
 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 6 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen    
Møtedato: 18.03.2013 Tid: 16.00 – 17.40 

 
Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall        Møtt for 
Leder Arne Broberg   
Nestleder Asbjørn Jarle Holth FO  
Medlem Steinar Larsen   
Medlem Anne Katrine Korneliussen   
Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   
Medlem Mari Johnsen Viksengen   
Medlem Ole-Gunnar Øhren   
Medlem Viggo Emil Elstad   
Medlem Lise H Kihle Gravermoen   
Varamedlem Ivar Eskestrand  Asbjørn Jarle Holth 
Barnas representant Geir Svingheim var til stede. 
 
Tilstede fra 
administrasjonen: 

Kommunalsjef Knut E. Helland. 
Fra miljø og arealforvaltning: Astrid Ehrlinger, Ingeborg Faller og Pål 
Louis Yarra. 

 
Merknader:  
Behandlede saker:  Fra og med sak 36/13 

til og med sak  44/13 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Asbjørn Holth (sett) Arne Broberg (sign) Viggo Elstad (sign) 
 
 
Møtesekretær: 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
36/13 13/38  
 GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.03.2013  
 
37/13 13/39  
 REFERATSAKER   
 
38/13 12/465  
 KLAGE PÅ VEDTAK - OPPRYDDING I AVLØP ØVRE HEN  
 
39/13 12/465  
 GNR 271/79 OG 271/78 VEDTAK OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD ØVRE 

HEN  
 
40/13 13/40  
 DELEGASJONSSAKER    
 
41/13 13/672  
 OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE KOMMUNE  
 
42/13 13/705  
 UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
43/13 12/3201  
 HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
44/13 11/4618  
 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
EVENTUELT: 
Ole-Gunnar Øhren (V) stilte følgende spørsmål: 
Punkt 1: 
Med bakgrunn i en målsetting om å utvikle handelsbyen Hønefoss med godt omdømme og 
høy trivselsfaktor, bes rådmannen å definere hva som menes med skjemmende bygg i følge 
PBL-§31.5.  Bymiljøet i Hønefoss sentrum er her referansegruppe. 
 
Punkt 2: 
Ut i fra en avklaring gitt i punkt 1, ber man om å bli orientert om hvilke virkemidler 
kommunen eventuelt har for å fremme positiv byutvikling i denne sammenheng. 
 
Rådmannen ga et muntlig svar og lager et notat som ettersendes. 
 
Steinar Larsen (Ap) stilte spørsmål om Øvre Berg/Nerbytunet – hvor står saken i dag? 
Rådmannen ga et muntlig svar. 
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36/13  

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE 04.03.2013  
 
Vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Møteprotokollen godkjennes. 
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37/13  

REFERATSAKER   
 
Vedtak: 
 
Følgende sak ble enstemmig tatt til orientering: 
 

A Referatsak - svar på diverse spørsmål.  
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38/13  

KLAGE PÅ VEDTAK - OPPRYDDING I AVLØP ØVRE HEN  
 
Vedtak: 
 

1. Klage på vedtak med saksnummer 12/465-4 er todelt, der det klages på selve 
innholdet i vedtaket og saksbehandling.  

2. Klagen på at vedtak ble fattet uten at det ble gitt tilsvar på brev fra 20.09.2012 gis 
medhold. Vedtak av 26.09.2012 saksnummer 12/465-4 om retting av avløpsforhold 
erklæres derfor ugyldig.  

3. Hvorvidt myndighetenes krav om opprydding i kloakk i dagen skal opprettholdes 
behandles i egen sak.  

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

1. Klage på vedtak med saksnummer 12/465-4 er todelt, der det klages på selve 
innholdet i vedtaket og saksbehandling.  

2. Klagen på at vedtak ble fattet uten at det ble gitt tilsvar på brev fra 20.09.2012 gis 
medhold. Vedtak av 26.09.2012 saksnummer 12/465-4 om retting av avløpsforhold 
erklæres derfor ugyldig.  

3. Hvorvidt myndighetenes krav om opprydding i kloakk i dagen skal opprettholdes 
behandles i egen sak.  
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39/13  

GNR 271/79 OG 271/78 VEDTAK OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD 
ØVRE HEN  
 
Vedtak: 
 

1. Avløpsforhold på tomt 271/79 og 271/78 må rettes til å tilfredsstille krav til utslipp 
fra mindre avløpsanlegg gitt i forurensingsforskriftens kap 12 og Ringerike 
kommunes lokale forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 
2009-06-25 nr 1048). 

