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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 14.01.2019 Tid: 16:00 16:45   

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall    Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

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   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass.rådmann Terje Dahlen, Enhetsleder Heidi Skagnæs, 

saksbehandlere byggesak Ane Rydland, Kristine Grønlund, Elisabeth 

Lund, Karine Granli og saksbehandler landbruk Sigrid Bruholt. 

 

Merknader  Vedtaksføre med 8 representanter til stede. 

 HMA ønsker befaring i møte 04.02.19 i forbindelse med sak 

4/19., på Tyristrand. 

Behandlede saker Fra og med sak 2/19, delegerte vedtak 1/19  

til og med sak  9/19 

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

satt med følgende til dagsorden: 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende spørsmål til Rådmannen: 

Ber Rådmannen om status og oppfølging av sak 76/17 i HMA 06.11.17 – Eierskap Støaveien 

153. 

Rådmannen svarer ut i et senere møte. 
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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  

1/19 19/56   

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

14.01.2019  

 

 

2/19 15/10104   

 Klage på avslag Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

 

3/19 18/2575   

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

 

 

4/19 18/2579   

 Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 

7 

 

 

5/19 18/3555   

 Rammetillatelse og dispensasjon for bruksendring til datasenter Gnr/bnr 

94/19 - Nesmoveien 1 

 

 

6/19 18/4729   

 Saksframlegg - Bruksendring Gnr/bnr 10/8 - Nye Framdalsveien 16 

 

 

7/19 18/4807   

 Fradeling etter jordlov - hogstrett Gnr/bnr 3/49, 3/64 

 

 

8/19 18/5310   

 Deponering av snø Gnr/bnr 318/250 

 

 

9/19 18/5368   

 Veterinærvakt  
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1/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 14.01.2019  

 

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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2/19   

Klage på avslag Gnr/bnr 244/47 - Nedre Grytingsvolden 

 

Vedtak: 

 

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

utedo på gnr/bnr 244/47, til rådmannens saksframlegg og vedtak i hovedutvalget i sak 81/18, 

til klage fra Yngvar August Buseth og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

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

opprettholder punkt 1 og 2 i politisk vedtak i sak 81/18. 

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 dispensasjon for fiskebod og 

utedo på gnr/bnr 244/47, til rådmannens saksframlegg og vedtak i hovedutvalget i sak 81/18, 

til klage fra Yngvar August Buseth og til rådmannens saksframlegg i denne klagebehandlingen: 

 

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

opprettholder punkt 1 og 2 i politisk vedtak i sak 81/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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3/19   

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

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak i sak 84/18, til delegasjonssak 

541/18 datert 08.11.18, til klage fra styret i Bryggerigården boligsameie datert 23.11.18 og 

kommentar fra ansvarlig søker datert 10.12.18 og til rådmannens saksframlegg både i sak 

84/18 og saksframlegget i denne saken.  

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 84/18 og i delegasjonssak nr. 541/18 bør endres.  

2. Klagen fra styret i Bryggerigården boligsameie tas ikke til følge. Vedtak i sak 84/18 og 

delegasjonssak nr. 541/18 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«1. Hovedutvalget vurderer at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som tilsier 

at vedtak i sak 84/18 og i delegasjonssak nr. 541/18 bør endres.  

2. Klagen fra styret i Bryggerigården boligsameie tas til følge. Vedtak i sak 84/18 og 

delegasjonssak nr. 541/18 oppheves.  

3. Videre behandling av saken, avslag, delegeres til rådmannen.  

4. Se orientering om klageadgang». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

forslag vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Sp og MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til sitt vedtak i sak 84/18, til delegasjonssak 

541/18 datert 08.11.18, til klage fra styret i Bryggerigården boligsameie datert 23.11.18 og 

kommentar fra ansvarlig søker datert 10.12.18 og til rådmannens saksframlegg både i sak 

84/18 og saksframlegget i denne saken.  
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1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige momenter som 

tilsier at vedtak i sak 84/18 og i delegasjonssak nr. 541/18 bør endres.  

2. Klagen fra styret i Bryggerigården boligsameie tas ikke til følge. Vedtak i sak 84/18 og 

delegasjonssak nr. 541/18 opprettholdes. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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4/19   

Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - Brugsjordet 7 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til befaring.  

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag 1: 

«Saken utsettes til befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

om avstand til nabogrense og oppføring av garasjerekke med 8 enheter på gnr/bnr 

244/326, nabomerknad fra Jørgen Gaarud og rådmannens saksframlegg i denne 

behandlingen: 

 

1. Hensynene bak plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 blir ikke vesentlig 

tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Garasjerekka skal oppføres med forskriftsmessig, brannteknisk skille. 

