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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Oppmøte Bekkegata 

4/Formannskapssalen 

    

Møtedato: 07.09.2020 Tid: 13:30 – 16:50 

Dagsplan: 
 

13:30 Oppmøte Bekkegata 4 (Private biler) 

14:00 Avreise Bekkegata 4 

14:15 Ankomst Skogveien 7 

14:45 Avreise til Rådhuset 

15:00 – 16:00 Pause/lett bevertning 

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.   

Medlem Tove Mette Pedersen V   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal, rådgiver for byggesak, 

Kristine Grønlund og Elisabeth Skare Lund. Rådgiver landbruk, 

Sigrid Bruholt. 

 

Merknader  Hovedutvalget (HMA) ønsker temamøte om LNF området og 

trafikksikkerhetstiltak 

 

Behandlede saker Fra og med sak 62/20, delegert sak 11/20 og referatsak 12/20 

til og med sak  68/20 

 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Leder Roger Larsen (Frp) fremmet følgende forslag: 

«Sak 68/20 behandles før sak 63/20» hovedutvalget bifalt forslaget. 
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Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende spørsmål: 

«Har kommunen noen form for kontroll på arbeidsplasser/ byggeplasser i forhold til 

underleverandører og arbeidsforhold, da med tanke på der hvor kommunen er byggherre?» 

 

 

Kommunalsjef Hilde B. Fivelsdal svarte ut følgende: 

 Oppfølging av leverandører under kontraktsperioden i byggeprosjekter:  

         Prosjektleder/ byggeleder har ansvaret for kontraktsoppfølging, oppfølging av leverandører 
under kontraktsperioden. Prosjektansvarlig for Utbygging sørger for at dette blir 
gjennomført i henhold til gjeldende bestemmelser og rutiner.  

         Entreprenøren rapporterer hver måned status i prosjektet, herunder også på seriøsitetskrav.  

Eksempelvis i forhold til lærlingekrav, fagarbeidere etc.   

         Investeringsprosjektene rapporteres videre av Utbygging hver måned til assisterende rådmann. 

Seriøsitetskravene er en del av denne rapporten.  Eventuelle avvik på seriøsitetskravene skal 

rapporteres. Prosjektet vil be entreprenør om korrigerende tiltak.  

         Entreprenøren skal særskilt søke byggherre ved behov for flere ledd i kontraktskjeden (antall 

ledd underentreprenører). I søknaden skal det og fremkomme hvilke konkrete 

underentreprenører entreprenøren tenker å benytte seg av. Utbygging, og evt. prosjektets 

styringsgruppe behandler søknader om dispensasjonssøknader for flere ledd. Dersom en 

leverandør i løpet av prosjektet ønsker å benytte seg av en ny underleverandør som ikke er 

tidligere meddelt må dette varsles til Prosjektleder. Prosjektleder vil da etterprøve at den nye 

underleverandøren tilfredsstiller vilkårene i seriøsitetskravene.   

         Prosjektleder/Byggeleder vil ta stikkprøver av HMS-kort (byggeplasskort), arbeidsavtaler, 

arbeidstider og mannskapslister. Prosjektleder på det aktuelle prosjektet har direkte tilgang til 

system for mannskapsregistrering og kan når som helst hente ut oppdaterte lister.  
  
Samarbeid med politi, arbeidstilsyn og skatteetat:  
Utbygging har samarbeid med lokal politikontakt, A- krim senteret, samt lokalt 
skattekontor, og har jevnlige møter.  Utbyggingsavdelingen har ikke hjemmel til å 
kontrollere forhold som er underlagt politi- og skattemyndighet. Har 
prosjektadministrasjon mistanke om at det foreligger ureglementerte forhold skal dette 
varsles til aktuell myndighet. Dette vil foregå ved at prosjektleder varsler til 
prosjektansvarlig, som i samråd med leder for utbygging varsler til relevant myndighet.  
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen  Roger Larsen  Knut Stubben       

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 

Matilde N. Kristoffersen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

11/20 20/3920   

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

07.09.2020  

 

 

12/20 20/3920   

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

og arealforvaltning den 07.09.2020  

 

 

62/20 19/3471   

 Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

 

63/20 20/1181   

 Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

 

64/20 20/2348   

 Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 59/3 

til gnr/bnr 59/46 

 

 

65/20 20/2032   

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

 

 

66/20 20/2945   

 Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til bolig Gnr/bnr 22/4 

 

 

67/20 19/4208   

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

Skogveien 7 

 

 

68/20 16/5576   

 Klage på vedtak om utbedring av avløpsledning på eiers regning Gnr/bnr 

318/374 - Stabells gate 1 
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11/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 07.09.2020  

 

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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12/20   

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

arealforvaltning den 07.09.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsaker tas til orientering: 

 

Befa AS  

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - 

Bergland  

(Arkivsak 14/957-112) 

 

 

Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...  

