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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 08.04.2019 Tid: 16:00 – 17:30 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

13:30 – 14:30 – Oppmøte Benterud, Kiss and Ride  

14:30 – 16:00 – Pause m/enkelt måltid  

16:00 – 16:05 - Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 16:15 – Orientering - kort kommentar vedr. referatsak 18/10  

brukstillatelse for Hall Syd  

16:15 – 16:30 – Orientering - Påleggssaker/oppfølging V/ Kristine 

Grønlund  

16:30 – 17:00 – Orientering - Skoleveistiltak  

17:00 – 17:15 - Pause  

17:15 - Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær   

Nestleder Arne Broberg   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

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 Hilde B. Fivelsdal, Leder 

Miljø- og arealforvaltning Heidi Skagnæs, Rådgiver Byggsak Ane M. 

Rydland, Kristine Grønlund, Konsulent Utbygging Arne Andersen og 

Ingeniør Utbygging Erik Josephson. 
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Merknader  8 medlemmer tilstede ved opprop. 

 Orientering -  Kort kommentar vedr. referatsak 18/10. 

brukstillatelser for Hall Syd V/Terje Dahlen. 

 Orientering -  Påleggssaker/oppfølging V/Kristine Grønlund. 

 Orientering - Skoleveistiltak V/ Arne Andersen og Erik 

Josephson.  

 Administrasjonene kommer tilbake med notat fra befaringen 

på Benterud i neste HMA møte 06.05.19. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 29/19, delegerte saker 3/19, referatsaker 4/19 

til og med sak  37/19. 

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

satt med følgende til dagsorden: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende spørsmål:  

Hvordan er status på utbygging av ny fabrikk på Sokna Bruket?  

Ass. rådmann Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet at prosessen pågår og arbeidet går videre. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/19 19/1480   

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

08.04.2019  

 

 

4/19 19/1480   

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

og arealforvaltning den 08.04.2019  

 

 

29/19 19/1103   

 Dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 for strømfremføring til 

hytter Ringkollen/Øyangen  

 

 

30/19 14/1842   

 Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 1/42 - Averøya 

 

 

31/19 15/7430   

 Klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 278/165 - 

Vestre Ådal 

 

 

32/19 18/86   

 Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 

 

 

33/19 14/3252   

 Adressenavn til utbyggingsområdet "Sagtomta" på Tyristrand  

 

 

34/19 19/491   

 Adressenavn til to veier innenfor reguleringsplan Permobakken nord  

 

 

35/19 19/1062   

 Dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Løvenskiold Vækerø, Storflåtan - Spålssetra Storflåtan til Spålsseter 
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36/19 19/1077   

 Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og 

vassdrag, ferdsel med snøscooter på Vikerfjell  

 

 

37/19 19/960   

 Vårkonferansen 2019  
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3/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 08.04.2019  

 

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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4/19   

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

arealforvaltning den 08.04.2019  

 

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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29/19   

Dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 for strømfremføring til hytter 

Ringkollen/Øyangen  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv til søknad om dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen 

dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot søknaden.  

2. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder å innhente uttalelse fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

3. Dersom det gis dispensasjon skal det stilles vilkår om bruk av utebelysning, herunder at 

utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt inngang til utebod, at utendørs 

lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde med bevegelsessensor hvis 

mulig og skal skje ved bruk av retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. 

Det tillates ikke bruk av utebelysning på fasade mot vann. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet p.v.a. H, Ap og Krf følgende forslag til tillegg i 

pkt. 3: 

«…ha skjult lyskilde med bevegelsessensor hvis mulig». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming: 

Pkt.1 og 2 ble Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag pkt. 3 og Strandes (H) forslag p.v.a. H. 

Ap og Krf forslag til tillegg i pkt. 3 ble Strandes (H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (MDG og 

Frp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv til søknad om dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen 

dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot søknaden.  

2. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder å innhente uttalelse fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 
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3. Dersom det gis dispensasjon skal det stilles vilkår om bruk av utebelysning, herunder at 

utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt inngang til utebod, at utendørs 

lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde og skal skje ved bruk av 

retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. Det tillates ikke bruk av 

utebelysning på fasade mot vann. 
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30/19   

Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 1/42 - Averøya 

 

Vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak om pålegg om stans, datert 

21.02.2019. 

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 om pålegg om stans, datert 

21.02.2019. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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31/19   

Klage på pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 278/165 - Vestre Ådal 

 

Vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket i delegasjonssak nr. 96/19. 

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 vedtaket i delegasjonssak nr. 96/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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32/19   

Søknad om dispensasjon og fradeling av boligtomt Gnr/bnr 32/8 - Gullerud 

 

Vedtak: 

 

1. Med bakgrunn i tidligere vedtak og befaring av eiendommen konstaterer HMA at 

eiendommen er lite egnet for jordbruk. Søknad om fradeling av boligtomt godkjennes 

derfor i prinsippet. 

2. Videre behandling delegeres derfor til Rådmannen. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

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

1. «Med bakgrunn i tidligere vedtak og befaring av eiendommen konstaterer HMA at 

eiendommen er lite egnet for jordbruk. Søknad om fradeling av boligtomt godkjennes 

derfor i prinsippet. 

2. Videre behandling delegeres derfor til Rådmannen». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Krf ble Brobergs (H) forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsen § 2.1 for fradeling 

av boligtomt avslås, jf. plan- og bygningsloven § 19-2. 

