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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 12.10.2020 Tid: 13:00 – 18:30  

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

13:00              Oppmøte ÅSA for befaring (Kjører private biler).  

13:00 – 13:25 Befaring på Åsa.  

13:25 – 14:00 Kjøring til fra Åsa til Ask for befaring.  

14:00 – 14:25 Befaring Ask.  

14:25 - 15:00  Kjøring fra Ask til Rådhuset.  

15:00 – 16:00 Pause.  

16:00 – 17:30 Tema:  

 Trafikksikkerhetstiltak v/Terje Dahlen og Erik Josephson. 

UTGÅR 

 Trafikksikkerhetsplan V/Hilde B. Fivelsdal.  

 Kommuneplanens samfunnsdel V/Bente Anfinnsen 
 

17:30 – 17:40 Pause.  

17:40              Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Parti     Forfall   Møtt for 

Leder Roger Larsen    

Nestleder Knut Stubben    

Medlem Terje Berghagen  FO  

Medlem Eli Marie Hanserud  FO  

Medlem Lise Bye Jøntvedt    

Medlem Anders Braaten    

Medlem Lise Kihle Gravermoen    

Medlem Stein-Roar Eriksen    

Medlem Tove Mette Pedersen    

Varamedlem Tora Alvilde Hagen Tungesvik   Terje Berghagen 

Varamedlem Vegar Persvold   Eli Marie Hanserud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Ass. Rådmann Terje Dahlen, kommunalsjef Hilde Brørby Fivelsdal, Ane 

M. Rydland, byggesak, Sigrid Bruholt landbrukskontoret, Inger 

Kammerud, Tor Erik B. Aasheim og Metin Rashid fra strategi og 

utvikling og Arne L. Hellum Avdelingsleder Byggesak. 
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Merknader Følgende endringer ble gjort i oppsatt dagsplan: 

 Orientering -Trafikksikkerhetstiltak v/Terje Dahlen og Erik 

Josephson – UTGÅR, blir satt opp senere. 

 Orientering - Kommuneplanens samfunnsdel V/Bente Anfinnsen og 

Ellen Stabursvik. 

 Orientering – By og formingsveileder V/ Inger Kammerud og  

Metin Rashid 

 Orientering - Trafikksikkerhetsplan V/ Tor Erik B. Aasheim 

 HMA ønsker befaring neste møte til Småbråtalia (arkivsak 18/3482-

25). 

Presentasjoner fra møtet finner du her: 

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

Behandlede saker Fra og med sak 69/20, delegert sak 13/20 og referatsak14/20 

til og med sak  81/20 

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

satt, med følgende til dagsorden: 

 

Leder Roger Larsen(Frp) fremmet følgende:  

«Leder ønsker at administrasjonen oppretter/fremmer en sak om å etablere trafikkrådet igjen».  

Administrasjonen følger opp. 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende: 

«Når kan det foreligge en endret fremdriftsplan i forbindelse med kommunedelplan?» 

Ass. Rådmann Terje Dahlen svarte ut muntlig i møtet. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Tove Mette Pedersen  Roger Larsen Knut Stubben 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Marit Simensen  
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

13/20 20/4452   

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

12.10.2020  

 

 

14/20 20/4452   

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

og arealforvaltning den 12.10.2020  

 

 

69/20 20/1181   

 Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

 

70/20 20/2945   

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

 

 

71/20 14/957   

 Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - 

Bergland 

 

 

72/20 18/3482   

 Klage på avslutning av saken Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

 

 

73/20 19/692   

 Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 

50/90 - Bjørkeveien 5 

 

 

74/20 20/1152   

 Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  

 

 

75/20 20/4257   

 Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  

 

 

76/20 20/3264   

 Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 
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77/20 15/5484   

 Kunnskapspark USN Ringerike og veikryss - 2.gangsbehandling  

 

 

78/20 20/720   

 Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

 

79/20 19/5235   

 Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  

 

 

80/20 20/2047   

 Tildeling av adressenavn på forlengelse av Hovinveien  

 

 

81/20 20/1470   

 Adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei  
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13/20   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 12.10.2020  

 

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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14/20   

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

arealforvaltning den 12.10.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsak tas til orientering: 

 

Riksantikvaren  

Høringsinnspill fra Ringerike kommune til Riksantikvarens forslag til revisjon av NB-registerets 

kulturmiljøer (Arkivsak 18/2103-12). 

 

REFERATSAKER 

 
 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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69/20   

Behandling av søknad om nydyrking Gnr/bnr 78/1 

 

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. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens opprinnelige forslag enstemmig vedtatt. 

