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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 04.02.2019 Tid: 13:30 – 17:20 

Dagsorden:  

13:30 Oppmøte Rådhuset – Felles transport.  

13:30 – 15:00 - Befaring Brugsjordet 7, Tyristrand  

15:00 – 16:00 - Pause m/mat  

16:00 – 16:05 - Opprop/møteinnkalling.  

16:05 – 16:30 - Orientering – Ulovligheter – Oppfølging etter 

plan- og bygningsloven. V/ Kristine Grønlund og Ane Rydland.  

16:30 Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum   

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, kommunalsjef, Gunn Edvardsen. 
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Merknader  Kort orientering – Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 

38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60. 

V/Kommunalsjef, Gunn Edvardsen. 

 
Dokument utdelt i møtet: 

 Brev fra RNF til sak 13/19 (18/680-16) 

 Brev fra XXL til sak 13/19 
Behandlede saker Fra og med sak 10/19, Delegerte saker 1/19, Referatsak 2/19 

til og med sak  18/19 

 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet spørsmål ang.: 

Oppklaring eierskap Støaveien 153 – Fortsatt sikre fri benyttelse for allmennheten? 

Spørsmålene ble levert skriftlig til rådmannen. Rådmannen vil besvare spørsmålene i HMA 

møte 11.03.19.  Et samlet Hovedutvalg (HMA) bifalt. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 19/378   

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

04.02.2019  

 

 

2/19 19/378   

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

og arealforvaltning den 04.02.2019  

 

 

10/19 18/2579   

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

7 

 

 

11/19 15/7   

 Klage på vedtak - Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 med 

flere 

 

 

12/19 15/7430   

 Klage på avslag - husvogn og utebod Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

 

13/19 18/680   

 Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - 

Hvervenmoveien 50 og 60 

 

 

14/19 18/3792   

 Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 

 

 

15/19 18/4343   

 Dispensasjon for etablering av hyttevei Gnr/bnr 105/129 

 

 

16/19 18/4405   

 Søknad om fornyelse av tillatelse til oppkjøring av skiløype  

 

 

17/19 16/6266   

 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  
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18/19 17/1273   

 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 

103/94 m. fl. 
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1/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 04.02.2019  

 

Vedtak: 

 

Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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2/19   

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

arealforvaltning den 04.02.2019  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsaker tas enstemmig til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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10/19   

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

 

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. 
 

 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alt. 2: 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra krav til 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 vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene. Dispensasjonssøknaden avslås, jf. pbl. § 19-2.  

 

2. Søknad om oppføring av garasjerekke med 8 enheter på eiendom gnr/bnr 244/326 avslås, med 

bakgrunn i avslag på dispensasjonssøknaden.  

 

Se orientering om klageadgang.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Bøhns forslag, rådmannens alt. 2, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp og Frp) 

 

Forslag til vedtak: 

 



  

Side 8 av 16 

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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11/19   

Klage på vedtak - Adkomstveg og parkeringsplass Gnr/bnr 255/47 med flere 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak med delegasjonssaksnummer 

533/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak med delegasjonssaksnummer 

533/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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12/19   

Klage på avslag - husvogn og utebod Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

Vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettolder vedtaket i politisk sak 92/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har fremkommet 

vesentlig nye opplysninger, og opprettolder vedtaket i politisk sak 92/18. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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13/19   

Endring av gitt rammetillatelse Gnr/bnr 38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 

60 

 

Vedtak: 

 

Saken oversendes Formannskapet uten innstilling. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Saken oversendes Formannskapet uten innstilling.» 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Før saken behandles utarbeider kommunen en oppdatert handels- og byutviklingsanalyse for 

Hønefoss for å ha et oppdatert «Kunnskapsgrunnlag».» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Anders Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Sp og Frp) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Brobergs (H) forslag p.v.a. H, Ap, og 

KrF, ble Borbergs (H) forslag vedtatt mot 1 stemme (MDG) som Hovedutvalgets innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning godkjenner søknaden om endring av 

rammetillatelse i prinsippet. 

2. Viderebehandling av saken delegeres rådmannen. 
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14/19   

Dispensasjon Gnr/bnr 100/60 - Klekkenveien 147 

 

Vedtak: 

 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er i prinsippet positive til at det gis 

dispensasjon fra ny kommuneplan.  

2. Viderebehandling, herunder eventuell innvilgelse av dispensasjon, delegeres rådmannen.  

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien.  

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale.  

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen endret sin innstilling til følgende: 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er i prinsippet positive til at det gis 

dispensasjon fra ny kommuneplan.  

2. Viderebehandling, herunder eventuell innvilgelse av dispensasjon, delegeres rådmannen.  

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien.  

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale.  

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra arealformålet boligområde innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra plankravet i kommuneplanen § 1.1.1 innvilges, jf. plan- 

og bygningsloven § 19-2. 

3. Bygningen skal være i én etasje og plasseres minst 15 meter fra Klekkenveien. 

4. Bygningen skal ikke brukes til salgslokale. 

5. Viderebehandlling av saken delegeres til rådmannen. 
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15/19   

Dispensasjon for etablering av hyttevei Gnr/bnr 105/129 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår søknad om dispensasjon fra bygge- 

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte gnr/bnr 

105/129.  

2. Videre oppfølging av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Rådmannens alt. 2: 

Saken utsettes for befaring på barmark» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Sp og Frp) og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår søknad om dispensasjon fra bygge- 

og anleggsforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for etablering av vei til hytte gnr/bnr 

105/129.  

2. Videre oppfølging av saken delegeres til rådmannen. 
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16/19   

Søknad om fornyelse av tillatelse til oppkjøring av skiløype  

 

Vedtak: 

 

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

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter,  

reg nr. BZ 9900, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2021.  

3. Tillatelsen er først gyldig når berørte grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring er 

innsendt til kommunen v/ Landbrukskontoret. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 

 

 

 

 

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 

Arne Kristian Granheim tillatelse til å opparbeide skiløyper med egen snøscooter,  

reg nr. BZ 9900, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at løypa går som en sløyfe, jf merket trasé på kart vedlagt søknaden, og 

ikke med avstikker bort til hytte på øy ute i Trona.  

2. Tillatelsen gjelder frem til 31. januar 2021.  

3. Tillatelsen er først gyldig når berørte grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring er 

innsendt til kommunen v/ Landbrukskontoret. 

4. Det skal føres egen kjørebok. 
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426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna 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 de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 

 

4. HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om 

endret kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag til pkt. 4 p.v.a. Ap, H og KrF: 

«HMA anmoder Norbohus Modum A/S om å gå i dialog med Ringerike kommune, om endret 

kjøremønster i område med tanke på enveiskjøring og del av vei brukt til fortau.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag, samt Strandes (H) forslag til pkt. 4 p.v.a. H, Ap og KrF ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna 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 de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av plan 426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna. 
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18/19   

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl. 

 

Vedtak: 

 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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