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen sand Gnr/bnr 271/137 (Arkivsak 

14/3259-14) 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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62/20   

Fastsettelse av endringer i lokal tømmeforskrift for mindre avløpsanlegg  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021  

 

 

 

Behandling: 

 

Terje Berghagen (Ap) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2: 

«2. Regelendringen vil gjelde fra 01.01.2021» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Berghagens (Ap) endringsforslag ble enstemmig vedtatt som 

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til endringer i dagens lokale forskrift om slamtømming (FOR 2009-06-25-

1049) vedtas.  

2. Regelendringen vil gjelde fra 01.11.2020.  
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63/20   

Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Jøntvedt (H) og Hanserud 

(Frp)) 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i nydyrkingsforskriften § 4 godkjennes det nydyrking av ca. 6 dekar på 

eiendommen Ask gnr/bnr 78/1 i Ringerike kommune. Resterende omsøkt areal på 

ca. 4 dekar godkjennes ikke nydyrket. Godkjenningen er gitt på følgende vilkår:  

1. Omsøkt areal som er registrert som naturtype flomskogsmark tillates ikke 

nydyrket  

2. Dersom det under arbeidene skulle dukke opp kulturminner, må arbeidet 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndigheten varsles, jf. 

kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

3. Det skal settes igjen en vegetasjonssone på minst 20 meter mot Sognas 

normalvannstand. 

4. Stein, stubber etc. skal deponeres på egnet plass. 

5. Tiltaket må igangsettes innen 3 år fra tillatelsen er gitt, ellers faller tillatelsen 

bort  

6. Når arbeidene er avsluttet skal det sendes skriftlig melding til 

landbrukskontoret. 
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64/20   

Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 59/3 til gnr/bnr 

59/46 

 

Vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 
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65/20   

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

 

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. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

3. 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. 

4. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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66/20   

Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til bolig Gnr/bnr 22/4 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 10.1 avslås, jf. plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

2. Søknaden om deling av eiendom avslås, jf. jordlova § 12. 
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67/20   

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

 

Vedtak: 

 

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

garasje etter reguleringsplanen § 5 bokstav d avslås, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 

19-2. 

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

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

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

4. Rådmannen skal varsle pålegg om retting av garasjen, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-3. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

  

 

 

 

Behandling: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens forslag til alternativ 2: 

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

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

(pbl.) § 19-2. 

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

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

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

4. Rådmannen skal varsle pålegg om retting av garasjen, jf. pbl. §§ 32-2 og 32-3. 

5. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Eriksens (Uavh.) forslag, ble 

Eriksens forslag enstemmig vedtatt. 

 



  

Side 13 av 14 

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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68/20   

Klage på vedtak om utbedring av avløpsledning på eiers regning Gnr/bnr 318/374 - 

Stabells gate 1 

 

Vedtak: 

 

 
1. Det har ikke kommet vesentlige nye opplysninger som tilsier at kommunens vedtak om 

utbedring av avløpsledning på eiers regning skal endres.  

2. Klager gis ikke medhold. 

3. Saken oversendes til Fylkesmann i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det har ikke kommet vesentlige nye opplysninger som tilsier at kommunens vedtak om 

utbedring av avløpsledning på eiers regning skal endres.  

2. Klager gis ikke medhold. 

3. Saken oversendes til Fylkesmann i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3920-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 12/20 

 

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

miljø- og arealforvaltning den 07.09.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Følgende referatsaker tas til orientering: 

 

Befa AS  

Pålegg om stans - Gjenoppbygging etter brann Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22 - 

Bergland  

(Arkivsak 14/957-112) 

 

 

Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...  

Uttalelse til høring av søknad om driftskonsesjon for Heen sand Gnr/bnr 271/137 (Arkivsak 

14/3259-14) 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1181-7  Arkiv: GNR 78/1  

 

Sak: 63/20 

 

Saksprotokoll - Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Stein-Roar Eriksen (Uavh.) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Eriksens (Uavh.) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 2 stemmer (Jøntvedt (H) og Hanserud 

(Frp)) 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2348-17  Arkiv: GNR 59/3, 59/46  

 

Sak: 64/20 

 

Saksprotokoll - Klage på og søknad om nedsettelse av gebyr for dispensasjon Gnr/bnr 

59/3 til gnr/bnr 59/46 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Klagen på gebyret i delegert sak 311/20 avvises. 

2. Søknad om nedsettelse av gebyret i delegert sak 311/20 avslås. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2945-8  Arkiv: GNR 22/4  

 

Sak: 66/20 

 

Saksprotokoll - Søknad om dispensasjon for fradeling av tomt til bolig Gnr/bnr 22/4 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 07.09.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for befaring.» 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Braatens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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