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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 13.05.2020 Tid: 14:00  - 17:20 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

Kl.14:00 Oppmøte (i egne biler) i Smedgårdsveien. Sokna.  

14:30 – 15:00 Retur til Rådhuset  

15:00 – 16:00 Pause  

16:00 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 FD  

Medlem Lise Kihle Gravermoen Sp   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh.   

Medlem Tove Mette Pedersen V   

Varamedlem Harald Fagerås Sp  Anders Braaten 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Fagleder Vei/park/idrettsforvaltning Morten Fagerås, fra byggesak 

Ingrid Strømme og Kristine Grønlund. 

 

Merknader  Orientering – Rapport tilstandsvurdering kommunale veier V/ 

Hans Aase fra Sweco. 

 Repr. Anders Braaten (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt 

sin egen habilitet i behandling av sak 36/20.  

 Braaten (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6.2. bokstav c. 

 Repr. Harald Fagerås (Sp) tok sete under behandling av sak 

36/20 

 Presentasjoner fra møtet finner du her:  

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

Behandlede saker Fra og med sak 32/20, referatsak 20/20 

til og med sak  43/20, delegerte vedtak 6/20 
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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 fremmet følgende forslag: 

«Kan sak 36/20 behandles som første sak?» 

Et enstemmig hovedutvalg bifalt dette. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen Roger Larsen Knut Stubben 

 

 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen  
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/20 20/2100   

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

og arealforvaltning den 13.05.2020  

 

 

6/20 20/2100   

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

13.05.2020  

 

 

32/20 19/3471   

 Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

 

33/20 20/1429   

 Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023  

 

 

34/20 20/1390   

 Strategi for tilsyn i strandsonen  

 

 

35/20 14/957   

 Pålegg om riving Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

 

36/20 17/2702   

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

169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

 

37/20 20/456   

 Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - Fredheim 

 

 

38/20 20/958   

 Søknad om dispensasjon fra plankrav for terrengplanering Gnr/bnr 92/1 - 

Hensmoen 

 

 

39/20 20/1552   

 Motorferdsel i utmark og vassdrag, søknad om fornyelse av dispensasjon  
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40/20 20/791   

 Adressenavn på vei i planområdet Færdentoppen boligområde  

 

 

41/20 20/681   

 Adressenavn på vei til Rudssetra og Milebråtan i Brekkebygda  

 

 

42/20 20/572   

 Adressenavn i hyttefelt Gunbjørrud  

 

 

43/20 14/654   

 Endret skrivemåte på tidligere tildelte adressenavn  
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5/20   

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

arealforvaltning den 13.05.2020  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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6/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 13.05.2020  

 

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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32/20   

Forslag til endring av lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

1. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4. 

 

 

 

Behandling: 

 

Knut Stubben (Krf) fremmet følgende forslag: 

 «Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre avløpsanlegg 

(FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist. 

2. Rådmannen (teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensingsforskriften kapittel 15 og 15 A), herunder 

utarbeider en lokal forskrift til § 15A- 4.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Stubbens (Krf) forslag, ble Stubbens 

forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til endringsforskrift til den lokale forskriften om tømming av mindre 

avløpsanlegg (FOR 2009-06-25-1049) sendes på høring med seks ukers frist.  

2. Rådmannen (Teknisk VAR) fortsetter prosessen med å innarbeide rutiner for 

oljeutskillere og påslipp (forurensningsforskriften kapittel 15 og 15A), herunder 

vurdere behovet for lokal forskrift til § 15A-4. 
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33/20   

Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023  

 

Vedtak: 

 

1. Strategiplan for SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2020-2023 

for Ringerike og Hole vedtas. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Strategiplan for SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2020-2023 

for Ringerike og Hole vedtas. 
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34/20   

Strategi for tilsyn i strandsonen  

 

Vedtak: 

 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 

 

 

 

 



  

Side 10 av 18 

35/20   

Pålegg om riving Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Vedtak: 

 

1. HMA pålegger riving av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020, jf. pbl. § 31-5. 

2. For hver påbegynte måned uten at fristen i punkt 1 i dette vedtaket overholdes, ilegges 

det tvangsmulkt på kr 30 000,-. Tvangsmulkten løper fra 01.03.2021. 

