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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 03.06.2019 Tid: 16:00 – 17:15 

 

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 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Anne Helene Sandum 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Assisterende rådmann, Terje Dahlen, kommunalsjef, Hilde B. 

Fivelsdal, saksbehandler, Karine K. Granli, Sigrid Bruholt og Kristine 

Grønlund. 

 

Merknader Kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal svarte ut muntlig på spørsmål i 

delegerte vedtak: 19/583, 19/1821 og 19/164 fremsatt av  

Steinhovden (MDG). 

Behandlede saker Fra og med sak 44/19, delegerte vedtak 6/19 

til og med sak  51/19 

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Arne Broberg  Arnfinn Baksvær Anders Braaten 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

6/19 19/2338   

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

03.06.2019  

 

 

44/19 19/1273   

 Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

 

45/19 19/2073   

 Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby Godkjenning av 

utbyggingsavtale 

 

 

46/19 14/1016   

 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 

Klagebehandling  

 

 

47/19 16/6266   

 426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

 

48/19 18/1008   

 0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

 

49/19 19/135   

 Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

 

50/19 19/476   

 Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

 

51/19 19/2116   

 Områdetilsyn i strandsonen  
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6/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.06.2019  

 

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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44/19   

Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger ledninger - Private stikkledninger  

 

Vedtak: 

 

1. Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler med 

berørte grunneiere. 

2. Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt å knytte seg til offentlig vann- og 

avløpsnett begrenses til 2 G (folketrygdens grunnbeløp x 2) pr. bolig 

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum». 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til endring pkt. 1: 

«….begrenses til 2 G inklusive tilknytningsavgifter og gebyr». 
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Leder Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende forslag til vedtak: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre               

tilknytning til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, Sp og Frp) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Baksværs (Ap) forslag til pkt. 2, samt Braatens (Sp) tilleggsforslag til pkt.2 ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 
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45/19   

Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby Godkjenning av utbyggingsavtale 

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Søndre Kirkemoen» mellom Sandvold boliger 

As og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Søndre Kirkemoen» mellom Sandvold boliger 

As og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

 

 



  

Side 8 av 15 

46/19   

0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - Klagebehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Bjarne og Lisa Olsen Høyås, 

datert 28.01.19 til følge. 

 

2. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Hans Anton Støen, datert 

27.01.19. til følge. 

 

3. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Jørgen Bergsund og Marthe 

Kihle, datert 28.01.19 til følge. 

 

4. Ringerike kommune finner ikke grunner til å ta klagen fra Svelviksand AS, datert 

22.01.19 til følge. 

 

5. 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 Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

 

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

saksframlegg.» 

 

6. Klagene gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42) 
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47/19   

426 Detaljregulering Midtmoen Sokna - 2 gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_426 Detaljregulering Midtmoen, Sokna vedtas. 

 

2. De deler av gjeldende reguleringsplan nr. 44 Sokna sentrum fra 1963, som overlappes 

av ny plan, oppheves. 
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48/19   

0605_445 Detaljregulering for Granumlund - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

Formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_445 Detaljregulering for Granumlund vedtas. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 
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49/19   

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

Vedtak: 

 

 

HMA er positive til fradeling etter jordloven, HMA ber Rådmannen oversende saken til 

Fylkesmannen til uttalelse i henhold til markaloven. 

 

Utskrift sendes: 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Lene Susanne Pjåka, Stubdalsveien 52, 3512 HØNEFOSS 

Knut Olaf Pjåka, Stubdalsflaka 52, 3512 HØNEFOSS 

 

 

 

Behandling: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

«HMA er positive til fradeling etter jordloven, HMA ber Rådmannen oversende saken til 

Fylkesmannen til uttalelse i henhold til markaloven». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og MDG). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Søknad om tillatelse til fradeling av bebygd areal på 2 dekar på gnr/bnr 13/8 og 

gnr/bnr 103/27 avslås jf. jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra bygge- og anleggsforbudet avslås jf. markaloven § 5 

jf § 15. 

 

Utskrift sendes: 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Lene Susanne Pjåka, Stubdalsveien 52, 3512 HØNEFOSS 

Knut Olaf Pjåka, Stubdalsflaka 52, 3512 HØNEFOSS 
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50/19   

Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak: 

 

1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming pkt. 2: 

Eriksens (Ap) forslag til tillegg i  pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å vurdere klagers anførsler, og særlig 

hvorvidt hele eller deler av tiltaket som Fossen friluft ønsker å iverksette faller utenom 

tiltaksbegrepet i markaloven, og derfor kan gjøres uten dispensasjon. Ringerike 

kommune mener at denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

området, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. Det er først der prosjektet 
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er over den nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter markaloven at det kan 

være relevant å ta med i vurderingen at søker er næringsdrivende. 
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51/19   

Områdetilsyn i strandsonen  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
2. Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

 
 

 

 

Behandling: 

 

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

«Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2338-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 6/19 

 

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

den 03.06.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1273-2  Arkiv: M41  

 

Sak: 44/19 

 

Saksprotokoll - Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre tilknytning 

til offentlig ledningsnett. 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler med 

berørte grunneiere. 

2. Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet følgende forslag: 

1. «Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt å knytte seg til offentlig vann- og 

avløpsnett begrenses til 2 G (folketrygdens grunnbeløp x 2) pr. bolig 

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum». 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til endring pkt. 1: 

«….begrenses til 2 G inklusive tilknytningsavgifter og gebyr». 

 

Leder Arnfinn Baksvær (Ap) foreslo følgende forslag til vedtak: 

1. «Maksimal kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg 

til offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 1 G (folketrygdens grunnbeløp x 1) pr. 

bolig. 

2. Når Ringerike kommune utførersanering av eldre ledningsnett, eller legger nye 

kommunale ledninger i nye områder følges dagens praksis: 

Kommunen forsøker å inngå stikkledningsavtaler med grunneiere for å sikre               

tilknytning til offentlig ledningsnett. 

Rådmannen legger frem forslag til hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges 

opp for å redusere medarbeid, risiko mv». 

Videre tilbyr kommunen, gjennom sin kontrakt med utførende entreprenør, 

stikkledningene utført mot refundering av kostnadene». 

 

 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag pkt. 1 ble vedtatt mot 4 stemmer (H, Sp og Frp) som Hovedutvalgets 

(HMA) innstilling til Formannskapet. 

Baksværs (Ap) forslag til pkt. 2, samt Braatens (Sp) tilleggsforslag til pkt.2 ble enstemmig 

vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2073-2  Arkiv: L81  

 

Sak: 45/19 

 

Saksprotokoll - Utbyggingsavtale Søndre Kirkemoen Hallingby Gpdkjenning av 

utbyggingsavtale 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Søndre Kirkemoen» mellom Sandvold boliger 

As og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/135-10  Arkiv: GNR 103/27  

 

Sak: 49/19 

 

Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 103/27 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

HMA er positive til fradeling etter jordloven, HMA ber Rådmannen oversende saken til 

Fylkesmannen til uttalelse i henhold til markaloven. 

 

Utskrift sendes: 

Advokatfirmaet Buttingsrud DA, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS 

Lene Susanne Pjåka, Stubdalsveien 52, 3512 HØNEFOSS 

Knut Olaf Pjåka, Stubdalsflaka 52, 3512 HØNEFOSS 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Arnfinn Baksvær (Ap) fremmet følgende forslag: 

«HMA er positive til fradeling etter jordloven, HMA ber Rådmannen oversende saken til 

Fylkesmannen til uttalelse i henhold til markaloven». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Baksværs (Ap) forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp og MDG). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/476-10  Arkiv: GNR 134/125  

 

Sak: 50/19 

 

Saksprotokoll - Klage på avslag Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

1. «Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

2. Ringerike kommune anmoder Fylkesmannen om å ta klagers anførsler til følge og 

innvilge dispensasjon, etter ny vurdering av saken, jamfør markalovens § 15. 

Fylkesmannen bes særlig vurdere klagers anførsler, hvorvidt hele eller deler av tiltaket 

som Fossen friluft ønsker å iverksette, faller utenom tiltaksbegrepet i markaloven og 

derfor kan gjøres uten dispensasjon. 

Ringerike kommune mener denne vurderingen må gjøres ut fra de konkrete planene for 

område, uavhengig av om søker er næringsaktør eller ikke. 

Det er først der prosjektet er over nedre grensen for hva som regnes for tiltak etter 

markaloven at det kan være relevant å ta med i vurderingen at søker er 

næringsdrivende». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt.1 ble enstemmig vedtatt. 

Alternativ avstemming pkt. 2: 

Eriksens (Ap) forslag til tillegg i  pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2116-2  Arkiv: K11 &58  

 

Sak: 51/19 

 

Saksprotokoll - Områdetilsyn i strandsonen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Rådmannen delegeres fullmakt til å sette i gang områdetilsyn i strandsonen. 
2. Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn. 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.06.2019: 

 

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

«Det skal utarbeides en plan for videre tilsyn, dvs. områder som skal underlegges tilsyn». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

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