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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 03.02.2020 Tid: 16:00 – 17:20 

Dagsorden  

16:00 - 16:05 Opprop/møteinnkalling  

16:05 - 16:50 Orientering - Ulovlighetsoppfølging etter    

                       plan- og bygningsloven v/ Kristine Grønlund,  

                       Ane Rydland og Karine Granli  

16:50 - 17:00 Pause  

17:00              Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn         Parti        Forfall     Møtt for 

Leder Roger Larsen Frp   

Nestleder Knut Stubben KrF   

Medlem Terje Berghagen Ap   

Medlem Eli Marie Hanserud Frp   

Medlem Lise Bye Jøntvedt H   

Medlem Anders Braaten Sp   

Medlem Lise Kihle Gravermoen Sp   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh.   

Medlem Tove Mette Pedersen V   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Terje Dahlen, ass. rådmann.  

Arvid Hagen, landbruk og Karoline Hildre Spilling, byggesak. 

 

Merknader  Orientering – Luftkvalitet v/Unni Suther 

 Lise Kihle Gravermoen (Sp) ble innvilget permisjon etter 

behandling av sakslisten kl. 16:45. 

 

Følgende dokument ble utlevert til møtet: 

 Supplerende brev til klage på avslag Gnr/bnr 50/90 

Bjørkeveien 5 m/vedlegg (Arkivsak 18/5345-30). 

 

Presentasjoner fra møtet finner du her:  

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 10/20 og Delegerte vedtak 3/20 

til og med sak  19/20 

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

satt. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen Roger Larsen Knut Stubben 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/20 20/447   

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

03.02.2020  

 

 

10/20 19/5519   

 Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for gnr/bnr 294/4 

 

 

11/20 19/2486   

 Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA 

- Vælsvannsveien  

 

 

12/20 19/3862   

 Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3 

 

 

13/20 20/165   

 Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5 

 

 

14/20 18/5345   

 Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 

 

 

15/20 19/1775   

 Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

 

 

16/20 19/3253   

 Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Gnr/bnr 18/43 - 

Småbråtaveien 54 

 

 

17/20 15/5484   

 Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og 

kryssløsning  
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18/20 19/3084   

 Høring - endringer i motorferdselloven  

 

 

19/20 17/693   

 Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

 

20/20 20/461   

 Vårkonferansen 2020  
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3/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 03.02.2020  

 

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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10/20   

Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for gnr/bnr 294/4 

 

Vedtak: 

 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i Ringerike 

kommune, avslås, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003 

 

 

 

Behandling: 

 

Roger Larsen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Det er eierformen som ikke er ønskelig. Dersom Stig Arff søker om personlig konsesjon for 

eiendommen vil det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av saken, da det vurderes at han vil 

være skikket til å erverve denne landbrukseiendommen.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Roger Larsen (Frp) forslag til nytt pkt. 2 oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i Ringerike 

kommune, avslås, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003 
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11/20   

Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann SA - 

Vælsvannsveien  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 

 

 

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: 

 

Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 
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12/20   

Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3 

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden godkjennes, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden godkjennes, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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13/20   

Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5 

 

Vedtak: 

 

 
Søknad om tillatelse til fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen med gnr/bnr 18/5, 

gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 avslås jf. jordloven § 12. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
Søknad om tillatelse til fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen med gnr/bnr 18/5, 

gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 avslås jf. jordloven § 12. 
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14/20   

Klage - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Tove Mette Pedersen (V) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Rådmannens alternativ 1 

Saken utsettes for befaring» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Tove Mette Pedersens (V) 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 fattet i politisk sak 90/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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15/20   

Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Tove Mette Pedersen (V) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Rådmannens alternativ 1 

Saken utsettes for befaring» 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Tove Mette Pedersens (V) 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 fattet i politisk sak 92/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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16/20   

Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Gnr/bnr 18/43 - Småbråtaveien 54 

 

Vedtak: 

 

Forutsetningene for vurdering av kostnadene forbundet med tilknytning av boligen er 

endret siden vedtaket om tilknytning ble fattet. For Småbråtaveien 54 alene vil 

tilknytning til kommunalt avløp bli uforholdsmessig kostbart. 

 

1. Klagen tas til følge, og krav om tilknytning faller bort. 

 

2. Det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtaveien 54 får bestå inntil Grenda i 

Åsa skal knyttes til kommunalt avløp. Det skal da gjøres en ny kostnadsvurdering 

for å vurdere tilknytning av boligen. 

 

3. En eventuell søknad om et nytt, privat avløpsanlegg vil ikke bli godkjent, med 

mindre det settes vilkår om at eiendommen skal knyttes til kommunal ledning 

samtidig med Grenda i Åsa.  
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Forutsetningene for vurdering av kostnadene forbundet med tilknytning av boligen er 

endret siden vedtaket om tilknytning ble fattet. For Småbråtaveien 54 alene vil 

tilknytning til kommunalt avløp bli uforholdsmessig kostbart. 

