3716-12  Arkiv: 140  

 

Sak: 82/18 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon fra kommunedelplanens arealdel E-16 Eggemoen-Olum  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Søknad om dispensasjon fra krav om regulering i kommunedelplan for E16 Eggemoen-

Olum, for de aktuelle 19 daa på Eggemoen, innvilges. 

  

2. Kommunen vurderer at hensynet bak bestemmelsen det dispenseres fra, plankrav i 

kommunedelplanen, ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene etter en samlet 

vurdering er klart større enn ulempene. 

 

3. Det forutsettes at de aktuelle arealene medtas i neste reguleringplan som skal følge opp 

alternativ C-redusert i kommunedelplan for Eggemoen-Nymoen.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2575-30  Arkiv: GNR 318/429  

 

Sak: 84/18 

 

Saksprotokoll - Bruksendring Gnr/bnr 318/429 - Søndre Torg 2 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 318/429, 

nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i 

reguleringsplan 64 Kvartal 16 Hønefoss sentrum 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 regulert formål. 

 

3. Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke. 

 

4. Det tillates ikke lyd-, bildeanlegg eller lignende ute. 

5. Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppføres vindfang/lydsluse 

til lokalet. 

6. Videre behandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

7. Se orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Tor Bøhn (FrP) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

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

bruksendring fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 

318/429 og rådmannens saksframlegg.  

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i reguleringsplan 64 

Kvartal 16 Hønefoss sentrum blir vesentlig tilsidesatt og at det ikke 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 ikke dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsene § 2.  

3. Søknad om bruksendring godkjennes ikke.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

4. Se orientering om klageadgang». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. Ap og H følgende forslag: 

«Pkt. 1 og 2 som Rådmannens forslag: 

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

bruksendring fra dagligvarebutikk til kafe/bar/pub for deler av bygning på eiendom gnr/bnr 

318/429, nabomerknader fra styret i Bryggerigården boligsameie og rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedutvalget vurderer at formålet bak reguleringsbestemmelsene i § 2 i reguleringsplan 64 

Kvartal 16 Hønefoss sentrum 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 regulert formål.  

 

Nytt pkt.3: 

«Søknad om bruksendring godkjennes i prinsippet, men uteservering godkjennes ikke». 

Nytt pkt. 5: 

«Det engasjeres konsulent med akustikk kompetanse, og det oppføres vindfang/lydsluse til 

lokalet. 

Pkt. 5 blir 6 

Pkt. 6 blir 7». 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Arne Brobergs (H) forslag p.v.a. Ap og H og Tor Bøhns (FrP) 

forslag ble Brobergs (H) forslag vedtatt mot 4 stemmer (Krf, SP, MDG og Frp). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1379-9  Arkiv: L32  

 

Sak: 85/18 

 

Saksprotokoll - Anmodning om ny navnesak  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«HMA behandler saken i dette møtet og vedtar navnet Benterudstranda.  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Elsa Lill P. Strandes (H) forsalg ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3089-3  Arkiv: GNR 9/1/9  

 

Sak: 86/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om kjøring med graver fram til hytte for drenering Gnr/bnr/fnr 

9/1/9 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis 

det tillatelse til kjøring med graver fra Gaupeskardveien og fram til hytte gnr 9 bnr 1 fnr 9, 

med formål å utføre drenering rundt hytta. Kjøringen skal skje så skånsomt som mulig, og 

eventuelle kjøreskader skal rettes opp fortløpende. Administrasjonen gis fullmakt av HMA til å 

skrive ut kjøretillatelse når dato for omsøkt kjøring er fastlagt. 

Det gis dispensasjon fra motorferdselforbudet i Markalovens § 10 for samme formål, jfr 

Markalovens § 15. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 05.11.2018: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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