
 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 10 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 13.10.2014 Tid: 16:00 – 18.30 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Nestleder Alf Henry Meier FO  

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Ivar Eskestrand   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen FO  

Medlem Ole-Gunnar Øhren   

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Lise H Kihle Gravermoen FO  

Leder Arne Broberg   

Varamedlem Leif Aspevoll  Alf Henry Meier 

Varamedlem Frode Haugseth  Mari Johnsen Viksengen 

Varamedlem           Nena Bjerke                                                 Lise Kihle Gravermoen 

 

Barnas representant Geir Svingerud var ikke tilstede. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen:   

Kommnalsjef Knut E. Helland. Dessutem møtte fra teknisk drift 

Jostein Nybråten og fra miljø- og arealforvaltning Arne Hellum, 

Ingrid Liseth, Lars Lindstøl, Heidi Skagnæs og Ken Ove Heiberg. 

 

  

Behandlede saker:  Fra og med sak 98/14 

til og med sak  108/14 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Bergberg (sign.)  Alf Meier (sett) Viggo Elstad (sign.)  

   

 

 

 

Møtesekretær: 

 

Ingebjørg Flatin  
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

98/14 14/832   

 Godkjennelse  av møteprotokoll - Møte 08.09.2014  

 

99/14 14/800   

 Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt 

tilleggsdokumentasjon om næringsvirksomhet - klage  

 

100/14 14/179   

 298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

101/14 14/268   

 Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling  

 

102/14 14/266   

 1.gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya  

 

103/14 14/294   

 Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - 

Botilrud"  

 

104/14 14/883   

 0605_396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen - Oppstart av 

planarbeid  

 

105/14 14/884   

 0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan 

Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

106/14 14/746   

 Status salg av kommunale eiendommer  

 

107/14 14/227   

 Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr  

 

108/14 14/676   

 Gnr. 280/1 - Rognerud gård - Oppfylling  
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Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

A Brev fra Fylkesmannen, datert  20.08.2014 – klage over utslippstillatelse 

for      

                             leilighetshotell på Sokna 

 

B Notat, datert 30.09.2014 fra rådmannen – Møtested og befaring på Nes 

 

C                          Trafikkrådets møteprotokoll – Møte 09.09.2014 

 

Delegasjonssakene ble enstemmig tatt til orientering.



 

Ringerike kommune 
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Godkjennelse  av møteprotokoll - Møte 08.09.2014  

 

Vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Møteprotokollen godkjennes. 
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Gnr.284/27 - Tiltak på eiendom - ny gjennomgang etter mottatt tilleggsdokumentasjon 

om næringsvirksomhet - klage  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring.. 

 

Behandling: 

 

Forslag fra Ole Gunnar Øhren (V) som ble enstemmig vedtatt: 

 

«Saken utsettes for befaring». 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til tidligere behandlinger i saken, sist til hovedkomiteens vedtak 

2.12.13 i sak 132/13, til klage fra Kjell O. Ødegård og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet i kommuneplanens bestemmelse § 5 for uthus i sør 

kan godkjennes. 

2. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner etter en ny vurdering at det 

foreligger tilstrekkelig med særlige grunner til at søknaden om dispensasjon fra 

byggeforbudet i 100-metersbeltet kommuneplanens bestemmelse § 5 for 

anneksbygningen kan godkjennes forutsatt at det blir omgjort til uthus.  

3. Uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud må innhentes. 

4. Myndighet til å viderebehandle saken inkludert til å sette betingelser delegeres til 

administrasjonen, forutsatt at positiv uttalelse fra fylkesmannen i Buskerud foreligger. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 
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298-05 Schjongslunden - Endring av reguleringsplan  

 

Vedtak: 

 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, 

SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med 

at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 
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Behandling: 

 

Utdelt på møtet:  

 

Brev fra Skrivergården boligsameie v/styreleder Trygve Lie, datert 08.09.2014. 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Forslag til mindre endring av reguleringsplan 298-05 "Schjongslunden" vedtas 

 

 Frist for ferdigstilling av følgende tiltak endres fra "før det kan gis brukstillatelse" til 

"før 01.01.2016":  

-Ferdigstilling av rundkjøring i krysset mellom Schjongs 

gate/Osloveien/Owrens   gate/storgata 

-Gang- og sykkelvei fra rundkjøringa og ned til fotgjengerovergang ved 

flomsteinen 

-Støyskjerming i Tyristrandgata 

-Etablering av følgende kjøre og gangveier rundt flerbrukshallen: SV 4,5 og 6, 

SG  10, 11, 12, 14, 15, 16 og 17 

 

 Arealet GV-5 endres fra grøntareal til parkering i tråd med varsel om endring. 

