
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 
MØTEPROTOKOLL 

NR 1 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 

 
Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 14.01.2013 Tid: 16.00 – 16.45 
 
Innkalte: 
Funksjon                Navn            Forfall       Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen FO  
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen FO  
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Varamedlem Morten Ernestus  Steinar Larsen 
Varamedlem Hans Fredrik Hotvedt  Mari Johnsen Viksengen 
Barnas representant Geir Svingheim 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

 
Kommunalsjef Knut E. Helland 

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 1/13 

til og med sak  7/13 samt sak 9/13 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
 
Arne Broberg (sign.) Asbjørn Holth (sett) Viggo Elstad (sign.) 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
1/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 15.11.12.    
 
2/13 12/31  
 DELEGASJONSSAKER  
 
3/13 12/5350  
 NATURSKADER  
 
4/13 12/5445  
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 

TRANSPORT AV FUNKSJONSHEMMET 
 
5/13 12/5454  
 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET 

TRANSPORT AV UTSTYR TIL OG FRA GRØNKNUTKOIA 
 
6/13 00/396  
 REGULERINGSPLAN - MOSSELIA - 1.GANGSBEHANDLING  
 
7/13 11/4767  
 1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369  DETALJREGULERING 

"HOFSFOSSVEIEN 3"  
 
9/13 13/39  
 REFERATSAKER  
 
EVENTUELT 
 

• Elsa Lill P. Strande (H) stilte spørsmål om når parkeringsbestemmelsene 
kommer opp til ny behandling. 

 
• Ole-Gunnar Øhren (V) stilte spørsmål om hovedkomiteen (HMA) blir invitert til 

seminar 13. februar vedr. riving av verneverdige hus.  Kommunalsjef Helland 
sørger for at HMA blir invitert til seminaret. 
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1/13  
GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 15.11.12.    
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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2/13  
DELEGASJONSSAKER  
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig godkjent. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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3/13  
NATURSKADER  
 
Vedtak: 
 
Før eventuell etablering av nemnd for naturskader, herunder elveforebygging, skal 
rådmannen før sommeren 2013 komme tilbake med en egen sak som inneholder: 
 

• Oversikt over eksisterende kartlegginger med eventuelt forslag og behov for 
ytterligere kartlegginger 

• En klarlegging av ansvar og rutiner mellom kommune, grunneiere, forsikringsselskap, 
politi, NVE mv både for det forebyggende arbeidet og for større og mindre hendelser 

• En grov vurdering av økonomisk behov for 2014 og senere som innspill til arbeidet 
med budsjett 2014 

• Forslag til mandat for eventuell nemnd 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Før eventuell etablering av nemnd for naturskader, herunder elveforebygging, skal 
rådmannen før sommeren 2013 komme tilbake med en egen sak som inneholder: 
 

• Oversikt over eksisterende kartlegginger med eventuelt forslag og behov for 
ytterligere kartlegginger 

• En klarlegging av ansvar og rutiner mellom kommune, grunneiere, forsikringsselskap, 
politi, NVE mv både for det forebyggende arbeidet og for større og mindre hendelser 

• En grov vurdering av økonomisk behov for 2014 og senere som innspill til arbeidet 
med budsjett 2014 

• Forslag til mandat for eventuell nemnd 
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4/13  
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET TRANSPORT 
AV FUNKSJONSHEMMET 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 
Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 
(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traser/poster/fiskeplasser i henhold til innsendte kart. 
3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2013 til 31.12.2014. 
4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere. 
 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag § 6 gis Ole Johnny 
Torstensrud tillatelse til ferdsel med 8-hjuls kjøretøy/Argo for deler av Vestre Ådal 
(eiendommene gnr. 294/3, gnr. 295/3 og 5, gnr. 294/1, gnr. 293/2, gnr. 293/1). 

2. Tillatelsen gjelder traser/poster/fiskeplasser i henhold til innsendte kart. 
3. Tillatelsen gjelder fom. 01.01.2013 til 31.12.2014. 
4. Det forutsettes at det føres kjørebok og at det foreligger samtykke fra berørte 

grunneiere. 
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5/13  
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA MOTORFERDSELSFORBUDET TRANSPORT 
AV UTSTYR TIL OG FRA GRØNKNUTKOIA 
 
Vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis Ringerike Turistforening tillatelse til transport av utstyr til og fra Grønknutkoia 
med snøscooter i tidsrommet 15.01.2013 til 15.04.2013.  

2. Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen til transport i 
verneområdet. 

3. Det forutsettes at det føres kjørebok som medbringes under kjøring for ev. kontroll. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Viggo Elstad (Frp) til nytt punkt 3: 
 
Det forutsettes at det føres kjørebok som medbringes under kjøring for ev. kontroll. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Elstads forslag til nytt punkt 3 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Med hjemmel i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 
6 gis Ringerike Turistforening tillatelse til transport av utstyr til og fra Grønknutkoia 
med snøscooter i tidsrommet 15.01.2013 til 15.04.2013.  

2. Det forutsettes at det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen til transport i 
verneområdet. 
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6/13  
REGULERINGSPLAN - MOSSELIA - 1.GANGSBEHANDLING  
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Mosselia sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: NR 19, 
Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, ved godkjenning av reguleringsplan nr 328, 
Mosselia (ny plan). 

4. Rådmannen vil sette krav til at geotekniske undersøkelser gjennomføres på tomten før 
2. gangsbehandling. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Viggo Elstad (Frp) til endring i punkt 4: 
 
Rådmannen vil sette krav til at geotekniske undersøkelser gjennomføres på tomten før 2. 
gangsbehandling. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag med Elstads endringsforslag i punkt 4 ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for Mosselia sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

3. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende reguleringsplan: NR 19, 
Mosseområdet, vedtatt 07.10.55, ved godkjenning av reguleringsplan nr 328, 
Mosselia (ny plan). 

4. Rådmannen vil sette som krav at grunnforholdene på tomten må undersøkes nærmere 
før 2. gangsbehandling. 
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7/13  
1.GANGSBEHANDLING 0605 - 369  DETALJREGULERING "HOFSFOSSVEIEN 3"  
 
Vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3, 
Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369, 
Hofsfossveien 3 (ny plan). 
 

4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan 
nr. 0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i 
reg. plan nr. 0605-369. 

 
Behandling: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljregulering for 0605-369 Hofsfossveien 3 sendes på høring og legges 
ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 
2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold 

og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplan: NR 127-3, 
Molvaldområdet, vedtatt 26.06.86, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605-369, 
Hofsfossveien 3 (ny plan). 
 

4. Det tas sikte på å fjerne avkjørelsespil inn til Hofsfossveien 5 ved vedtak av reg. plan 
nr. 0605-369, med en mindre endring som vedtas delegert. Avkjøring blir ivaretatt i 
reg. plan nr. 0605-369. 
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9/13  
REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A ORGANISERING BRANN- OG REDNINGSVESENET 
 Pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet, dat. 26.12.12. 
 
B GBNR 317/150 OG 317/154 – KLAGE PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON 
 Brev fra fylkesmannen i Buskerud, dat. 03.01.13. 
 
C GRAD AV UTNYTTING 
 Notat fra rådmannen, datert 10.01.13.  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  


