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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 19.08.2019 Tid: 14:00 – 17:40 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Arnfinn Baksvær FO  

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  Arnfinn Baksvær 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Marianne Wethal 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass. rådmann Terje Dahlen, kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal og 

Trond Vassdal. Saksbehandler Ane Rydland, Mathilde Høglund, Lise 

G. Langebro 

 

Merknader  Arne Broberg (H) fungerte som leder av utvalget i Arnfinn 

Baksvær (Ap) fravær. 

Dokumenter delt ut i møtet: 

 Brev fra advokat i forbindelse med klage på sak 16/5628-135. 

 Orientering – Svar på spørsmål fra A. Braaten (Sp) – 

Bergland Hotell. 

 Kort orientering v/ Ane Marie Rydland. 

Behandlede saker Fra og med sak 56/19, delegerte saker 71/19, referatsak 55/19 

til og med sak 70/19  

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet spørsmål ang: Status i kommunens oppfølging av 

Bergland-saken. Situasjonen pt er at byggetillatelsen har falt automatisk bort i og med det ikke 

har vært byggeaktivitet de siste tre år. Formelt sett er det vel da ikke lenger en byggeplass og 

sikring av eiendommen må vurderes på nytt i lys av dette? 
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Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til vedtak: 

«Det skal legges frem egen sak for videre oppfølging av Bergland til neste møte i HMA». 

Ass. Rådmann Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet at det blir fremlagt egen sak om 

oppfølging av Bergland til neste møte i HMA. 

 

Stein-Roar Eriksen (Ap) fremmet følgende spørsmål: 

«Ved overtredelser på bygg og anlegg og lignende regelbrudd, hvilke sanksjoner kan/vil 

kommunen benytte seg av?» 

Ass. Rådmann svarte at administrasjonen vil komme tilbake med informasjon om dette i et 

senere møte. 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende spørsmål: 

«Når skal kommunale veier remerkes? 

Ass. rådmann svarte ut at det vil bli lagt ut et notat i etterkant av møtet. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Anders Braaten Arnfinn Baksvær (Sett) Arne Broberg 

 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

55/19 19/3468   

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

og arealforvaltning den 19.08.2019  

 

 

56/19 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  

 

 

57/19 17/4425   

 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

 

58/19 18/4361   

 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

 

59/19 18/3935   

 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

 

60/19 18/2664   

 Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

 

61/19 15/9051   

 414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

 

62/19 16/4276   

 Klage på igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje Gnr/bnr 

34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c 

 

 

63/19 16/5628   

 Klage på avvisning av ulovlighetsoppfølging Gnr/bnr 29/5 med flere - 

Ultvetveien 58 med flere 

 

 

64/19 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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65/19 14/3252   

 Anmodning om ny behandling av adressenavnsak  

 

 

66/19 15/2794   

 Tildeling av adressenavn til vei i planområdet Søndre Kirkemoen på 

Hallingby  

 

 

67/19 15/4972   

 Tildeling av adressenavn på Holleia og tilgrensende områder  

 

 

68/19 17/1268   

 Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

 

69/19 17/3993   

 Dispensasjon for diverse tiltak Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru 

 

 

70/19 19/763   

 Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

 

71/19 19/3468   

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

19.08.2019  
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55/19   

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

arealforvaltning den 19.08.2019  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsaker tas enstemmig til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 



  

Side 6 av 25 

56/19   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak: 

 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag som legges ved i protokoll: 

«Forslag til endring i planprogram for best mulig kunne følge opp i nationale føringer og 

regelverk bør en ikke innvilge for langsiktige konsesjoner. Nationale føringer og regelverk blir 

tidvis revidert etter behov og ny viten. 

Målene med komunedelplanen er å sikre at ressursene forvaltes i et regionalt, langsiktig og 

bærekraftig perspektiv som også ivaretar fremtida behov. For at ikke være handlingslammet av 

kontrakter som hindrer kommunen juridisk i å følge opp i nye nationale føringer og regelverk 

bør det settes kortere konsesjoner som sikrer forutsigbarhet for uttaksvirksomhet og redusere 

potensialet for konflikt. Endring kan bli at området blir lagt inn i kommune delplan som deponi 

område-uttaksområde med at drift gives med mulighet for enkel søknad om ny fortsatt 

konsesjon/drift for ny periode. Ved ny søknadsperiode blir søker informert om nye regler og 

forskrifter og en enkel inspektion av at driften er innenfor lovlige rammer». 

 

Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  
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57/19   

440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, 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. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 
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58/19   

0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 

 

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_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  
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59/19   

452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, 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 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  
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60/19   

Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

Vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 
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61/19   

414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt 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_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 
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62/19   

Klage på igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje Gnr/bnr 34/5 - 

Hadelandsveien 184 a b og c 

 

Vedtak: 

 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder igangsettingstillatelsen 

fattet i delegert vedtak sak 329/19. 

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 kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder igangsettingstillatelsen 

fattet i delegert vedtak sak 329/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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63/19   

Klage på avvisning av ulovlighetsoppfølging Gnr/bnr 29/5 med flere - Ultvetveien 58 

med flere 

 

Vedtak: 

 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak fattet i sak 16/5628, 

journalpost 129 om å avvise ulovlighetsoppfølging. 