 

2. Søknad om fradeling av boligtomt avslås. 

 

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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33/19   

Adressenavn til utbyggingsområdet "Sagtomta" på Tyristrand  

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Hallingfløtt 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«HMA vedtar adressenavnet Snippebråtan». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Eriksens (Ap) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Arnfinn Baksvær Ap og Stein-Roar Eriksen Ap). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Hallingfløtt 
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34/19   

Adressenavn til to veier innenfor reguleringsplan Permobakken nord  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 
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35/19   

Dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, Løvenskiold Vækerø, 

Storflåtan - Spålssetra Storflåtan til Spålsseter 

 

Vedtak: 

 

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

Løvenskiold Vækerø tillatelse til å frakte ut materiell og utstyr med snøscooter, etter 

vedlikeholdsarbeider utført på Spålssætra, på strekningen Storflåtan-Spålssetra langs 

Fagervannsveien. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra (ca. 220 m) forutsetter at 

Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-Katnosa naturreservat (§ 

5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra og med 9. april til og med 17. april 2019. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

Løvenskiold Vækerø tillatelse til å frakte ut materiell og utstyr med snøscooter, etter 

vedlikeholdsarbeider utført på Spålssætra, på strekningen Storflåtan-Spålssetra langs 

Fagervannsveien. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra (ca. 220 m) forutsetter at 

Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-Katnosa naturreservat (§ 

5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra og med 9. april til og med 17. april 2019. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 
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36/19   

Søknad om dispensasjon fra forskrifter om motorferdsel i utmark og vassdrag, ferdsel 

med snøscooter på Vikerfjell  

 

Vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med snøscooter på Vikerfjell imøtekommes ikke, siden det, ut fra 

likhetsprinsippet vil kunne gi presedens for liknende søknader i framtiden. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om ferdsel med snøscooter på Vikerfjell imøtekommes ikke, siden det, ut fra 

likhetsprinsippet vil kunne gi presedens for liknende søknader i framtiden. 
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37/19   

Vårkonferansen 2019  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
Informasjon om Vår - konferansen 2019 tas til orientering 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1480-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/19 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 08.04.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Referatsaker tas til orientering.  

 

REFERATSAKER  
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaker tas enstemmig til orientering. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1103-6  Arkiv: T78  

 

Sak: 29/19 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon fra byggeforbudet i markaloven § 5 for strømfremføring til 

hytter Ringkollen/Øyangen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning er positiv til søknad om dispensasjon fra 

byggeforbudet i markaloven § 5 jf § 15 for strømfremføring til Ringkollen/Øyangen 

dersom fylkesmannen i Oslo og Viken gir en uttalelse som ikke går imot søknaden.  

2. Myndighet til å viderebehandle saken, herunder å innhente uttalelse fra Fylkesmannen i 

Oslo og Viken delegeres til rådmannen. 

3. Dersom det gis dispensasjon skal det stilles vilkår om bruk av utebelysning, herunder at 

utebelysning begrenses til hovedinngang og eventuelt inngang til utebod, at utendørs 

lyssetting for å begrense fjernvirkning skal ha skjult lyskilde med bevegelsessensor hvis 

mulig og skal skje ved bruk av retningsbestemt lys som kun gir belysning av inngang. 

Det tillates ikke bruk av utebelysning på fasade mot vann. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Elsa Lill Piltingsrud Strande (H) fremmet p.v.a. H, Ap og Krf følgende forslag til tillegg 

i pkt. 3: 

«…ha skjult lyskilde med bevegelsessensor hvis mulig». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming: 

Pkt.1 og 2 ble Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag pkt. 3 og Strandes (H) forslag p.v.a. H. 

Ap og Krf forslag til tillegg i pkt. 3 ble Strandes (H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (MDG og 

Frp). 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/3252-30  Arkiv: L32  

 

Sak: 33/19 

 

Saksprotokoll - Adressenavn til utbyggingsområdet "Sagtomta" på Tyristrand  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Hallingfløtt 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

«HMA vedtar adressenavnet Snippebråtan». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Eriksens (Ap) forslag, ble Rådmannens 

forslag vedtatt mot 3 stemmer (MDG, Arnfinn Baksvær Ap og Stein-Roar Eriksen Ap). 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/491-31  Arkiv: L32  

 

Sak: 34/19 

 

Saksprotokoll - Adressenavn til to veier innenfor reguleringsplan Permobakken nord  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

1. Tyttebærstien 

2. Tyttebærsvingen 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1062-4  Arkiv: K01  

 

Sak: 35/19 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon fra forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag, 

Løvenskiold Vækerø, Storflåtan - Spålssetra Storflåtan til Spålsseter 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

Løvenskiold Vækerø tillatelse til å frakte ut materiell og utstyr med snøscooter, etter 

vedlikeholdsarbeider utført på Spålssætra, på strekningen Storflåtan-Spålssetra langs 

Fagervannsveien. Tillatelse fra reservatsgrensen og inn til Spålssætra (ca. 220 m) forutsetter at 

Fylkesmannen gir dispensasjon fra vernebestemmelsene for Spålen-Katnosa naturreservat (§ 

5a). 

 

Tillatelsen gjelder hverdagene fra og med 9. april til og med 17. april 2019. 

 

Med hjemmel i Markalovens § 15, gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for samme 

tidsrom. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1077-4  Arkiv: K01  

 

Sak: 36/19 

 

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

vassdrag, ferdsel med snøscooter på Vikerfje  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Søknad om ferdsel med snøscooter på Vikerfjell imøtekommes ikke, siden det, ut fra 

likhetsprinsippet vil kunne gi presedens for liknende søknader i framtiden. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 08.04.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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