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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.11.2019 Tid: 13:30 – 16:55 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

13:30 – 15:30 – Opplæring  

15:30 – 16:00 – Pause  

16:00 - Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Leder Roger Larsen   

Nestleder Knut Stubben   

Medlem Terje Berghagen   

Medlem Eli Marie Hanserud   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Lise Kihle Gravermoen   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Tove Mette Pedersen   

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass. Rådmann Terje Dahlen, byplansjef Inger Kammerud, enhetsleder 

Heidi Skagenæs, saksbehandler, byggsak, Kristine Grønlund og 

Karine Kjellberg Granli.  

 

Merknader  Knut Stubben (Krf) erklærte seg inhabil til behandling av sak 

77/19, ihht. Koml.  § 40 (3) jf. forvaltningsloven § 6 (2).  

 Et enstemmig hovedutvalg (HMA) bifalt dette. 

 Tora A. Hagen tok sete under behandling av sak 77/19. 

 Kort orientering v/ Inger Kammerud byrom og 

formingsveileder 

 Hovedutvalget (HMA) vil ha flere befaringer og kommer 

tilbake med ønsker om dette. 

 Disse stedene ønsker HMA befaring:  

- Vestsiden fjellanlegg 

- Haga Bru 

- Bolig Gnr/bnr 12/38 

 Leder Roger Larsen ønsket en orientering om spørsmålene 

som ble stilt til dagsorden. 

 Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 72/19, delegerte 9/19 

til og med sak  84/19, refererte 10/19 
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Leder tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Leder Roger Larsen tok opp følgende sak: 

«Det må velges medlemmer til godkjenning av protokoll, noen forslag? 

Følgende ble valgt til signering av protokoll Tove Mette Pedersen (V) og Knut Stubben (Krf) 

og leder Roger Larsen (Frp). 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Anders Braaten (Sp) hadde følgende spørsmål: 

«Oppfølging Bergland hotell: 

«Det skulle bli fremlagt egen sak i neste HMA møte?  

Ass. Rådmann Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet at saken er under utarbeidelse og vil bli 

lagt frem så snart den er klar. 

 

Spørsmål 2 fra A. Braaten (Sp):  

«Stengning av Rabbaveien:  

Hva er grunnen til stengningen? 

Hvorfor er ikke saken behandlet politisk? 

Hvilke vurderinger er gjort i denne forbindelsen? 

 
Spørsmål 3 fra A. Braaten (Sp): 

«Etterlyser prosess for kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak i Ringerike kommune: 

Behov for slik kartlegging for å kunne prioritere tiltak, herunder som grunnlag for søknad om 

midler fra fylkeskommunen 

Tidligere ble det sagt at dette skulle påbegynnes umiddelbart etter kommunen søkt om midler 

fra fylkeskommunen i forrige runde?» 

Ass. Rådmann svarte ut muntlig i møtet. 

 

Stein-Roar Eriksen (uavh.) fremmet følgende spørsmål: 

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

kommunen benytte seg av og hva er vanlig praksis?» 

Ass rådmann svarte ut muntlig og kommer tilbake med notat til neste møte i HMA 09.12.19. 

 

Tove Mette Pedersen (V) fremmet følgende spørsmål: 

«Hvordan følges FNs bærekraftsmål opp?» 

Ass. Rådmann Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet, Sak om FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 

Kommunestyremøtet 07.11.19 og vil bli fulgt opp. 

 

Leder Roger Larsen ønsket en orientering om spørsmålene som ble stilt til dagsorden. 

Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen  Roger Larsen  Knut Stubben. 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

9/19 19/4886   

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

11.11.2019  

 

 

10/19 19/4886   

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

og arealforvaltning den 11.11.2019  

 

 

72/19 17/4483   

 Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

 

73/19 18/313   

 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

 

74/19 18/2469   

 448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

 

75/19 19/1859   

 Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 

 

 

76/19 17/3993   

 Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga 

bru 

 

 

77/19 19/763   

 Klage - avslag på søknad om fradeling Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

 

78/19 19/1986   

 Klage - Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

 

79/19 19/1186   

 Klage på avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 

4 
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80/19 19/2761   

 Søknad om endring av bomsatser på Aklangsveien  

 

 

81/19 19/4215   

 Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune til ny viltforskrift  

 

 

82/19 19/4271   

 Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 

 

83/19 19/4696   

 Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til 

endringer i matrikkelforskriften  

 

 

84/19 15/3467   

 Tildeling av adressenavn i området Krokskogen nord  
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9/19   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.11.2019  

 

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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10/19   

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

arealforvaltning den 11.11.2019  

 

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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72/19   

Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 

 

 

 



  

Side 9 av 25 

73/19   

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 

 

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 Vestsiden fjellanlegg 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 
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74/19   

448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter 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. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

a. 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

- 310 Fløytingen,11.11.2004   

-  
4. Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi planområdet 

lang fylkesveien 

 
 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi planområdet lang 

fylkesveien». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter 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. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 
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 310 Fløytingen,11.11.2004   
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75/19   

Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

A. Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud 

mot tiltak i LNF-områder blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med 

dispensasjonen er ikke klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. 