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 kommet 

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtak fattet i sak 16/5628, 

journalpost 129 om å avvise ulovlighetsoppfølging. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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64/19   

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

garasje Gnr/bnr 3/78 - Bjerkelyveien 4 

 

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. 
 

 

Behandling: 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet Rådmannens alternativ 1: 

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

nye opplysninger, og opphever vedtaket fattet i delegasjonssak nr. 223/19, jf. fvl § 33, 

annet ledd.  

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen.  

Dersom hovedutvalget skulle finne klagen begrunnet og endrer vedtak i delegasjonssak 

223/19, kan følgende alternative begrunnelse benyttes:  

Hovedutvalget finner at saken er mangelfull ved at det ikke er utført korrekt nabovarsling 

av dispensasjonssøknad. Nabovarsling er heller ikke utført korrekt ved at det kun er én 

av hjemmelshaverne til eiendommen gnr/bnr 3/71 som har signert for mottatt varsel. Det 

må derfor gjennomføres ny nabovarsling før saken kan behandles på nytt.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Bøhns (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Tor Bøhn (Frp) og Anders Braaten (Sp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegasjonssak 

nr. 223/19. 

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

6. Viderebehandling av saken når det gjelder ulovlig oppførte bygninger 

delegeres til rådmannen. 
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65/19   

Anmodning om ny behandling av adressenavnsak  

 

Vedtak: 

 

Et enstemmig hovedutvalg (HMA) vedtok å ta klagers anmodning om å ta endring av 

navnesaken opp på nytt og det ble enstemmig vedtatt å endre navn til Sagtomta. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Et enstemmig hovedutvalg (HMA) vedtok å ta klagers anmodning om å ta endring av 

navnesaken opp på nytt og det ble enstemmig vedtatt å endre navn til Sagtomta. 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) forslag om navnendring ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning avslår anmodningen om å ta opp navnesaken på 

adressenavnet Hallingfløtt til ny behandling, og vedtaket i møte 08.04.2019 i sak 33/19 blir stående. 
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66/19   

Tildeling av adressenavn til vei i planområdet Søndre Kirkemoen på Hallingby  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Ole Nilsedalens vei 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Ole Nilsedalens vei 
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67/19   

Tildeling av adressenavn på Holleia og tilgrensende områder  

 

Vedtak: 

 

1. Mastedalsveien 

2. Aklangsveien 

3. Gruveveien 

4. Holleiaveien 

5. Ullerenveien 

6. Bleikmyrveien 

7. Væleren 

8. Sandumveien 

9. Berggardsvollveien 

10. Stormyrveien 

11. Nakkerudvollen 

12. Stortjernåsveien 

13. Butjernveien 

14. Tronrudveien 

15. Hjelmerudveien 

16. Gunhildåsveien 

17. Gulstøverseterveien 

18. Rolvestøverveien 

19. Kølabonnveien 

20. Sessrudveien 

21. Modalsseterveien 

22. Høgholleia 

23. Bekkelyveien 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Mastedalsveien 

2. Aklangsveien 

3. Gruveveien 

4. Holleiaveien 

5. Ullerenveien 

6. Bleikmyrveien 

7. Væleren 

8. Sandumveien 

9. Berggardsvollveien 
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10. Stormyrveien 

11. Nakkerudvollen 

12. Stortjernåsveien 

13. Butjernveien 

14. Tronrudveien 

15. Hjelmerudveien 

16. Gunhildåsveien 

17. Gulstøverseterveien 

18. Rolvestøverveien 

19. Kølabonnveien 

20. Sessrudveien 

21. Modalsseterveien 

22. Høgholleia 

23. Bekkelyveien 
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68/19   

Nydyrking på Sandsætra Gnr/bnr 42/8 

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 avslår Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

søknaden om godkjenning av plan for nydyrking. Begrunnelse for avslaget: 

- Nydyrkingen er ikke forenelig med § 1 i forskriften, som skal sikre at nydyrking tar 

hensyn til natur- og kulturlandskap. Oppdyrking av arealet vil ha vesentlig negativ 

innvirkning på sjeldne og svært viktige naturverdier. Ulempene ved nydyrking vurderes 

større enn de landbruksmessige fordelene. 

- Arealet er del av verneplan for Nordre Tyrifjorden og økologisk kompensasjon for 

FRE16. Verneplanen ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«1. Saken utsettes til Verneplan for Nordre Tyrifjorden og Storelva og økologisk 

kompensasjon er ferdig behandlet i Klima- og miljødepartementet (KLD).  

2. En nydyrking av 50 dekar slik det framgår i søknaden vil ikke kunne godkjennes etter 

Nydyrkingsforskriften selv om arealet ikke vernes som naturreservat. Det må utredes 

ytterligere mulighetene for eventuelle avbøtende tiltak av hensyn til biologisk mangfold, og det 

må gjennomføres nye biologiske undersøkelser for å avklare omfanget og presis lokalisering av 

miljøverdier på arealet. Hvis avbøtende tiltak ikke kan gjennomføres på egen eiendom, må det 

framlegges konkrete avtaler med andre aktuelle grunneiere.  