 

1. Klagen tas til følge, og krav om tilknytning faller bort. 

 

2. Det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtaveien 54 får bestå inntil Grenda i 

Åsa skal knyttes til kommunalt avløp. Det skal da gjøres en ny kostnadsvurdering 

for å vurdere tilknytning av boligen. 

 

3. En eventuell søknad om et nytt, privat avløpsanlegg vil ikke bli godkjent, med 

mindre det settes vilkår om at eiendommen skal knyttes til kommunal ledning 

samtidig med Grenda i Åsa.  
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17/20   

Høring og offentlig ettersyn - Kunnskapspark Ringerike - vei og kryssløsning  

 

Vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for områdeplan for Kunnskapsparken 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 gjeldende reguleringsplaner som er innenfor planavgrensningen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for områdeplan for Kunnskapsparken 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 gjeldende reguleringsplaner som er innenfor planavgrensningen. 
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18/20   

Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 

 

 

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 har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 
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§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 
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smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 
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19/20   

Resultat fra ettårs kartlegging av lokal luftkvalitet i Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets innstilling til formannskapet. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar Norsk institutt for luftforskning (NILU)’s rapport 24/2019 «Kartlegging 

av lokal luftkvalitet i Hønefoss, målinger 2018-2019» til etterretning og anmoder rådmannen 

om å organisere arbeidet med å: 

1. Overvåke nasjonale varsler for luftkvalitet i Hønefoss. 

2. Utrede og gjennomføre aktuelle tiltak på veinettet i Hønefoss generelt og spesielt i 

perioder med varslet moderate og høye forurensningsnivåer. 

3. Innarbeide hensynet til luftkvalitet i all planleggingen etter plan- og bygningsloven.  

4. Informere innbyggerne om aktuell helserisiko knyttet til luftkvaliteten i Hønefoss. 
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20/20   

Vårkonferansen 2020  

 

Vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Informasjon om Vårkonferansen 2020 tas til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/447-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/20 

 

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

den 03.02.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5519-5  Arkiv: GNR 294/4  

 

Sak: 10/20 

 

Saksprotokoll - Konsesjonssøknad fra Kybeko AS for gnr/bnr 294/4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Søknad om konsesjon til Kybeko AS for kjøp av eiendommen Fjellia, gnr 294 bnr 4 i 

Ringerike kommune, avslås, jf. § 9 i konsesjonsloven av 28. november 2003 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Roger Larsen (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2: 

«Det er eierformen som ikke er ønskelig. Dersom Stig Arff søker om personlig konsesjon for 

eiendommen vil det være aktuelt å gjøre en ny vurdering av saken, da det vurderes at han vil 

være skikket til å erverve denne landbrukseiendommen.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Roger Larsen (Frp) forslag til nytt pkt. 2 oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt.  

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2486-3  Arkiv: V83  

 

Sak: 11/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om justering av bomavgift for skogsbilveien Setervad-Vælsvann 

SA - Vælsvannsveien  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Med hjemmel i veilovens § 56 godkjenner Ringerike kommune følgende endringer av 

bomsatser for Vælsvannsveien: 

 

1. Nye satser: 

Sommersesong (1. mai – 31. okt) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 40 

Lastebil/buss 130 

Sesongavgift (ny) 600 

 

Vintersesong (1. nov. – 30. april) 

  Nye satser, kr 

Motorsykkel/moped Gratis 

Personbil 60 

Lastebil/buss 200 

Sesongavgift (ny) 800 

 

2. Sommersesong defineres som 1. mai – 31. okt. og vintersesong 1. nov – 30. apr. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3862-10  Arkiv: GNR 255/2/3  

 

Sak: 12/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for tilbygg Gnr/bnr 255/2/3 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknad om dispensasjon fra forbud mot tiltak i LNF-områder etter kommuneplanen § 

10.1 og forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs vann og vassdrag etter 

kommuneplanen § 11.1 for å beholde takoverbyggene og boden godkjennes, jf. pbl. § 

19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/165-4  Arkiv: GNR 18/5, 20/5, 

27/5  

 

Sak: 13/20 

 

Saksprotokoll - Avslag på søknad om fradeling av eiendom Gnr/bnr 18/5, 20/5, 27/5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 
Søknad om tillatelse til fradeling av ca. 80 dekar fra landbrukseiendommen med gnr/bnr 18/5, 

gnr/bnr 20/5 og gnr/bnr 27/5 avslås jf. jordloven § 12. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

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.: 19/3253-6  Arkiv: GNR 18/43  

 

Sak: 16/20 

 

Saksprotokoll - Klage på pålegg om tilknytning til kommunalt avløp Gnr/bnr 18/43 - 

Småbråtaveien 54 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Forutsetningene for vurdering av kostnadene forbundet med tilknytning av boligen 

er endret siden vedtaket om tilknytning ble fattet. For Småbråtaveien 54 alene vil 

tilknytning til kommunalt avløp bli uforholdsmessig kostbart. 