Dispensasjonssøknaden avslås, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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76/19   

Klage - avslag på dispensasjon for tilbygg til båthus Gnr/bnr 255/60 - Haga bru 

 

Vedtak: 

 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

T. Berghagens (Ap) utsettelsesforslag 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 vedtaket punkt 5 fattet i politisk sak 

69/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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77/19   

Klage - avslag på søknad om fradeling Gnr/bnr 266/3 - Stålhovde 

 

Vedtak: 

 

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

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i politisk sak 70/19. 

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

 

 

 

Behandling: 

 

Knut Stubben (Krf) erklærte seg inhabil til behandling av sak 77/19, iht. Koml.  § 40 (3) jf. 

forvaltningsloven § 6 (2).  

 

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 vedtaket fattet i politisk sak 70/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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78/19   

Klage - Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige 

momenter som tilsier at vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 bør endres 

 

2. Klagen fra Per Bye AS tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 

opprettholdes. 

 

3. 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 kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige 

momenter som tilsier at vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 bør endres 

 

2. Klagen fra Per Bye AS tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 

opprettholdes. 

 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  
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79/19   

Klage på avslag på konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 179/2,3 og 4 

 

Vedtak: 

 

1. HMA kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger og opprettholder 

vedtaket fattet i politisk sak 52/19.  

2. Saken oversendes 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: 

 

3. HMA kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger og opprettholder 

vedtaket fattet i politisk sak 52/19.  

4. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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80/19   

Søknad om endring av bomsatser på Aklangsveien  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner HMA de omsøkte endringer av bomsatser for 

Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner HMA de omsøkte endringer av bomsatser for 

Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   
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81/19   

Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune til ny viltforskrift  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om 

bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften): 

 

Ringerike kommune mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig 

forskrift der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Vi har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket. Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Dette fraskriver ikke skadelidte å innhente grunneiers 

tillatelse. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor beslutningsmyndigheten etter §§ 

3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende tillegg i pkt.2: 

«Dette fraskriver ikke skadelidte å innhente grunneiers tillatelse». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) forslag til tillegg i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om 

bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften): 

 

Ringerike kommune mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig 

forskrift der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Vi har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 
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1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket.» Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor 

beslutningsmyndigheten etter §§ 3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 
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82/19   

Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering av 

opplysninger fra grunnbok og matrikkel  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 
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83/19   

Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre forslag til endringer i 

matrikkelforskriften  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

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

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 
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c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å utføre 

de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 
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84/19   

Tildeling av adressenavn i området Krokskogen nord  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringkollveien 

2. Langtjernveien 

3. Øvre Flagveien 

4. Nedre Flagveien 

5. Borgerseterveien 

6. Gamle Høgåsveien 

7. Høgkollen 

8. Høgåsen 

9. Ringkollseterstien 

10. Ringkolltoppen 

11. Håvardssetra 

12. Jaklefoss 

13. Røstjernveien 

14. Brodahlgrenda 

15. Rognestein 

16. Marteseterveien 

17. Damåshøgda 

18. Honerudseterveien 

19. Bølgensetra 

20. Stigsrudsetra 

21. Gulbrandstjern 

22. Ringkollia 

23. Kolltjern 

24. Gamle Ringkollvei 

25. Svein Gulbrandsens vei 

26. Øyangen 

27. Østerdamsveien 

28. Nyseterveien 

29. Djupvatnet 

30. Mosjøen 

31. Uglaveien 

32. Vambuveien 

33. Steinbuveien 

34. Tvetjerna 

35. Svarttjerna 

36. Store Sindera 

37. Katnosvegen 

38. Fagerliveien 

39. Spålen 
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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. Ringkollveien 

