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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.03.2019 Tid: 16:00 – 17:15 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

16:00 – 16:05 Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 16:25 Orientering- kommunedelplan for masseforvaltning – V/ Hanne 

Wilhelmsen og Ole Sannes Riiser.  

16:25 – 16:30 Pause  

16:30 - Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Marianne Wethal   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Anders Braaten FO  

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Leif Aspevoll  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Nena Bjerke  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

 

Merknader  Orientering- kommunedelplan for masseforvaltning – V/ Hanne 

Wilhelmsen og Ole Sannes Riiser. 

 Kort orientering om klagesak 26/19 V/ Ingrid Strømme. 

 HMA ønsker temamøte med informasjon om Skoleveistiltak i 

møtet i april. 

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

til og med sak  28/19,  

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Anders Braaten (Sett) Arnfinn Baksvær Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/19 19/965   

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

11.03.2019  

 

 

2/19 19/965   

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

og arealforvaltning den 11.03.2019  

 

 

19/19 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  

 

 

20/19 16/5443   

 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

 

21/19 18/1008   

 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

 

22/19 17/736   

 1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 og 

40 a 

 

 

23/19 17/3556   

 Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform  

 

 

24/19 18/4719   

 Skoleveistiltak Ullerål skole  

 

 

25/19 18/4780   

 Tilbygg hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 

 

 

26/19 18/4796   

 Klage på vedtak om pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - 

Fleskerudveien 43 
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27/19 18/4821   

 Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss  

 

 

28/19 19/848   

 Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Rønneberg brønnboring  
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1/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.03.2019  

 

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 11.03.2019  

 

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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19/19   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og legge 

forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  

 

Vedtak: 

 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
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20/19   

428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og V) som Hovedutvalgets (HMA) 

innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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. Før 2. gangsbehandling skal det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 
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21/19   

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Granumlund 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. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Granumlund 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. 
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22/19   

1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 og 40 a 

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

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 0605_430 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 
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23/19   

Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform  

 

Vedtak: 

 

 

1. HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene 

Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør 

for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i 

naturlig nærhet til den offentlige ledningen. 

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

 

2. Økonomi: 

 

a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.   

 

b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.  

 

c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.  

Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi 

får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.  

 

Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye 

abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp. 

Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende endring i vedtak i pkt. 1: 

1. «HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i 

områdene Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt 

bebyggelse sør for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de 

husstander som ligger i naturlig nærhet til den offentlige ledningen. 

  

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

Pkt. 2 videresendes til videre behandling uten innstilling».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 
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Arnfinn Baksvær (Ap) forslag om endring i vedtak i pkt.1, ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. Pkt. 2 videresendes til videre behandling 

uten innstilling. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i områdene Østsidevegen, 

vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt bebyggelse sør for Veikroa. 

Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de husstander som ligger i naturlig 

nærhet til den offentlige ledningen. 

  

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

 

2. Økonomi: 

 

a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.   

 

b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.  

 

c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.  

Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi 

får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.  

 

Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye 

abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på avløp. 

Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.  
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Skoleveistiltak Ullerål skole  

 

Vedtak: 

 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

3. Ytterligere tiltak for trafikksikkerheten vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av 

innbyggerinitiativ knyttet til Hønefoss skole 
4. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering Øvre 

Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. Ap, H, og Krf følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Ytterligere tiltak for trafikksikkerheten vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av 

innbyggerinitiativ knyttet til Hønefoss skole. 

Pkt. 3 blir nytt pkt.4». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag p.v.a Ap, H og Krf til nytt pkt. 3, samt Rådmannens forslag ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

3. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering Øvre 

Hønengata øst gjennomføres parallelt. 
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Tilbygg hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18. 

 

3. Videre behandling delegeres til rådmannen.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18. 

 

3. Videre behandling delegeres til rådmannen.  
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Klage på vedtak om pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - Fleskerudveien 43 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen fra fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 tas ikke til følge på punktet 

om å oppfylle pålegget om å utbedre avløpsforholdene (vedtatt av kommunen 3.1.19). 

Fester må enten etablere et forskriftsmessig avløpsanlegg eller sørge for å koble fra 

innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester gis 

tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 

forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.   

3. Saken sendes til 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. Klagen fra fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 tas ikke til følge på punktet 

om å oppfylle pålegget om å utbedre avløpsforholdene (vedtatt av kommunen 3.1.19). 

Fester må enten etablere et forskriftsmessig avløpsanlegg eller sørge for å koble fra 

innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester gis 

tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 

forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.   

3. Saken sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann. 

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og 

byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av 

kommuneplanen. 

3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn 

og utbyggingsenheten.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann. 

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og 

byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av 

kommuneplanen. 

3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn 

og utbyggingsenheten.  
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Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Rønneberg brønnboring  

 

Vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Rønneberg brønnboring tillatelse til kjøring av beltegående utstyr i forbindelse med 

brønnboring i Ringerikes del av Marka. 

2. Tillatelsen er gyldig på snødekt mark i perioden 15.03.2019 – 31.03.2021.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Rønneberg brønnboring tillatelse til kjøring av beltegående utstyr i forbindelse med 

brønnboring i Ringerikes del av Marka. 

2. Tillatelsen er gyldig på snødekt mark i perioden 15.03.2019 – 31.03.2021.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/965-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 1/19 

 

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

den 11.03.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1008-26  Arkiv: PLN 445  

 

Sak: 21/19 

 

Saksprotokoll - 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Granumlund 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. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/3556-25  Arkiv: PROS 15014  

 

Sak: 23/19 

 

Saksprotokoll - Nes i Ådal - etappe 2 avklaring mht saneringsform  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i 

områdene Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt 

bebyggelse sør for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de 

husstander som ligger i naturlig nærhet til den offentlige ledningen. 

