
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019

RS 7/19 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019

RS 8/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019

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

01.07.2019

PS 52/19 Konsesjon på erverv av fast eiendom

   Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom

PS 53/19 Bygging av enebolig

   Saksprotokoll - Bygging av enebolig

PS 54/19 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje

   Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

Ekstraordinært møte 
 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 01.07.2019 Tid: 16:00 – 15:25 

 

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   

Medlem Tor Bøhn FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Hilde Marie Steinhovden   

Varamedlem Nena Bjerke  Tor Bøhn 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdal. 

 

Merknader   

Behandlede saker Fra og med sak 52/19, delegert sak, 7/19, referert sak, 8/19. 

til og med sak  54/19 

 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Hilde Marie Steinhovden(MDG) fremmet følgende spørsmål: 

 

«Styrke infrastrukturen til industrien og sikre Ringerikes Arbeidsplasser 
 
Er dette en sak vi i HMA kan ta opp? Saken handler om å styrke infrastrukturen i 
kommunen og legge til rette for en sterk og voksende industri i Ringerike. 
 

Er det mulig å gjennomføre at en henter strøm fra Jevnaker som har nett i kort avstand 
fra Eggemoen og på den måten sikre industrivirksomheten i Ringerike?  
 
Om JA: 
 
HMA Foreslår at kommunen åpner for bruk av Jevnaker kraft kan leveres til Eggemoen 
Næringspark for å sikre stabil kraft til kraftsensitiv industri.» 
 



  

Side 2 av 9 

Kommunalsjef, Hilde B. Fivelsdahl svarte ut følgende: 
«Spørsmålene er sendt over til Ringeriks kraft for besvarelse.  
Spørsmålene blir derfor besvart i et senere HMA»  
 

 

 

  

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær  Arne Broberg 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/19 19/2922   

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

01.07.2019  

 

 

8/19 19/2922   

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

og arealforvaltning den 01.07.2019  

 

 

52/19 19/1186   

 Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

 

53/19 19/1574   

 Bygging av enebolig Gnr/bnr 49/367 - Ludvig Grønvoldsvei 9 e 

 

 

54/19 19/1579   

 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for 

oppføring av garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 
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7/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019  

 

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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8/19   

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

arealforvaltning den 01.07.2019  

 

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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52/19   

Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 
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53/19   

Bygging av enebolig Gnr/bnr 49/367 - Ludvig Grønvoldsvei 9 e 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 3 bokstav a om byggehøyde 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

2. Søknaden om bygging av enebolig godkjennes, jf. pbl § 20-2, jf. § 20-1.  

3. Bygningene skal males/beises i farger som harmonerer med omkringliggende verneverdige 

bebyggelse.  

4. Taket skal tekkes med rød takstein.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet rådmannens alternative forslag: 

 

«Alternative løsninger – søknaden godkjennes i sin helhet  

1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 3 bokstav a om byggehøyde 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

2. Søknaden om bygging av enebolig godkjennes, jf. pbl § 20-2, jf. § 20-1.  

3. Bygningene skal males/beises i farger som harmonerer med omkringliggende verneverdige 

bebyggelse.  

4. Taket skal tekkes med rød takstein.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (Ap) forslag, ble Eriksens 

(Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sp, V og MDG) 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 3 bokstav a om 

byggehøyde innvilges, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om bygging av enebolig godkjennes under forutsetning av at karnappet 

fjernes, jf. pbl § 20-2, jf. § 20-1 og pbl. § 29-2 og kommuneplanbestemmelsene § 

12.3.2 første ledd. 

3. Det skal sendes inn nye tegninger som viser bygningen uten karnapp før byggestart. 

Tegningene skal godkjennes av kommunen. 

4. Bygningene skal males/beises i farger som harmonerer med omkringliggende 

verneverdige bebyggelse. 

5. Taket skal tekkes med rød takstein. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  
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54/19   

Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av 

garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner ikke at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegasjonssak 

nr. 223/19. 

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

3. Viderebehandling av saken når det gjelder ulovlig oppførte bygninger 

delegeres til rådmannen. 
 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2922-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 8/19 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Referatsaker tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsaker tas enstemmig til orientering. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1186-4  Arkiv: GNR 179/2  

 

Sak: 52/19 

 

Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i konsesjonsloven av 28.november 2003 avslås konsesjon til Holmetjernskogen 

AS for kjøp av eiendommen Holmetjern skog, gnr/bnr 179/2,3 og 4 i Ringerike kommune. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1574-12  Arkiv: GNR 49/367  

 

Sak: 53/19 

 

Saksprotokoll - Bygging av enebolig Gnr/bnr 49/367 - Ludvig Grønvoldsvei 9 e 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 3 bokstav a om byggehøyde 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

2. Søknaden om bygging av enebolig godkjennes, jf. pbl § 20-2, jf. § 20-1.  

3. Bygningene skal males/beises i farger som harmonerer med omkringliggende verneverdige 

bebyggelse.  

4. Taket skal tekkes med rød takstein.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet rådmannens alternative forslag: 

 

«Alternative løsninger – søknaden godkjennes i sin helhet  

1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplanbestemmelsene § 3 bokstav a om byggehøyde 

innvilges, jf. pbl. § 19-2.  

2. Søknaden om bygging av enebolig godkjennes, jf. pbl § 20-2, jf. § 20-1.  

3. Bygningene skal males/beises i farger som harmonerer med omkringliggende verneverdige 

bebyggelse.  

4. Taket skal tekkes med rød takstein.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen.» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (Ap) forslag, ble Eriksens 

(Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sp, V og MDG) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1579-12  Arkiv: GNR 3/78  

 

Sak: 54/19 

 

Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder 

for oppføring av garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019: 

 

Arne Broberg (H) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Brobergs (H) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 


	Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 01.07.2019
	Møteprotokoll - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019
	RS 7/19 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019
	RS 8/19 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019
	Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 01.07.2019

	PS 52/19 Konsesjon på erverv av fast eiendom
	Saksprotokoll - Konsesjon på erverv av fast eiendom

	PS 53/19 Bygging av enebolig
	Saksprotokoll - Bygging av enebolig

	PS 54/19 Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje
	Saksprotokoll - Klage på vedtak om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder for oppføring av garasje