3. Nye biologiske undersøkelser og utredninger om avbøtende tiltak vil ikke automatisk føre til 

positivt vedtak om nydyrking». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (I. Eskestrand (H) og A. Braaten (Sp) og 

falt. 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (I. Eskestrand (H) og A. Braaten (Sp). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Nydyrkingsforskriften § 4 avslår Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

søknaden om godkjenning av plan for nydyrking. Begrunnelse for avslaget: 

- Nydyrkingen er ikke forenelig med § 1 i forskriften, som skal sikre at nydyrking tar 

hensyn til natur- og kulturlandskap. Oppdyrking av arealet vil ha vesentlig negativ 

innvirkning på sjeldne og svært viktige naturverdier. Ulempene ved nydyrking vurderes 

større enn de landbruksmessige fordelene. 

- Arealet er del av verneplan for Nordre Tyrifjorden og økologisk kompensasjon for 

FRE16. Verneplanen ligger til behandling hos Klima- og miljødepartementet. 
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Dispensasjon for diverse tiltak Gnr/bnr 255/60 og 255/25 - Haga bru 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde utedo/dusjbod godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes og 

at gammel utedo på eiendommen rives, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde vedboden og verktøyboden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde lekestua godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde høydeutvidelsen av båthuset godkjennes på vilkår om at de store trærne foran 

båthuset bevares, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde utedo/dusjbod godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes og 

at gammel utedo på eiendommen rives, jf. pbl. § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde vedboden og verktøyboden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde lekestua godkjennes på vilkår om at plattingen nærmest vannet fjernes, jf. pbl. 

§ 19-2. 

4. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde høydeutvidelsen av båthuset godkjennes på vilkår om at de store trærne foran 

båthuset bevares, jf. pbl. § 19-2. 

5. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene §§ 10.1 og 11.1 for å 

beholde tilbygget til båthuset avslås, jf. pbl. § 19-2. 

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet rådmannens forslag Alternativ 2: 

«1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12.  

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Bøhns (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Krf og Eskestrand (H)). 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 19.08.2019  

 

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: 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4425-26  Arkiv: PLN 440  

 

Sak: 57/19 

 

Saksprotokoll - 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3935-14  Arkiv: PLN 452  

 

Sak: 59/19 

 

Saksprotokoll - 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Rådmannen skal før sluttbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2664-25  Arkiv: M20  

 

Sak: 60/19 

 

Saksprotokoll - Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4276-15  Arkiv: GNR 34/5  

 

Sak: 62/19 

 

Saksprotokoll - Klage på igangsettingstillatelse - Lager/driftsbygning og garasje 

Gnr/bnr 34/5 - Hadelandsveien 184 a b og c 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

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

frem vesentlig nye opplysninger, og opprettholder igangsettingstillatelsen 

fattet i delegert vedtak sak 329/19. 

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

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

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.: 15/2794-27  Arkiv: L32  

 

Sak: 66/19 

 

Saksprotokoll - Tildeling av adressenavn til vei i planområdet Søndre Kirkemoen på 

Hallingby  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Ole Nilsedalens vei 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/4972-30  Arkiv: L32  

 

Sak: 67/19 

 

Saksprotokoll - Tildeling av adressenavn på Holleia og tilgrensende områder  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Mastedalsveien 

2. Aklangsveien 

3. Gruveveien 

4. Holleiaveien 

5. Ullerenveien 

6. Bleikmyrveien 

7. Væleren 

8. Sandumveien 

9. Berggardsvollveien 

10. Stormyrveien 

11. Nakkerudvollen 

12. Stortjernåsveien 

13. Butjernveien 

14. Tronrudveien 

15. Hjelmerudveien 

16. Gunhildåsveien 

17. Gulstøverseterveien 

18. Rolvestøverveien 

19. Kølabonnveien 

20. Sessrudveien 

21. Modalsseterveien 

22. Høgholleia 

23. Bekkelyveien 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/763-19  Arkiv: GNR 266/3  

 

Sak: 70/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknad om fradeling avslås etter jordloven § 12. 

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter 

kommuneplanen § 10.1 avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2. 

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter 

kommuneplanen § 5.11 avslås, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 avslås, med bakgrunn i 

avslag på dispensasjonssøknadene, jf. pbl. § 20-1 første ledd bokstav m. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

 

Tor Bøhn (Frp) fremmet rådmannens forslag Alternativ 2: 

«1. Søknad om fradeling godkjennes etter jordloven § 12.  

2. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

3. Søknad om dispensasjon fra forbud mot fradeling av kårbolig etter kommuneplanen § 5.11 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

4. Søknad om fradeling av eiendom fra gnr/bnr 266/3 godkjennes i prinsippet, jf. pbl. § 20-1 

første ledd bokstav m.  

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Bøhns (Frp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Frp, Krf og Eskestrand (H)). 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3468-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 71/19 

 

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

den 19.08.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 19.08.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 
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