2. Langtjernveien 

3. Øvre Flagveien 

4. Nedre Flagveien 

5. Borgerseterveien 

6. Gamle Høgåsveien 

7. Høgkollen 

8. Høgåsen 

9. Ringkollseterstien 

10. Ringkolltoppen 

11. Håvardssetra 

12. Jaklefoss 

13. Røstjernveien 

14. Brodahlgrenda 

15. Rognestein 

16. Marteseterveien 

17. Damåshøgda 

18. Honerudseterveien 

19. Bølgensetra 

20. Stigsrudsetra 

21. Gulbrandstjern 

22. Ringkollia 

23. Kolltjern 

24. Gamle Ringkollvei 

25. Svein Gulbrandsens vei 

26. Øyangen 

27. Østerdamsveien 

28. Nyseterveien 

29. Djupvatnet 

30. Mosjøen 

31. Uglaveien 

32. Vambuveien 

33. Steinbuveien 

34. Tvetjerna 

35. Svarttjerna 

36. Store Sindera 

37. Katnosvegen 
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38. Fagerliveien 

39. Spålen 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4886-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 9/19 

 

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

den 11.11.2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Delegerte vedtak tas enstemmig til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/4483-32  Arkiv: K40  

 

Sak: 72/19 

 

Saksprotokoll - Forslag til endring av minsteareal for elg i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt § 16 og forskrift av 

8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6, fattes følgende vedtak om 

endring i § 2 i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike 

kommune, Buskerud: 

 

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for 

fellingskvote på elg, hjort og rådyr, er 3.000 dekar for elg, 12.000 dekar for hjort og 

300 dekar for rådyr. 

 

2. Endringen trer i kraft straks. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/313-33  Arkiv: PLN 444  

 

Sak: 73/19 

 

Saksprotokoll - 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Forslag til detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg 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. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 305 Vestsiden 

pukkverk, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 444 Vestsiden fjellanlegg. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2469-22  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 74/19 

 

Saksprotokoll - 448 Detaljregulering Haug nærsenter - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til detaljregulering for Haug nærsenter 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. Det tas sikte på å oppheve følgende reguleringsplaner, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 448 Haug nærsenter: 

a. 78-03 Del av eiendommen Haug, 10.04.1972 

- 310 Fløytingen,11.11.2004   

-  
4. Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi 

planområdet lang fylkesveien 

 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4: 

«Det skal tas høyde for at det skal kunne fremføres gang- og sykkelvei forbi planområdet lang 

fylkesveien». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 4 ble enstemmig vedtatt som 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling til Formannskapet. 

 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1859-10  Arkiv: GNR 12/38  

 

Sak: 75/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for oppføring av bolig Gnr/bnr 12/38 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes til befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«Saken utsettes til befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

A. Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1986-39  Arkiv: GNR 318/63  

 

Sak: 78/19 

 

Saksprotokoll - Klage - Bruksendring Gnr/bnr 318/63 - Storgata 7 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Hovedutvalget kan ikke se at det i klagen er framkommet nye vesentlige 

momenter som tilsier at vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 bør endres 

 

2. Klagen fra Per Bye AS tas ikke til følge. Vedtak i delegasjonssak nr: 448/19 

opprettholdes. 

 

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

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2761-3  Arkiv: 205  

 

Sak: 80/19 

 

Saksprotokoll - Søknad om endring av bomsatser på Aklangsveien  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner HMA de omsøkte endringer av bomsatser for 

Askseterveien med følgende satser: 

 

Motorsykkel      kr. 15,- 

Traktor      kr. 40,- 

Personbil     kr. 40,- 

Personbil med henger/campingvogn   kr. 60,- 

Lastebil     kr. 100,- 

Buss      kr. 100,- 

Årskort personbil uten hytte   kr. 440,- 

Årskort personbil med hytte   kr. 580,-   

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4215-4  Arkiv: K40  

 

Sak: 81/19 

 

Saksprotokoll - Forslag til høringsuttalelse fra Ringerike kommune til ny viltforskrift  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune gir følgende høringssvar til forskrift om skadefelling, om dødt vilt, og om 

bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (Viltforskriften): 

 

Ringerike kommune mener det er positivt at fire forskrifter samles i en systematisk og helhetlig 

forskrift der hovedprinsippene i viltforvaltningen videreføres. Vi har følgende kommentarer til 

høringsforslaget: 

 

1. Til kapittel 3. Skadefelling og annet uttak av vilt. Vi kan ikke se at forholdet til 

yngletid er nevnt noe sted. Prinsippet om at viltartene i størst mulig grad skal være 

fredet i yngletiden bør videreføres, og dette bør presiseres i forskrift. I gjeldende 

skadefellingsforskrift er det en bestemmelse som sier at «avlives mordyr i yngletid bør 

avkommet av dyrevernsmessige hensyn om mulig avlives». Denne bør inkluderes i ny 

forskrift, eller i det minste presiseres i veilederen til forskriften.  