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 

 

 

2. Økonomi: 

 

a. Det bevilges 2,5 mill utover dagens ramme på 12,5 mill, til Nes etappe 2, 

prosjektnummer 15014.   

 

b. Det bevilges 1,6 mill som går til tilkobling av Valdresporten.  

 

c. Det bevilges 0,6 mill som går til tilkobling av TGC.  

Mht alternativ b og c er dette halvparten av den reelle kostnaden. Det forutsettes derfor at vi 

får en omforent avtale mht resten av beløpet med de to aktuelle bedriftene.  

 

Totalt bevilges det kr 4,7 mill som dekkes inn via prosjekt 15014. Totalt får vi ca. 50 nye 

abonnenter til det kommunale avløpsnettet som gir ca. 170 000 i økte årlige inntekter på 

avløp. Evt nye vanntilkoblinger kommer i tillegg.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende endring i vedtak i pkt. 1: 

1. «HMA anbefaler at Ringerike kommune legger hovedledning med trykkavløp i 

områdene Østsidevegen, vestsiden inkl. bebyggelse på begge sider av E16, samt 

bebyggelse sør for Veikroa. Videre sendes det ut pålegg om tilknytning til de 

husstander som ligger i naturlig nærhet til den offentlige ledningen. 

  

Dersom kommunen ikke får til grunneieravtaler med de aktuelle ber kommunestyret 

rådmannen om å sette i gang en prosess om ekspropriasjon. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Pkt. 2 videresendes til videre behandling uten innstilling».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Arnfinn Baksvær (Ap) forslag om endring i vedtak i pkt.1, ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. Pkt. 2 videresendes til videre behandling 

uten innstilling. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4719-2  Arkiv:   

 

Sak: 24/19 

 

Saksprotokoll - Skoleveistiltak Ullerål skole  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. For å øke sikkerheten på skoleveien til Ullerål skole gjennomføres de tiltak som er prioriterte i 

saksframlegget (tiltak 1-10).  

2. Tiltakene gjennomføres innenfor vedtatt økonomisk ramme for utbygging av Ullerål skole. 

3. Ytterligere tiltak for trafikksikkerheten vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen 

av innbyggerinitiativ knyttet til Hønefoss skole 
4. Tiltak i henhold til rekkefølgebestemmelse §§ 2.3.1-.2.3.4 i 271 Områderegulering Øvre 

Hønengata øst gjennomføres parallelt. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Arne Broberg (H) fremmet p.v.a. Ap, H, og Krf følgende forslag til nytt pkt. 3: 

«Ytterligere tiltak for trafikksikkerheten vil bli vurdert i forbindelse med behandlingen av 

innbyggerinitiativ knyttet til Hønefoss skole. 

Pkt. 3 blir nytt pkt.4». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) forslag p.v.a Ap, H og Krf til nytt pkt. 3, samt Rådmannens forslag ble 

enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4780-24  Arkiv: GNR 10/1/1  

 

Sak: 25/19 

 

Saksprotokoll - Tilbygg hytte Gnr/bnr/fnr 10/1/1 - Nedre Østbråtaveien 50 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 Bygge- og 

anleggstiltak i LNF og § 11.1 Byggeforbud i 100-meterssonen innvilges, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

 

2. Tilbygget skal være som vist på revidert tegning mottatt 14.12.18. 

 

3. Videre behandling delegeres til rådmannen.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4796-8  Arkiv: GNR 23/1/1  

 

Sak: 26/19 

 

Saksprotokoll - Klage på vedtak om pålegg om å utbedre avløpet Gnr/bnr 23/1/1 - 

Fleskerudveien 43 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen fra fester av fritidseiendommen Fleskerudveien 43 tas ikke til følge på punktet 

om å oppfylle pålegget om å utbedre avløpsforholdene (vedtatt av kommunen 3.1.19). 

Fester må enten etablere et forskriftsmessig avløpsanlegg eller sørge for å koble fra 

innlagt vann. 

2. Klagen tas til følge på punktet om dokumentasjon for oppfyllelse av pålegget. Fester 

gis tillatelse til å selv koble ut vannledning og dokumentere dette til kommunen. Dette 

forutsatt at utkoblingen gjøres på måten som er beskrevet i klagen.   

3. Saken sendes til fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4821-2  Arkiv: M20 &00  

 

Sak: 27/19 

 

Saksprotokoll - Godkjenning av Retningslinjer for overvann i Hønefoss  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Ringerike kommune vedtar nye Retningslinjer for håndtering av overvann. 

Retningslinjene gjøres gjeldende fra vedtaksdato. 

2. Kravene i retningslinjene skal legges til grunn for kommunens behandling av plan -og 

byggesaker, samt innarbeides i ny kommuneplan/ alternativt ved rullering av 

kommuneplanen. 

3. Myndigheten til å revidere retningslinjene for overvann delegeres til sektor for samfunn 

og utbyggingsenheten.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/848-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 28/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, Rønneberg brønnboring  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Med hjemmel i Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vann § 6, 

gis Rønneberg brønnboring tillatelse til kjøring av beltegående utstyr i forbindelse med 

brønnboring i Ringerikes del av Marka. 

2. Tillatelsen er gyldig på snødekt mark i perioden 15.03.2019 – 31.03.2021.  

3. Det gis dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme periode, jf Markalovens § 15. 

4. Det skal føres kjørebok. 

5. Grunneiers samtykke forutsettes. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.03.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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