3. Pålegget anses oppfylt når 

a. Gjenoppbygging/nybygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang, eller 

b. Byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet og det er søkt om 

ferdigattest på rivingen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA pålegger riving av bebyggelsen på gnr/bnr 163/10 mfl. dersom 

gjenoppbygging/nybygging ikke er satt i gang innen 31.12.2020, jf. pbl. § 31-5. 

2. For hver påbegynte måned uten at fristen i punkt 1 i dette vedtaket overholdes, ilegges 

det tvangsmulkt på kr 30 000,-. Tvangsmulkten løper fra 01.03.2021. 

3. Pålegget anses oppfylt når 

a. Gjenoppbygging/nybygging etter godkjent byggetillatelse er satt i gang, eller 

b. Byggverk på eiendommen er revet, tomta er ryddet og det er søkt om 

ferdigattest på rivingen. 
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36/20   

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

- Smedgårdsveien 

 

Vedtak: 

 

1. På HMA`S befaring med partene 13.05.20 ble det skissert omforent løsning av saken. 

2. Forutsatt at partene inngår avtale i løpet av en uke, delegeres endelig behandling til 

rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. et samlet HMA: 

1. «På HMA`S befaring med partene 13.05.20 ble det skissert omforent løsning av saken. 

2. Forutsatt at partene inngår avtale i løpet av en uke, delegeres endelig behandling til 

rådmannen». 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 
Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) forslag p.v.a HMA 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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37/20   

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - Fredheim 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr i delegert sak 60/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i delegert sak 60/20 avslås. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Saken utsettes» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Sp) falt. 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr i delegert sak 60/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i delegert sak 60/20 avslås. 
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38/20   

Søknad om dispensasjon fra plankrav for terrengplanering Gnr/bnr 92/1 - Hensmoen 

 

Vedtak: 

 

Søknaden om dispensajson fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 godkjennes på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2. 

1. Det skal dokumenteres at massene som brukes til planering ikke er forurenset. Det skal 

tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene ikke er forurenset.  

2. Det skal i størst mulig grad benyttes masser fra omkringliggende områder, som 

beskrevet i brev fra Feste Nordøst, mottatt 16.04.2020. 

3. Innkjøring av masser utenfra området skal begrenses til maksimalt to lastebillass med 

masser inn per virkedag, og innkjøringen skal bare skje i perioden 09.00-14.00. 

a. Med innkjøring utenfra området, menes innkjøring hvor det er nødvendig å 

krysse jernbanen. 

4. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for planeringen før nødvendige tillatelser etter 

forurensningsloven foreligger. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Søknaden om dispensajson fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 godkjennes på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2. 

1. Det skal dokumenteres at massene som brukes til planering ikke er forurenset. Det skal 

tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene ikke er forurenset.  

2. Det skal i størst mulig grad benyttes masser fra omkringliggende områder, som 

beskrevet i brev fra Feste Nordøst, mottatt 16.04.2020. 

3. Innkjøring av masser utenfra området skal begrenses til maksimalt to lastebillass med 

masser inn per virkedag, og innkjøringen skal bare skje i perioden 09.00-14.00. 

a. Med innkjøring utenfra området, menes innkjøring hvor det er nødvendig å 

krysse jernbanen. 

4. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for planeringen før nødvendige tillatelser etter 

forurensningsloven foreligger. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

 

39/20   

Motorferdsel i utmark og vassdrag, søknad om fornyelse av dispensasjon  



  

Side 14 av 18 

 

Vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. dato for fattet vedtak i HMA tom. 31.12.2021. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. dato for fattet vedtak i HMA tom. 31.12.2021. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 

40/20   

Adressenavn på vei i planområdet Færdentoppen boligområde  

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 
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1. Skibrua 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Skibrua 
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41/20   

Adressenavn på vei til Rudssetra og Milebråtan i Brekkebygda  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Rudsseterveien 

 

 

 

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. Rudsseterveien 
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42/20   

Adressenavn i hyttefelt Gunbjørrud  

 

Vedtak: 

 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Hugeråsveien 

 

 

 

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. Hugeråsveien 
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43/20   

Endret skrivemåte på tidligere tildelte adressenavn  

 

Vedtak: 

 

 

1. Saken tas til etterretning. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Saken tas til etterretning. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2100-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 6/20 

 

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

den 13.05.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1429-4  Arkiv: V18  

 

Sak: 33/20 

 

Saksprotokoll - Strategiplan for SMIL, NMSK og tiltak i beiteområder 2020-2023  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Strategiplan for SMIL, NMSK og tilskudd til tiltak i beiteområder for perioden 2020-2023 

for Ringerike og Hole vedtas. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.  

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/456-13  Arkiv: GNR 61/16  

 

Sak: 37/20 

 

Saksprotokoll - Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - Fredheim 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyr i delegert sak 60/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyr i delegert sak 60/20 avslås. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

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

«Saken utsettes» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Sp) falt. 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Sp) som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/958-13  Arkiv: GNR 92/1  

 

Sak: 38/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon fra plankrav for terrengplanering Gnr/bnr 

92/1 - Hensmoen 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Søknaden om dispensajson fra plankravet i kommuneplanbestemmelsene § 2 godkjennes på 

følgende vilkår, jf. pbl. § 19-2. 

1. Det skal dokumenteres at massene som brukes til planering ikke er forurenset. Det skal 

tas stikkprøver av massene for å kunne dokumentere at massene ikke er forurenset.  

2. Det skal i størst mulig grad benyttes masser fra omkringliggende områder, som 

beskrevet i brev fra Feste Nordøst, mottatt 16.04.2020. 

3. Innkjøring av masser utenfra området skal begrenses til maksimalt to lastebillass med 

masser inn per virkedag, og innkjøringen skal bare skje i perioden 09.00-14.00. 

a. Med innkjøring utenfra området, menes innkjøring hvor det er nødvendig å 

krysse jernbanen. 

4. Det vil ikke bli gitt byggetillatelse for planeringen før nødvendige tillatelser etter 

forurensningsloven foreligger. 

5. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1552-3  Arkiv: K01  

 

Sak: 39/20 

 

Saksprotokoll - Motorferdsel i utmark og vassdrag, søknad om fornyelse av 

dispensasjon  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Terje Holid gis tillatelse til bruk av ATV med registreringsnummer NL 4385 for 

transport av funksjonshemmet, på følgende vilkår: 

a. Tillatelsen gjelder fra nærmeste parkering til og fra hytte gnr. 100/54 

b. Tillatelsen gjelder fom. dato for fattet vedtak i HMA tom. 31.12.2021. 

c. Det kan kun kjøres inntil 10 turer per år. 

d. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse skal 

kjøreboken vedlegges søknaden. 

2. Det gis dispensasjon fra markalovens § 10 for transport av funksjonshemmet i samme 

periode og område 

3. Ved brudd på betingelser for dispensasjon kan ikke fornyet tillatelse påregnes. 

 

Vedtaket er hjemlet i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 

og markalovens § 15. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/791-11  Arkiv: L32  

 

Sak: 40/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn på vei i planområdet Færdentoppen boligområde  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Skibrua 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/681-6  Arkiv: L32  

 

Sak: 41/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn på vei til Rudssetra og Milebråtan i Brekkebygda  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Rudsseterveien 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/572-25  Arkiv: L32  

 

Sak: 42/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn i hyttefelt Gunbjørrud  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Hugeråsveien 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/654-74  Arkiv: L32  

 

Sak: 43/20 

 

Saksprotokoll - Endret skrivemåte på tidligere tildelte adressenavn  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Saken tas til etterretning. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 13.05.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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