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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 17.08.2020 Tid: 14:00 -16:45 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

14:00 –           Oppmøte/befaring Vestsiden Fjellanlegg. Kjører egne biler.  

14:00 – 14:30 Befaring  

14:30 – 15 00 Retur til Rådhuset  

15:00 – 16:00 Pause (lett bespisning) 

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   

Medlem Lise Kihle Gravermoen Sp   

Medlem Stein-Roar Eriksen Uavh. FO  

Medlem Tove Mette Pedersen V   

Varamedlem Harald Fagerås Sp  Stein Roar Eriksen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass. rådmann Terje Dahlen, Saksbehandler: Ane Marie Rydland og 

Elisabeth Skaret Lund. 

 

Merknader  HMA ønsker orientering om LNF områder – Settes opp 

orientering i et senere HMA møte. 

 HMA ønsker befaring til Skogveien 7 i neste HMA møte 

 HMA ønsker befaring til Bekkegata 4 i neste HMA møte 

Behandlede saker Fra og med sak 51/20, delegerte saker 9/20, referatsaker 10/20 

til og med sak  60/20. 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende spørsmål: 

Det er ønskelig at det blir gitt en nærmere redegjørelse vedrørende Bergland Hotell,  

om utviklingen i denne saken? 

Ass. rådmann orienterte muntlig om saken i møtet. 
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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  

9/20 20/3579   

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

17.08.2020  

 

 

10/20 20/3579   

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

og arealforvaltning den 17.08.2020  

 

 

51/20 20/3220   

 Utbyggingsavtale Hønengata 40-44  

 

 

52/20 20/3530   

 Nedre Klekken vei - utbyggingsavtale  

 

 

53/20 16/4201   

 Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 47/1 - Sørumsgata 137 og 139 

 

 

54/20 19/692   

 Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

 

55/20 20/456   

 Klage på avvisning og avslag om nedsettelse av gebyr Gnr/bnr 61/16 - 

Fredheim 

 

 

56/20 19/4087   

 462 Detaljregulering Norderud Oppstartsbehandling  

 

 

57/20 18/313   

 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

 

58/20 19/4208   

 Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje Gnr/bnr 47/87 - 

Skogveien 7 
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59/20 20/2032   

 Dispensasjon for fradeling Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

 

60/20 20/2369   

 Adressenavn på vei beliggende både i Ringerike og Krødsherad  

 

 

 

 



  

Side 5 av 16 

 

 

9/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 17.08.2020  

 

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   

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

arealforvaltning den 17.08.2020  

 

Vedtak: 

 

Referatsakene 20/20-31 og 19/2246-42 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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51/20   

Utbyggingsavtale Hønengata 40-44  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Hønengata 40-44» mellom Hønengata 40-44 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 enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for «Hønengata 40-44» mellom Hønengata 40-44 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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52/20   

Nedre Klekken vei - utbyggingsavtale  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Nedre Klekkenvei mellom Sandvold Boliger AS 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar til fremtidig drift og vedlikehold kommunaltekniske 

anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Nedre Klekkenvei mellom Sandvold Boliger AS 

og Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar til fremtidig drift og vedlikehold kommunaltekniske 

anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 

 



  

Side 9 av 16 

 

 

53/20   

Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 47/1 - Sørumsgata 137 og 139 

 

Vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet vesentlige nye opplysninger, og vedtak om tvangsmulkt 

opprettholdes med utsatt iverksettelse til 01.11.2020 i tråd med kommunens 

foreløpige svar på klagen. 

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

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«1. Klagen tas delvis til følge, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 33 andre ledd.  

2. Iverksettelsen av månedsmulkt på kr 3 000 utsettes til 01.06.2021, dersom 

opprinnelig pålegg ikke er oppfylt innen dette». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Berghagens (Ap) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Ap). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet vesentlige nye opplysninger, og vedtak om tvangsmulkt 

opprettholdes med utsatt iverksettelse til 01.11.2020 i tråd med kommunens 

foreløpige svar på klagen. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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54/20   

Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
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55/20   

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

 

Vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avvisningsvedtak i 

formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge. 

2. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr i formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge.  

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

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avvisningsvedtak i 

formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge. 

2. Det har ikke kommet fram vesentlig nye opplysninger, og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr i formannskapets sak 73/20 tas ikke til følge.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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56/20   

462 Detaljregulering Norderud Oppstartsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Kommunen anbefaler oppstart av 3007_462 Detaljregulering Norderud under forutsetning 

av at planområdet begrenses til feltet B1 avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende 

kommuneplan» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Braatens (Sp) ble Rådmannens forslag 

vedtatt mot 3 stemmer (Sp) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet: 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 
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57/20   

444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forsalg til 2 nye punkter: 

«Nytt pkt. 3 Anleggsvolumets avgrensning, inkludert sikkerhetssoner, skal inntas i 

reguleringsplankartet. 

