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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 03.12.2018 Tid: 16:00 – 17:20 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær FO  

Nestleder Arne Broberg   

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  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Elsa Lill P Strande 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

og klimasjef, Bente Elsrud Anfinnsen og saksbehandler, Åshild Lie. 

 

Merknader  Arne Broberg (H) ledet møtet i Arnfinn Baksværs (Ap) 

fravær. 

 Orientering om status vedrørende håndtering av støy på 

Follum v/Bente Elsrud Anfinnsen. 

 Marianne Wethal (V) ble innvilget permisjon før behandling 

av sak 89/18 

 Vedtaksføre med 8 representanter tilstede fra behandling av 

sak 89/18. 

 

Dokument utdelt i møtet: 

 Notat - Svar på Anders Braatens (Sp) spørsmål vedr. 
Oppfølging av Bergland hotell. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 87/18, delegerte vedtak 21/18 

til og med sak  93/18 
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Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt, med følgende til dagsorden og saksliste: 

 

Leder foreslo behandling av sak 90/18 før behandling av sak 88/18, og behandling av sak 

88/18 før behandling av sak 87/18. Hovedutvalget (HMA) bifalt. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær (sett) Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/18 18/4988   

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

03.12.2018  

 

 

87/18 15/4556   

 405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

 

88/18 17/161   

 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

 

89/18 14/286   

 Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

90/18 18/10   

 Klage - Midlertidig brukstilaltelse - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - 

Follumveien 100 

 

 

91/18 18/4050   

 Grillhytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

 

92/18 15/7430   

 Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 278/165 

- Vestre Ådal 

 

 

93/18 18/3166   

 Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag 

Ringkollen 
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21/18   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.12.2018  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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87/18   

405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braatens (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 7: 

«Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med berørte 

grunneiere.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 

 

Braatens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

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

Formannskapet. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter jordlova. 

Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase mot Lisletta, 

skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.   
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88/18   

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

 

Behandling: 

  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 3 stemmer (Sp, V og MDG) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  
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89/18   

Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 

2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert 

03.07.18 til følge. 
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2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert 

02.07.18 til følge  

3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til 

følge. 

4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til 

følge. 

5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til 

følge.  

6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert 

10.07.18 til følge. 

7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til 

følge. 

8. 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: 

 

 «Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette   

      saksframlegg.» 

9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42). 
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90/18   

Klage - Midlertidig brukstilaltelse - Lager A og lager B Gnr/bnr 50/2 - Follumveien 100 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak, datert 26.10.18, om midlertidig 

brukstillatelse for bruksendring av Lager Vest, til klage mottatt 07.11.18, til kommentar til 

klage datert 13.11.18 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboene ved Trond Gulestø tilsier at 

vedtak om midlertidig brukstillatelse bør endres og vedtak om midlertidig 

brukstillatelse for Lager Vest opprettholdes. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (Sp) 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til vedtak, datert 26.10.18, om midlertidig 

brukstillatelse for bruksendring av Lager Vest, til klage mottatt 07.11.18, til kommentar til 

klage datert 13.11.18 og til rådmannens saksfremlegg: 

 

1. Hovedutvalget finner ikke at innholdet i klage fra naboene ved Trond Gulestø tilsier at 

vedtak om midlertidig brukstillatelse bør endres og vedtak om midlertidig 

brukstillatelse for Lager Vest opprettholdes. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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91/18   

Grillhytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. 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 viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 
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92/18   

Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 278/165 - Vestre 

Ådal 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til korrespondanse i saken, til 

søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra 

Advokatselskapet Angell AS på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe 

Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

2. 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 korrespondanse i saken, til 

søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra 

Advokatselskapet Angell AS på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe 

Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og Thomas Rytter Bull og 

Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak 

kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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93/18   

Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og vassdrag Ringkollen 

 

Vedtak: 

 

1. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. motorferdsellovens § 6 og 

markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

a. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

b. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for all 

kjøring. 

c. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

2. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes forlenget 

etter tillatelsen utløper.  

3. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert ferdsel 

over sin eiendom. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. motorferdsellovens § 6 og 

markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

a. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

b. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for all 

kjøring. 

c. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

2. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes forlenget 

etter tillatelsen utløper.  

3. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert ferdsel 

over sin eiendom. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4988-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 21/18 

 

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

den 03.12.2018  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4050-12  Arkiv: GNR 305/335  

 

Sak: 91/18 

 

Saksprotokoll - Grillhytte Gnr/bnr 305/335 - Ådal 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget viser til søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 

kommuneplanbestemmelsene §§ 2.1 og 5 for grillhytte på gnr/bnr 305/335 og til rådmannens 

saksframlegg i denne saken: 

 

1. Søknaden om dispensasjon for grillhytte avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/7430-20  Arkiv: GNR 278/165  

 

Sak: 92/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn og bod Gnr/bnr 

278/165 - Vestre Ådal 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til korrespondanse i saken, til 
søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 fra 
Advokatselskapet Angell AS på vegne av hjemmelshaver Ellen Margrethe 
Biribakken, til nabomerknader fra Gro Myrvang Rørvik og Thomas Rytter Bull og 
Weronica Brenden Hansen, og til dette saksframlegget: 
 

1. Søknaden om dispensasjon fra forbudet mot tiltak 
kommuneplanbestemmelsene § 2.1 for husvogn og utebod avslås, jf. pbl. § 
19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
Se vedlagte orientering om klageadgang. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3166-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 93/18 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon fra forbud mot motorferdsel i utmark og 

vassdrag Ringkollen 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Fossen Friluft gis dispensasjon fra motorferdselforbudet, jf. motorferdsellovens § 6 og 

markalovens §§ 10 og 15, på følgende vilkår: 

a. Dispensasjonen gjelder fra 05.12.2018 til 04.12.2019 

b. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trase og formål for all 

kjøring. 

c. Det skal foreligge tillatelse fra grunneier(e) for motorisert ferdsel. 

2. Dispensasjonen er å betrakte som en prøveordning, der tillatelsen kan søkes forlenget 

etter tillatelsen utløper.  

3. HMA presiserer at grunneier har full rett til å nekte eller begrense motorisert ferdsel 

over sin eiendom. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.12.2018: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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