 

3. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 

244/326 godkjennes i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 
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5/19   

Rammetillatelse og dispensasjon for bruksendring til datasenter Gnr/bnr 94/19 - 

Nesmoveien 1 

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 om plankrav og § 5 om byggeforbud i 100-metersbelte 

langs vann og vassdrag, til nabomerknad fra advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Viul 

Hovedgård AS og til saksfremlegg i denne saken: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og § 5 godkjennes jf 

plan- og bygningsloven § 19-2 under forutsetning av at støy fra tiltaket ikke skal 

overstige 39 dB (LpAeq, 24h) for døgnkontinuerlig drift. Videre stilles det krav om at 

beregnet støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent 

innledningsvis i driftsperioden, senest innen 3 måneder fra driften er igangsatt og 

dersom driftsmønsteret endres vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn 

ved gjennomførte støyberegninger. Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å 

holdes på lavest mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader. 

2. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes til: 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Quasar Assets Norway AS, Nydalsveien 28, 0484 OSLO 

Viul Hovedgård AS, Viul, 3514 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 OSLO 

 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternative forslag 1: 

«Hovedutvalget viser til søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 om plankrav og § 5 om byggeforbud i 100-metersbelte 

langs vann og vassdrag, til nabomerknad fra advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Viul 

Hovedgård AS og til saksfremlegg i denne saken:  

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og § 5 blir 

vesentlig tilsidesatt og at tiltaket krever regulering.  

2. Søknadene om dispensasjon avslås med henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2.  

-  
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3. Søknad om rammetillatelse avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er i tråd med plan.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Sp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget viser til søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 om plankrav og § 5 om byggeforbud i 100-metersbelte 

langs vann og vassdrag, til nabomerknad fra advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Viul 

Hovedgård AS og til saksfremlegg i denne saken: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og § 5 godkjennes jf 

plan- og bygningsloven § 19-2 under forutsetning av at støy fra tiltaket ikke skal 

overstige 39 dB (LpAeq, 24h) for døgnkontinuerlig drift. Videre stilles det krav om at 

beregnet støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent 

innledningsvis i driftsperioden, senest innen 3 måneder fra driften er igangsatt og 

dersom driftsmønsteret endres vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn 

ved gjennomførte støyberegninger. Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å 

holdes på lavest mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader. 

2. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes til: 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Quasar Assets Norway AS, Nydalsveien 28, 0484 OSLO 

Viul Hovedgård AS, Viul, 3514 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 OSLO 
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6/19   

Saksframlegg - Bruksendring Gnr/bnr 10/8 - Nye Framdalsveien 16 

 

Vedtak: 

 

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

forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 2.1 og søknad om 

bruksendring fra hytte til bolig på gnr/bnr 10/8, og rådmannens saksframlegg i denne 

behandlingen: 

 

1. Hensynene bak kommuneplanen § 2.1 blir ikke vesentlig tilsidesatt, og 

fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Søknad om bruksendring fra hytte til bolig på eiendom gnr/bnr 10/8 

godkjennes i prinsippet.  

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se 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 dispensasjon fra 

forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 2.1 og søknad om 

bruksendring fra hytte til bolig på gnr/bnr 10/8, og rådmannens saksframlegg i denne 

behandlingen: 

 

1. Hensynene bak kommuneplanen § 2.1 blir ikke vesentlig tilsidesatt, og 

fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Søknad om bruksendring fra hytte til bolig på eiendom gnr/bnr 10/8 

godkjennes i prinsippet.  

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 



  

Side 12 av 15 
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7/19   

Fradeling etter jordlov - hogstrett Gnr/bnr 3/49, 3/64 

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling datert 12.11.2018, og til 

rådmannens saksfremlegg.  

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, gis det tillatelse til fradeling av rettigheten til hogst 

på 16 dekar på g/b.nr 3/64 i 75 år. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

1. Fradelingen av rettigheten skal tinglyses som en heftelse på 3/64.  

2. Tillatelsen er på vilkår av at det omsøkte skogsarealet skjøttes i hht. god skoghygiene.   

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling datert 12.11.2018, og til 

rådmannens saksfremlegg.  

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, gis det tillatelse til fradeling av rettigheten til hogst 

på 16 dekar på g/b.nr 3/64 i 75 år. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

1. Fradelingen av rettigheten skal tinglyses som en heftelse på 3/64.  

2. Tillatelsen er på vilkår av at det omsøkte skogsarealet skjøttes i hht. god skoghygiene.   
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8/19   

Deponering av snø Gnr/bnr 318/250 

 

Vedtak: 

 

 

1. Saken tas til orientering.  

 

2. Det legges imidlertid til grunn at Petersøya ikke kan benyttes som permanent deponi for 

snø og at alternativ lokalisering av slikt deponi er på plass for vinteren 2019/2020 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

Det legges imidlertid til grunn at Petersøya ikke kan benyttes som permanent deponi for snø og 

at alternativ lokalisering av slikt deponi er på plass for vinteren 2019/2020». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 
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9/19   

Veterinærvakt  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp 

for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang 

på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og 

produksjonsdyr (inkl. hest).  

3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt, 

dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere. 

4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om 

en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp 

for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang 

på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og 

produksjonsdyr (inkl. hest).  

3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt, 

dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere. 