 

1. Klagen tas til følge, og krav om tilknytning faller bort. 

 

2. Det eksisterende avløpsanlegget på Småbråtaveien 54 får bestå inntil Grenda i 

Åsa skal knyttes til kommunalt avløp. Det skal da gjøres en ny kostnadsvurdering 

for å vurdere tilknytning av boligen. 

 

3. En eventuell søknad om et nytt, privat avløpsanlegg vil ikke bli godkjent, med 

mindre det settes vilkår om at eiendommen skal knyttes til kommunal ledning 

samtidig med Grenda i Åsa.  
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3084-4  Arkiv: N04 &13  

 

Sak: 18/20 

 

Saksprotokoll - Høring - endringer i motorferdselloven  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Ringerike kommune har følgende innstilling til høring om endringer i motorferdselloven og 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

 

Endringsforslag i motorferdselloven: 

§ 4 a tredje ledd første punktum: 

«Departementet kan i inntil seks kommuner gi kommunestyret, eller annet folkevalgt organ 

som kommunestyret bestemmer, myndighet til i forskrift å fastsette løyper for persontransport 

med beltegående motorkjøretøy på vinterføre til utgangspunkter for alpin skikjøring 

(catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 6 annet ledd: "Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorfartøy med elektrisk motor med 

inngangseffekt opptil 800 watt på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Ved vurderingen 

av om det skal gis tillatelse skal det legges vekt på hensynet til vannet som levested for 

viltarter og fugler, herunder særskilt vekt på hensynet til hekkeområder. Det kan ikke gis 

tillatelser til motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv". 

Nåværende annet ledd blir nytt tredje ledd, og gis følgende endrede ordlyd: 

"Tillatelse etter første eller annet ledd kan gis for bestemte høve eller for bestemte tidsrom. 

Kommunen kan sette vilkår for tillatelsen." 

Endringsforslaget støttes ikke. 

 

§ 12 a og 12 b første ledd, første punktum: 

«Statens naturoppsyn fører kontroll med at bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov 

blir overholdt. Reglene i naturoppsynsloven § 3 får anvendelse ved kontroll etter denne lov. I 

tillegg til fullmaktene i naturoppsynsloven § 3 kan oppsynet kreve at fører av motorkjøretøy 

eller -fartøy viser frem dokumenter som det er påbudt å ha med under kjøringen». 

«Statens naturoppsyn kan ilegge fører av motorkjøretøy eller -fartøy overtredelsesgebyr hvis 

fører ikke overholder bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov». 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

Endringsforslag i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag: 

§ 2 a: 

«Kommunen kan i forskrift begrense eller forby bruk av elektriske sykler i hele eller deler av 

utmarka». 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 4b første ledd, første punktum: «Direktoratet kan i inntil seks kommuner gi 

kommunestyret, eller annet folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, myndighet til i 

forskrift å fastsette løyper for persontransport med beltegående motorkjøretøy på vinterføre 

til utgangspunkter for alpin skikjøring (catskiing) som et forsøk på inntil seks år».  

Ingen synspunkter til endringsforslaget. 

 

§ 4, nytt niende ledd: «Kommunen skal rapportere inn data om vedtatte snøscooterløyper 

etter denne bestemmelsen til Miljødirektoratets nasjonale database for snøscooterløyper. 

Miljødirektoratet kan fastsette bestemmelser om innrapporteringen». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 5 første ledd, bokstav c: «eier av hytte for transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og 

hytte når korteste trasé for ikke-motorisert transport mellom hytte og brøytet bilveg er minst 

2,5 km, og når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter bokstav a». 

Endringsforslaget støttes. 

 

§ 6, første punktum: «I unntakstilfelle kan kommunen etter skriftlig søknad gi tillatelse til 

kjøring utover § 2 - § 5, dersom søkeren påviser et særlig behov som ikke knytter seg til 

turkjøring, og som ikke kan dekkes på annen måte». 

Endringsforslaget støttes. 

 

Økt mulighet for delegert vedtak, som det legges opp til i en eventuelle endring i §§ 3 og 5 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, vil legge til rette for en 

smidigere og raskere saksbehandling i kurante motorferdselsaker. Spesielle og prinsippielle 

saker forutsettes lagt fram til politisk behandling. 

 

Ringerike kommune har liten eller ingen erfaring med anvendelse av bestemmelsene i § 2 i 

forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Følgelig har vi ingen 

spesielle synspunkter til denne bestemmelsen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 03.02.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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