Nytt pkt. 4 Anleggsvolumet skal matrikuleres».  

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

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

formannskapet. 

Et enstemmig HMA vedtok Braatens (Sp) forslag følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. 3007_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg vedtas. 

 

2. De deler av 305 Vestsiden pukkverk vedtatt 15.12.2005, som blir berørt av ny plan 

oppheves. 
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58/20   

Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje Gnr/bnr 47/87 - Skogveien 7 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

  

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kravet om maksimalt tillatt grunnflate på 40 m² for 

garasje etter reguleringsplanen § 5 bokstav d godkjennes, jf. plan- og bygningsloven 

(pbl.) § 19-2. 

2. Søknaden om dispensasjon fra krav om minst 4 meter avstand fra garasje til 

nabogrense etter pbl. § 29-4 godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

3. Søknaden om endring av gitt tillatelse for garasje godkjennes. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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59/20   

Dispensasjon for fradeling Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra krav om 700 m² tomt for enebolig ved fradeling etter 

kommuneplanen §§ 6.1.2 og 6.1.8 godkjennes, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-

2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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60/20   

Adressenavn på vei beliggende både i Ringerike og Krødsherad  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Haugerudkleiva 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Haugerudkleiva 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3579-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 9/20 

 

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

den 17.08.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3220-2  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 51/20 

 

Saksprotokoll - Utbyggingsavtale Hønengata 40-44  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Hønengata 40-44» mellom Hønengata 40-44 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 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3530-3  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 52/20 

 

Saksprotokoll - Nedre Klekken vei - utbyggingsavtale  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for Nedre Klekkenvei mellom Sandvold Boliger AS og 

Ringerike kommune vedtas. 

 

2. Ringerike kommune overtar til fremtidig drift og vedlikehold kommunaltekniske 

anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/4201-20  Arkiv: GNR 47/1  

 

Sak: 53/20 

 

Saksprotokoll - Klage på vedtak om tvangsmulkt Gnr/bnr 47/1 - Sørumsgata 137 og 139 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Det har ikke kommet vesentlige nye opplysninger, og vedtak om tvangsmulkt 

opprettholdes med utsatt iverksettelse til 01.11.2020 i tråd med kommunens 

foreløpige svar på klagen. 

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

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«1. Klagen tas delvis til følge, jf. forvaltningsloven (fvl.) § 33 andre ledd.  

2. Iverksettelsen av månedsmulkt på kr 3 000 utsettes til 01.06.2021, dersom 

opprinnelig pålegg ikke er oppfylt innen dette». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Berghagens (Ap) forslag, ble 

Rådmannens forslag vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Ap). 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/692-12  Arkiv: GNR 50/90  

 

Sak: 54/20 

 

Saksprotokoll - Klage på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - Bjørkeveien 5 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyr for oppføring av ny bolig i delegasjonssak nr. 120/20 

avvises. 

 

2. Nedsettelse av gebyr i delegasjonssak nr. 120/20 avslås. 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som Hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4087-15  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 56/20 

 

Saksprotokoll - 462 Detaljregulering Norderud Oppstartsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007ˍ462 Detaljregulering Norderud med en 

planavgrensning som tar for seg områdene A og B. 

2. I planarbeidet skal det undersøkes om det er mulig å legge adkomstveien på en slik 

måte at den ikke berører matjord. Dersom det ikke kan unngås at opparbeiding av 

adkomst vil beslaglegge matjord, skal det utarbeides en jordvernplan som fastsetter 

kompenserende tiltak og håndtering av matjorda, jf. kommuneplanens bestemmelser § 

5.14. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternative forslag: 

«Kommunen anbefaler oppstart av 3007_462 Detaljregulering Norderud under forutsetning av 

at planområdet begrenses til feltet B1 avsatt til fremtidig boligområde i gjeldende 

kommuneplan» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Braatens (Sp) ble Rådmannens forslag 

vedtatt mot 3 stemmer (Sp) som hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet: 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/4208-29  Arkiv: GNR 47/87  

 

Sak: 58/20 

 

Saksprotokoll - Endring av gitt tillatelse og dispensasjon for garasje Gnr/bnr 47/87 - 

Skogveien 7 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

  
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2032-10  Arkiv: GNR 317/107  

 

Sak: 59/20 

 

Saksprotokoll - Dispensasjon for fradeling Gnr/bnr 317/107 - Bekkegata 4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet rådmannens forslag alternativ 1: 

«Saken utsettes for befaring.». 

  

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Berghagens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2369-5  Arkiv: L32  

 

Sak: 60/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn på vei beliggende både i Ringerike og Krødsherad  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Haugerudkleiva 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 17.08.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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