 

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. 
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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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70/20   

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

 

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. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag 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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71/20   

Klage på pålegg om stans Gnr/bnr 163/10 ,163/14 ,163/15 ,163/22  - Bergland 

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opprettholder vedtaket fattet i delegert 

sak 370/20, datert 10.08.2020, da hovedutvalget ikke kan se at det har kommet frem 

nye opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning opprettholder vedtaket fattet i delegert 

sak 370/20, datert 10.08.2020, da hovedutvalget ikke kan se at det har kommet frem 

nye opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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72/20   

Klage på avslutning av saken Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Saken utsettes for befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Endringene som er utført på garasjen skal følges opp, og viderebehandling delegeres til 

rådmannen. 

2. Klagen på beslutning om å ikke følge opp saken avvises. 
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73/20   

Klage på avvisning og avslag på gebyr - Oppføring av ny bolig Gnr/bnr 50/90 - 

Bjørkeveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

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. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og tar ikke klagen på avvisning av 

klage på gebyr til følge, da formannskapet ikke kan se at det har kommet frem 

vesentlige nye opplysninger.  

2. Formannskapet opprettholder vedtaket i sak 97/10 og klagen på avslag om nedsatt 

gebyr tas ikke til følge, da formannskapet ikke ser at det har kommet frem nye 

opplysninger som tilsier at vedtaket bør endres.  

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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74/20   

Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  

 

Vedtak: 

 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Det skal utredes gang – og sykkelvei på strekningen fra Lunder kirke til boligfelt på 

Permobakken/Furumoen (Langs Fylkesveien)». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

Braatens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 

 



  

Side 14 av 21 

 

 

75/20   

Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  

 

Vedtak: 

 

 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø 

fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3.  Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling 

til hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent 

snødeponi kan tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø fra 

veier og parkeringsplasser i sentrum. 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp videre 

saksgang. 

3. Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling til 

hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent snødeponi kan 

tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, likt som Braatens (Sp) forslag til pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 

som hovedutvalgets (HMA) innstilling il formannskapet. 

 

Alternativ avstemming mellom Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og pkt. 4 og Rådmannens 

forslag til pkt. 3 og 4, ble Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og 4 vedtatt mot 1 stemme (H)  

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø 

fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3. Inntil videre brukes Petersøya som midlertidig snødeponi sesongen 20-21 og sesongen 

21-22 til nytt permanent snødeponi kan tas i bruk. 

 

4. Økte driftsutgifter til kjøring innarbeides i budsjettet når nytt deponi er på plass. 
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76/20   

Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 38/119 - Osloveien 75 

 

Vedtak: 

 

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet innvilges med varighet i to år fra endelig 

vedtakstidspunkt, jf. pbl. § 19-1. 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2: 

a. Det må foreligge godkjent byggeplan for fortauet med Statens vegvesen som veieier  

    av E16. 

b. Det må inngås gjennomføringsavtale om bygging av fortauet med Statens  

    vegvesen som veieier av E16. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknaden om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet innvilges med varighet i to år fra endelig 

vedtakstidspunkt, jf. pbl. § 19-1. 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2: 

a. Det må foreligge godkjent byggeplan for fortauet med Statens vegvesen som veieier  

    av E16. 

b. Det må inngås gjennomføringsavtale om bygging av fortauet med Statens  

    vegvesen som veieier av E16. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 
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77/20   

Kunnskapspark USN Ringerike og veikryss - 2.gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. 0605_366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike vedtas. 

 

2. Gjeldende reguleringsplaner innenfor plangrensen oppheves. 

 

3. Rådmannen gis myndighet til å justere og korrigere bagatellmessige og opplagte feil, og 

justere planen slik at linjer og formål stemmer med tilgrensende plan for gang- og 

sykkelvei i sykehusbakken.  

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_366 Områderegulering for kunnskapspark Ringerike vedtas. 

 

2. Gjeldende reguleringsplaner innenfor plangrensen oppheves. 

 

3. Rådmannen gis myndighet til å justere og korrigere bagatellmessige og opplagte feil, og 

justere planen slik at linjer og formål stemmer med tilgrensende plan for gang- og 

sykkelvei i sykehusbakken.  
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78/20   

Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med kommuneplanens 

samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Det bes vurdert om 70-30% fordelingen er den mest hensiktsmessige fordelingen av 

veksten i Ringerike kommune. 

2. Det bes videre vurdert om man i tilstrekkelig grad legger opp til at lokale/bærekraftige 

initiativ kan imøtekommes positivt, også utenfor tettsteder». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Braatens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  
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79/20   

Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  

 

Vedtak: 

 
 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel 

frarådes.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel 

frarådes.  

 

 

 



  

Side 20 av 21 

 

 

80/20   

Tildeling av adressenavn på forlengelse av Hovinveien  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Hovinveien 

 

 

 

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. Hovinveien 

 

 



  

Side 21 av 21 

 

 

81/20   

Adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei  

 

Vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Gjermbuløkka 

 

 

 

Behandling: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Gjermbuløkka 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4452-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 13/20 

 

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

den 12.10.2020  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Delegerte vedtak tas til orientering. 

