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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 09.03.2020 Tid: 12:30 – 18:00 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

12:30 – 14:00 Befaring med oppmøte i Bjørkeveien 5  

 Bjørkeveien 5  

 Eikliveien 5,  

14:00 – 15:00 Verksted om tilsyn i områder i 100-metersbelte  

                        (Workshop)  

15:00 – 16:00 Pause  

16:00 – 16:30 Orientering om VA-prosjektet i Åsa.  

16:30 – 16:40 Pause  

16:40 – 17:40 Orientering trafikkmålinger V/ Erik Josephson  

17:40 – 17:50 Pause.  

17:50 - 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 FO  

Medlem Lise Kihle Gravermoen Sp   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh. FO  

Medlem Tove Mette Pedersen V FO  

Varamedlem Harald Fagerås Sp  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Nanna Kristoffersen Rødt  Tove Mette Pedersen 

Varamedlem Morten Løken Kværnstrøm Uavh.  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Terje Dahlen, ass.rådmann, Ingrid Strømme, rådgiver byggsak, 

Kristine Grønlund, byggesak, Elisabeth S. Lund, byggesak, Ane 

Marie Rydland, byggesak Erik Josephson, ingeniør utbygging, Jostein 

Nybråten, enhetsleder utbygging, Magne Lohre, utbygging,  
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Merknader Presentasjoner fra møtet finner du her:  

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

 Det ble foreslått befaring til Smedgårdsveien i forbindelse med 

sak 27/20 til neste HMA møte 14.04.20 

 Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

Behandlede saker Fra og med sak 21/20 og delegerte vedtak 4/20 

til og med sak  31/20 

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

satt med følgende til dagsorden: 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende spørsmål: 

«Det er blitt meg fortalt at det er flere farlige situasjoner ved avlevering av barn på morgenen 

ved skolen. 

Det skal være satt av penger til parkeringsplass er det blitt informert om. For å starte opp 

prosjektet må det også på plass en støttemur og det gjør at prosjektet får en annen kostnad, 

derfor har dette prosjektet blitt utsatt. 

 

Dette er en sak som har tatt lang tid blir det sagt. 

Hvordan ligger dette prosjektet an pr. nå? 

Er det satt av mede midler til prosjektet? 

Når kan man starte opp med dette og når kan man forvente at dette er klart til bruk? 

Ass.rådmann, Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen (Sett) Roger Larsen Knut Stubben 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

4/20 20/1052   

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

09.03.2020  

 

 

21/20 20/662   

 Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest  

 

 

22/20 20/732   

 Utbyggingsavtale Krokenveien 23 og 40a  

 

 

23/20 20/833   

 Utbyggingsavtale Færdentoppen  

 

 

24/20 14/1477   

 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - 

sluttbehandling  

 

 

25/20 16/4852   

 Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  

 

 

26/20 19/1579   

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

 

 

27/20 17/2702   

 Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse Gnr/bnr 

169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

 

28/20 18/5345   

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

Bjørkeveien 5 

 

 

29/20 19/1775   

 Klage - Avslag på søknad fradeling Gnr/bnr 39/44 - Eikliveien 5 
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30/20 19/2880   

 Adressenavn i planområdet Killingtjern to  

 

 

31/20 19/5098   

 Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  
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4/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 09.03.2020  

 

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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21/20   

Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest  

 

Vedtak: 

 

1. Sagaveien 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 

 

2. Rabbaveien 

Gjennomføring av bom, gjennomføres som prøveprosjekt frem til 31.12.20 

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i 

Hønengata. Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med 

automatikk slik at den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte 

rushtidsperioder. Når den er stengt kan den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-

/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å passere.  