4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om 

en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/56-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/19 

 

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

den 14.01.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2579-15  Arkiv: GNR 244/326  

 

Sak: 4/19 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - Garasjerekke med 8 enheter Gnr/bnr 244/326 - 

Brugsjordet 7 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til befaring.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet Rådmannens alternative forslag 1: 

«Saken utsettes til befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Steinhovdens (MDG) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3555-16  Arkiv: GNR 94/19  

 

Sak: 5/19 

 

Saksprotokoll - Rammetillatelse og dispensasjon for bruksendring til datasenter 

Gnr/bnr 94/19 - Nesmoveien 1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget viser til søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 om plankrav og § 5 om byggeforbud i 100-metersbelte 

langs vann og vassdrag, til nabomerknad fra advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Viul 

Hovedgård AS og til saksfremlegg i denne saken: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og § 5 godkjennes jf 

plan- og bygningsloven § 19-2 under forutsetning av at støy fra tiltaket ikke skal 

overstige 39 dB (LpAeq, 24h) for døgnkontinuerlig drift. Videre stilles det krav om at 

beregnet støybelastning for omgivelsene verifiseres av kompetent støykonsulent 

innledningsvis i driftsperioden, senest innen 3 måneder fra driften er igangsatt og 

dersom driftsmønsteret endres vesentlig sammenliknet med hva som ble lagt til grunn 

ved gjennomførte støyberegninger. Støy fra anlegget skal til enhver tid tilstrebes å 

holdes på lavest mulig nivå så lenge dette kan gjennomføres uten urimelige kostnader. 

2. Søknad om rammetillatelse godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til rådmannen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

Utskrift sendes til: 

Cowi AS, Postboks 6412 Etterstad, 0605 OSLO 

Quasar Assets Norway AS, Nydalsveien 28, 0484 OSLO 

Viul Hovedgård AS, Viul, 3514 HØNEFOSS 

Advokatfirmaet Schjødt AS, Postboks 2444 Solli, 0201 OSLO 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternative forslag 1: 

«Hovedutvalget viser til søknad om rammetillatelse og søknad om dispensasjon fra 

kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 om plankrav og § 5 om byggeforbud i 100-metersbelte 

langs vann og vassdrag, til nabomerknad fra advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av Viul 

Hovedgård AS og til saksfremlegg i denne saken:  

1. Hovedkomiteen vurderer at hensynene bak kommuneplanbestemmelsene § 1.0.1 og § 5 blir 

vesentlig tilsidesatt og at tiltaket krever regulering.  

2. Søknadene om dispensasjon avslås med henvisning til plan- og bygningsloven § 19-2.  



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

-  
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

3. Søknad om rammetillatelse avslås med bakgrunn i at tiltaket ikke er i tråd med plan.  

 

Se vedlagte orientering om klageadgang». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp og Sp). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4729-12  Arkiv: GNR 10/8  

 

Sak: 6/19 

 

Saksprotokoll - Saksframlegg - Bruksendring Gnr/bnr 10/8 - Nye Framdalsveien 16 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 2.1 og søknad om 

bruksendring fra hytte til bolig på gnr/bnr 10/8, og rådmannens saksframlegg i 

denne behandlingen: 

 

1. Hensynene bak kommuneplanen § 2.1 blir ikke vesentlig tilsidesatt, og 

fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene. 

Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

 

2. Søknad om bruksendring fra hytte til bolig på eiendom gnr/bnr 10/8 

godkjennes i prinsippet.  

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

Se orientering om klageadgang. 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4807-6  Arkiv: GNR 3/64  

 

Sak: 7/19 

 

Saksprotokoll - Fradeling etter jordlov - hogstrett Gnr/bnr 3/49, 3/64 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om deling datert 12.11.2018, og til 

rådmannens saksfremlegg.  

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, gis det tillatelse til fradeling av rettigheten til hogst 

på 16 dekar på g/b.nr 3/64 i 75 år. 

 

Tillatelsen gis på følgende vilkår: 

 

1. Fradelingen av rettigheten skal tinglyses som en heftelse på 3/64.  

2. Tillatelsen er på vilkår av at det omsøkte skogsarealet skjøttes i hht. god skoghygiene.   

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme (MDG). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5310-6  Arkiv: GNR 318/250  

 

Sak: 8/19 

 

Saksprotokoll - Deponering av snø Gnr/bnr 318/250 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Saken tas til orientering.  

 

2. Det legges imidlertid til grunn at Petersøya ikke kan benyttes som permanent deponi 

for snø og at alternativ lokalisering av slikt deponi er på plass for vinteren 2019/2020 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

Det legges imidlertid til grunn at Petersøya ikke kan benyttes som permanent deponi for snø 

og at alternativ lokalisering av slikt deponi er på plass for vinteren 2019/2020». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5368-2  Arkiv: V50  

 

Sak: 9/19 

 

Saksprotokoll - Veterinærvakt  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp 

for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang 

på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr 

og produksjonsdyr (inkl. hest).  

3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt, 

dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere. 

4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om 

en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres). 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 14.01.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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