2. Til kapittel 3, § 3-4 Skadefelling etter skadelidtes egen beslutning. «Grunneier skal 

uten ugrunnet opphold rapportere uttak til kommunen, med opplysning om antall, art 

og hvilken skade som var grunnlag for uttaket. Ordet «grunneier» bør byttes til 

«skadelidte», for bedre samsvar. Dette fraskriver ikke skadelidte å innhente grunneiers 

tillatelse. Meldeplikt bør også gjelde i de sakene hvor beslutningsmyndigheten etter §§ 

3-4 til 3-6 etter søknad kan gi tillatelse til uttak. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende tillegg i pkt.2: 

«Dette fraskriver ikke skadelidte å innhente grunneiers tillatelse». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag samt Braatens (Sp) forslag til tillegg i pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4271-3  Arkiv: X45 &13  

 

Sak: 82/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om 

utlevering av opplysninger fra grunnbok  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i tinglysingsforskriften og forskrift 

om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboka og matrikkelen: 

 

 Det bør innarbeides regler i tinglysingsforskriften § 22a om mulighet til å «stenge 

tinglysingen» i spesielle tilfeller. 

 Ringerike kommune er enig i forslaget til utlevering av opplysninger knyttet til avdøde 

sin eiendom. 

 Bruksenhetsnummer og krav om sak for jordskifteretten bør være en del av 

opplysningene som er listet opp i «utleveringsforskriften» § 3 andre ledd, som er åpen 

informasjon. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4696-3  Arkiv: L31 &13  

 

Sak: 83/19 

 

Saksprotokoll - Høringsuttalelse til innføring av krav om landmålerbrev og andre 

forslag til endringer i matrikkelforskriften  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Ringerike kommune gir følgende høringssvar på endringer i matrikkelforskriften: 

 

 Ringerike kommune er av den oppfatning at forslaget er såpass omfattende at det vil 

være mest hensiktsmessig at en utarbeider en helt ny forskrift med fortløpende 

nummerering av alle paragrafer i stedet for å operere med paragrafnummer med a, b, 

c… osv. 

 

 Ringerike kommune mener at innføring av autorisasjonsordning er riktig vei å gå for å 

bygge kompetanse innenfor fagfeltet, og sier seg enig i departementets forslag. 

 

 De foreslåtte overgangsordningene er fleksible nok til at kommunen kan gjennomføre 

kompetansekravene for de aktuelle landmålerne, og samtidig vil være i stand til å 

utføre de daglige oppgavene innenfor fagområdet. 

 

 En sanksjonsmulighet i form av tilbaketrekking av landmålerbrev er en naturlig del av 

ordningen. Ordningen foreslått i § 64 d mener Ringerike kommune er tilstrekkelig. 

 

 Ringerike kommune mener at «landmåler» er en for generell betegnelse, og foreslår 

derfor at betegnelsen «eiendomslandmåler» innføres. 

 

 Ringerike kommune mener at samtidig som referanse registreres i matrikkelen, bør 

rettigheten også registreres i matrikkelkartet slik at en kan se rettighetens utstrekning 

der. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

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

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/3467-140  Arkiv: L32  

 

Sak: 84/19 

 

Saksprotokoll - Tildeling av adressenavn i området Krokskogen nord  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nye adressenavn: 

 

1. Ringkollveien 

2. Langtjernveien 

3. Øvre Flagveien 

4. Nedre Flagveien 

5. Borgerseterveien 

6. Gamle Høgåsveien 

7. Høgkollen 

8. Høgåsen 

9. Ringkollseterstien 

10. Ringkolltoppen 

11. Håvardssetra 

12. Jaklefoss 

13. Røstjernveien 

14. Brodahlgrenda 

15. Rognestein 

16. Marteseterveien 

17. Damåshøgda 

18. Honerudseterveien 

19. Bølgensetra 

20. Stigsrudsetra 

21. Gulbrandstjern 

22. Ringkollia 

23. Kolltjern 

24. Gamle Ringkollvei 

25. Svein Gulbrandsens vei 

26. Øyangen 

27. Østerdamsveien 

28. Nyseterveien 

29. Djupvatnet 

30. Mosjøen 

31. Uglaveien 

32. Vambuveien 

33. Steinbuveien 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

34. Tvetjerna 

35. Svarttjerna 

36. Store Sindera 

37. Katnosvegen 

38. Fagerliveien 

39. Spålen 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 11.11.2019: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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