2. I påvente av avgjørelsen rundt kommunal ledning kan midlertidige løsninger, etter 
avtale med Ringerike kommune, aksepteres.   

3. Frist for komplet innsendt søknad om utslippstillatelse settes til 15.05.2013. Frist for 
gjennomført opprydning settes til 01.09. 2013. 

4. Ved senere pålegg om tilkobling til offentlig kloakknett skal det vurderes om 
tilkoblingsavgiften reduseres/frafalles. 

5. Vedtaket kan påklages. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. 

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

1. Avløpsforhold på tomt 271/79 og 271/78 må rettes til å tilfredsstille krav til utslipp 
fra mindre avløpsanlegg gitt i forurensingsforskriftens kap 12 og Ringerike 
kommunes lokale forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (FOR 
2009-06-25 nr 1048). 

2. I påvente av avgjørelsen rundt kommunal ledning kan midlertidige løsninger, etter 
avtale med Ringerike kommune, aksepteres.   

3. Frist for komplet innsendt søknad om utslippstillatelse settes til 15.05.2013. Frist for 
gjennomført opprydning settes til 01.09. 2013. 

4. Ved senere pålegg om tilkobling til offentlig kloakknett skal det vurderes om 
tilkoblingsavgiften reduseres/frafalles. 

5. Vedtaket kan påklages. Skriftlig klage må leveres kommunen senest 3 uker etter at 
vedtaket er mottatt. 
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40/13  

DELEGASJONSSAKER    
 
Vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Delegasjonssakene tas til orientering. 
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41/13  

OPPDRAGSBESKRIVELSE;  BARNEHAGEPLAN I RINGERIKE 
KOMMUNE  
 
Vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H): 
 
Arne Broberg (H) velges til nestleder i referansegruppe i «Oppdragsbeskrivelse 
barnehageplan». 
 
Avstemming: 
 
Forslagene fra rådmannen og Strande ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) 
innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Arbeidet med barnehageplan som det framgår av vedlagte oppdragsbeskrivelse vedtas. 
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42/13  

UTTALELSE TIL STATNETS PROSJEKT "NETTPLAN STOR-OSLO"  
 
Vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees 
på en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
 

5. HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til 
boligområder. 
 

Behandling: 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V) til nytt punkt 5: 
 
HMA ber om at linjenettet framføres mest mulig skånsomt i forhold til boligområder. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Rådmannens forslag punktene 1-4 ble enstemmig vedtatt. 
Øhrens forslag til nytt punkt 5 ble enstemmig vedtatt. 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Det ønskes én og ikke to linjetraseer gående gjennom Ringerike kommune. 
 

2. Linjen Ådal-Sogn er i dag den linjen som er minst gunstig for Ringerike kommune. 
 

3. Da deler av traseen Ringerike-Smedstad fremdeles vil bestå ønskes det at det sees 
på en løsning for en felles linjeløsning med EB nett. 
 

4. Dersom det vurderes å flytte på linjeføringen vil Rådmannen være behjelpelig med å 
finne en passende trase. 
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43/13  

HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
 
Hovedkomiteen HMA ber om at denne utredningen sees opp mot bynære 
rekreasjonsområder og boligområder. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap): 
 
Saken utsettes. 
 
Avstemming: 
 
Larsens utsettelsesforslag ble vedtatt mot 1 stemme (Broberg (H). 
 
Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) som følger saken: 
 
Hovedkomiteen HMA ber om at denne utredningen sees opp mot bynære 
rekreasjonsområder og boligområder. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak 
og legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 
2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 
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44/13  

2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9  
 
Vedtak: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
 

Nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra Steinar Larsen (Ap) til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser: 
 
Det skal etableres en sti langs elven som skal være tilgjengelig for allmenheten, før boligene 
er innflytningsklare. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Larsens forslag til nytt punkt 4 i § 5 Rekkefølgebestemmelser ble enstemmig vedtatt. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 0605_368 detaljregulering for Ullerålsgate 9 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas. 

 
2. Deler av reguleringsplan nr. 7 for Hønefoss, stadfestet 18.02.1956, som blir berørt av 

ny regulering, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende 
bestemmelser, oppheves. 
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