 

3. Økonomi 

Kostnadene med elektronisk bom og fortau i Sagaveien innarbeides i trygg skoleveistiltak for 
Ullerål skole. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Sagaveien blir enveiskjørt med fortau og bommen fjernes». 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

«Vedtak pkt. 2 Sagaveien flyttes opp som pkt 1: 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 
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Nytt i  pkt. 2: Rabbaveien, gjennomføring av bom, gjennomføres som prøveprosjekt frem til 

31.12.20 

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i Hønengata. 

Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at 

den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte rushtidsperioder. Når den er stengt kan 

den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å 

passere.  

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) forslag oppnådde 3 stemmer (Fagerås Sp, Gravermoen Sp og Kristoffersen 

Rødt) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag pkt. 1 og 2.  og Stubben (Krf) forslag, ble 

Stubbens (Krf) forslag vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Rådmannens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Rabbaveien 

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i Hønengata. 

Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at 

den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte rushtidsperioder. Når den er stengt kan 

den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å 

passere.  

Tiltaket vurderes fortløpende med oppsummering høsten 2021. 

2. Sagaveien 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 

3. Økonomi 

Kostnadene med elektronisk bom og fortau i Sagaveien innarbeides i trygg skoleveistiltak for 
Ullerål skole. 
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22/20   

Utbyggingsavtale Krokenveien 23 og 40a  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Krokenveien 23 og 40A» mellom Krokenveien 23 AS 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Krokenveien 23 og 40A» mellom Krokenveien 23 AS 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 
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23/20   

Utbyggingsavtale Færdentoppen  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Færdentoppen Ringerike kommune vedtas. 

2.   Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold     

 kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Færdentoppen Ringerike kommune vedtas. 

2.   Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold     

 kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen 
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24/20   

367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. 367 Områderegulering for Eggemoen Aviation & Technology Park vedtas.  

 

2. Planen oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig 

avgjørelse av hensynssone for H430 (området vist uten rettsvirkning), jf. pbl. § 5-6. 

 

3. Ved vedtak av områdereguleringa, tas det sikte på å oppheve de deler av gjeldende 

reguleringsplan 272-03 Eggemoen Industriområde og flyplass, vedtatt 20.06.07 som 

overlappes av ny plan. 

 

4. Ringerike kommune skal igangsette og gjennomføre et prosjekt for erstatningsarealer 

for tapt friluftsliv, som forlengelse av prosjektet vedrørende kartlegging av viktige 

friluftsområder i kommunen.  
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25/20   

Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for friluftslivets 

ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for friluftslivets 

ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i Ringerike kommune. 
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26/20   

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

 

Vedtak: 

 

1. HMA gir etter pbl § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA gir etter pbl § 19-2 dispensasjon fra byggeforbudet i LNF-områder i 

kommuneplanen § 10.1 for å oppføre ny garasje som erstatning for gammelt 

uthus/garasje. 

 

2. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
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27/20   

Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse Gnr/bnr 169/22 , 169/10 

- Smedgårdsveien 

 

Vedtak: 

 

På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes. 

 
 

 

Behandling: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) 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 

delegasjonssak 408/19. 

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

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien 

godkjennes. 

5. Viderebehandling av endringssøknad delegeres til rådmannen. 
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28/20   

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

 

Vedtak: 

 

1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Eli Marie Hanserud (Frp) fremmet Rådmannens forslag Alternativ 2: 

1. «Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

2. Søknaden om fradeling godkjennes, jf. pbl. §§ 21-4 og 26-1.  

3. Viderebehandling delegeres til rådmannen» 

 
Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hanseruds (Frp) 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 90/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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29/20   

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

 

Vedtak: 

 

 

1. Klagen tas til følge, jf. fvl. § 33 andre ledd.  

2. Søknad om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig etter kommuneplanen § 6.1.2 

for avgivende eiendom godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2.  

3. Søknad om dispensasjon fra maksimalt tillatt utnyttelsesgrad på 25 % BYA etter 

kommuneplanen § 6.1.4 for avgivende eiendom godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

4. Søknad om dispensasjon fra krav om 5 meter avstand fra bygning til nabogrensa etter 

reguleringsplan nr. 15 § 7 godkjennes, jf. pbl. § 19-2.  