 

Delegerte vedtak 
 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Delegerte vedtak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3482-38  Arkiv: GNR 28/18, 28/96  

 

Sak: 72/20 

 

Saksprotokoll - Klage på avslutning av saken Gnr/bnr 18/96- Småbråtalia 28 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Saken utsettes for befaring. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

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

«Saken utsettes for befaring». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Gravermoens (Sp) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1152-18  Arkiv: PLN 000  

 

Sak: 74/20 

 

Saksprotokoll - Oppstart detaljregulering av masseuttak Djupedal  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Kommunen anbefaler oppstart av 470 detaljregulering for Masseuttak Djupedal i tråd med 

forslag til avgrensning. Avgrensningen inkluderer et areal på 16,7 daa som er avsatt til LNF i 

gjeldende kommuneplan. 

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til tillegg: 

«Det skal utredes gang – og sykkelvei på strekningen fra Lunder kirke til boligfelt på 

Permobakken/Furumoen (Langs Fylkesveien)». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

Braatens (Sp) forslag til tillegg ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/4257-2  Arkiv: Q03  

 

Sak: 75/20 

 

Saksprotokoll - Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø 

fra veier og parkeringsplasser i sentrum.  

 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp 

videre saksgang.  

3.  Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling 

til hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent 

snødeponi kan tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«1. Grusbanen ved Veien/Birkebeinerveien (49/276) utredes som mulig fast deponi for snø fra 

veier og parkeringsplasser i sentrum. 

2. Rådmannen bes gå videre med miljø- og geotekniske undersøkelser og følge opp videre 

saksgang. 

3. Petersøya skal ikke benyttes som snødeponi. Det delegeres til rådmannen å ta stilling til 

hvilke(t) av de godkjente deponiene som skal benyttes frem til nytt permanent snødeponi kan 

tas i bruk. 

4. Økte driftsutgifter til transport innarbeides i budsjettet». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, likt som Braatens (Sp) forslag til pkt.1 og pkt. 2 ble enstemmig vedtatt 

som hovedutvalgets (HMA) innstilling il formannskapet. 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

Alternativ avstemming mellom Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og pkt. 4 og Rådmannens 

forslag til pkt. 3 og 4, ble Braatens (Sp) forslag til nytt pkt. 3 og 4 vedtatt mot 1 stemme (H)  

hovedutvalgets (HMA) innstilling til formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/3264-26  Arkiv: GNR 38/119  

 

Sak: 76/20 

 

Saksprotokoll - Midlertidig dispensasjon fra reguleringsbestemmelse Gnr/bnr 38/119 - 

Osloveien 75 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Søknaden om midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser § 1.2 nr. 6 b i 

reguleringsplan nr. 439 Hvervenkastet innvilges med varighet i to år fra endelig 

vedtakstidspunkt, jf. pbl. § 19-1. 

2. Dispensasjonen gis på følgende vilkår jf. pbl. § 19-2: 

a. Det må foreligge godkjent byggeplan for fortauet med Statens vegvesen som veieier  

    av E16. 

b. Det må inngås gjennomføringsavtale om bygging av fortauet med Statens  

    vegvesen som veieier av E16. 

3. Viderebehandling av saken delegeres til rådmannen. 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/720-11  Arkiv: K11 &13  

 

Sak: 78/20 

 

Saksprotokoll - Politiske innspill fra råd og utvalg til pågående arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

Informasjon og oppdatering om pågående revidering av kommuneplanens samfunnsdel og 

utarbeidelse av en strategi for arealutvikling og bærekraftig mobilitet tas til orientering.  

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

1. «Det bes vurdert om 70-30% fordelingen er den mest hensiktsmessige fordelingen av 

veksten i Ringerike kommune. 

2. Det bes videre vurdert om man i tilstrekkelig grad legger opp til at lokale/bærekraftige 

initiativ kan imøtekommes positivt, også utenfor tettsteder». 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 

Braatens (Sp) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/5235-33  Arkiv: X53  

 

Sak: 79/20 

 

Saksprotokoll - Oppsummering etter raset på Hovsenga 21. november 2019  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Rådmannen bes innarbeide et observasjonsprogram for videre skred- og 

erosjonsutvikling på Hovsenga. 

 

2. De deler av Hovsenga som er dekt med skredmasser og den bratte leirskråningen 

sør for Hovsenga, skal fremdeles være skiltet med fare for ras og at ferdsel 

frarådes.  

 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA) innstilling til 

formannskapet. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/2047-4  Arkiv: L32  

 

Sak: 80/20 

 

Saksprotokoll - Tildeling av adressenavn på forlengelse av Hovinveien  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende adressenavn: 

1. Hovinveien 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 20/1470-12  Arkiv: L32  

 

Sak: 81/20 

 

Saksprotokoll - Adressenavn på stikkvei til Gamle Ringkollvei  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtar følgende nytt adressenavn: 

1. Gjermbuløkka 

 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 12.10.2020: 

 

Leder foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 
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