5. Søknad om fradeling av tomt fra eiendom gnr/bnr 39/44 godkjennes, jf. pbl. § 20-1 første 

ledd bokstav m og § 26-1.  

6. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens alternativ 1 og rådmannens alternativ 2, ble 

rådmannens alternativ 2 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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30/20   

Adressenavn i planområdet Killingtjern to  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Killingtjernhaugen 

 

 

 

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. Killingtjernhaugen 
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31/20   

Plan for miljørettet helsevern 2020-23 til orientering  

 

Vedtak: 

 

  

Hovedutvalget (HMA) tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

Kommunestyre. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

  

Kommunestyret tar «Plan for miljørettet helsevern 2020-23» til orientering. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1052-4  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/20 

 

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

den 09.03.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/662-2  Arkiv: Q80  

 

Sak: 21/20 

 

Saksprotokoll - Trafikksikringstiltak Hønefoss nord-vest  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Sagaveien 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 

 

2. Rabbaveien 

Gjennomføring av bom, gjennomføres som prøveprosjekt frem til 31.12.20 

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i 

Hønengata. Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med 

automatikk slik at den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte 

rushtidsperioder. Når den er stengt kan den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-

/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å passere.  

 

3. Økonomi 

Kostnadene med elektronisk bom og fortau i Sagaveien innarbeides i trygg skoleveistiltak for 
Ullerål skole. 

 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Sagaveien blir enveiskjørt med fortau og bommen fjernes». 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

«Vedtak pkt. 2 Sagaveien flyttes opp som pkt 1: 

Det bygges fortau i Sagaveien mellom Rabbaveien og Fossekallveien, samtidig gjøres vegen 

enveiskjørt i samme retning som bybussen går, det vil si fra Rabba mot Fossekallveien. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Fortauet plasseres på nordsiden av Sagaveien slik at det kommer på samme side som fortauet 

som kommer i Sagaveien mellom Fossekallveien og Krokenveien. 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Nytt i  pkt. 2: Rabbaveien, gjennomføring av bom, gjennomføres som prøveprosjekt frem til 

31.12.20 

Øvre del av Rabbaveien stenges for gjennomkjøring i periodene med høy trafikk i Hønengata. 

Tiltaket gjennomføres rett sør for Rundtom med en elektronisk bom med automatikk slik at 

den er åpen mesteparten av døgnet, men stengt i valgte rushtidsperioder. Når den er stengt kan 

den åpnes av utrykningskjøretøyer, brøyte-/strøbiler og andre som må ha dispensasjon til å 

passere.  

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) forslag oppnådde 3 stemmer (Fagerås Sp, Gravermoen Sp og Kristoffersen 

Rødt) og falt. 

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag pkt. 1 og 2.  og Stubben (Krf) forslag, ble 

Stubbens (Krf) forslag vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Rådmannens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

Formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/732-2  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 22/20 

 

Saksprotokoll - Utbyggingsavtale Krokenveien 23 og 40a  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Krokenveien 23 og 40A» mellom Krokenveien 23 AS 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og 

vedlikehold kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/833-2  Arkiv: L82  

 

Sak: 23/20 

 

Saksprotokoll - Utbyggingsavtale Færdentoppen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for Færdentoppen Ringerike kommune vedtas. 

2.   Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold     

 kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

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.: 17/2702-64  Arkiv: GNR 169/22  

 

Sak: 27/20 

 

Saksprotokoll - Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse 

Gnr/bnr 169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Lise Kihle Gravermoen (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«På grunn av vanskelig løsning trafikkmessig, ber om befaring. 

Saken utsettes». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2880-7  Arkiv: L32  

 

Sak: 30/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn i planområdet Killingtjern to  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

 

1. Killingtjernhaugen 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 09.03.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 



Tom side
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