Rådmannen oppdaterer plantegningen med endring av formål ved vedtak. Det 

forutsettes at løsning for overvannshåndtering blir godkjent av kommunen før 

igangsetting 

 

 Rådmannen igangsetter arbeid med avbøtende tiltak umiddelbart. Avbøtende tiltak 

inkluderer hindring av gjennomgangstrafikk gjennom stenging av veier samt 

etablering av fartsdempende tiltak og tilrettelagte krysningspunkt som vist i forslaget. 

 

 Rådmannen får i oppgave å i samarbeid med SVV å vurdere nærmere valg av,  

plassering og utførelse av tiltakene. 

 

 Dersom det i arbeidene med utførelsen av avbøtende tiltak kommer frem 

hensiktsmessige løsninger som antas å gi god effekt trafikksikkerhetsmessig og som 

ikke anses å ha vesentlige ulemper for berørte parter kan Rådmannen iverksette 

tiltakene uten videre godkjenning.  
 

 

 

 Rådmannen gis i oppgave å vurdere løsningen for myke trafikanter fra rundkjøringen 

til flomsteinen og igangsette prosess for endring av plan dersom det konkluderes med 

at gjeldende løsning er uhensiktsmessig. 
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Detaljregulering 0605_385 Arnemannsveien, 1.gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 

5. Høringsfristen forlenges til 10 uker. 

6. Hovedkomiteen (HMA) ønsker deg forelagt alle innspill og løsninger på disse før 

2. gangs behandling. 

 

Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Uavh) som følger saken. 

 

«Jeg ber om at administrasjon utarbeider muligheten om å legge gang-sykkelsti i rørgaten 

mellom Stormarkedet og Kraftstasjonen. En gågate her som ender ut ved en 

undergang/overgang der innkjøring, er i dag til Stormarkedet, vil en kunne stenge 

undergangen ved Samfunnshuset og gangveien langs Arnemannsv og kraftstasjon. På denne 

måten sikrer en seg at barn og eldre for en bedre sammenkobling mellom syd og nord, 

 

Samtidig for Tronrud Eiendom en bedre utnyttelse av tomten». 

 

Uttalelse fra representant for barn og unge etter plan- og bygningsloven. 

(barnerepresentanten v/Geir Svingheim) følger saken. 

 

«Sentralt i forslaget til detaljregulering for Arnemannsveien står kryssing av nevnte vei for 

myke trafikanter. 

Barnerepresentanten reagerer på at det i saksutredningen opplyses at hensikten med denne 

detaljreguleringssaken er å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av Arnemannsveien.  

Dagens løsning med planfri kryssing av Arnemannsveien gjennom kulvert er nærmest 100 % 

trafikksikker. 

Barnerepresentanten uttrykker sterk misnøye med forslaget om å erstatte den nåværende 

planfrie kryssingen av Arnemannsveien med kryssing i plan. 

Alle myke trafikanter, inkludert barn og unge, kan med dagens løsning foreta en sikker 

kryssing av Arnemannsveien. Den forslåtte løsningen er å betrakte som et stort tilbakeskritt 

for denne gruppen. 

Framtidsrettet planlegging bør ivareta myke trafikanter, grønn lunger og sikkerhet, framfor 

kortsiktige løsninger som forverrer trafikksituasjonen. 
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Det vil være fullt mulig å integrere kryssing gjennom universelt utformet kulvert med 

utbygging på brutorget. 

For å utvikle en «levende by», må det legges til rette for myke trafikanter trivsel for alle. 

 

Barnerepresentanten ber om at denne uttalelsen følger saken i den videre behandling». 

 

Behandling: 

 

Uttalelse fra representant for barn og unge etter plan- og bygningsloven. 

(barnerepresentanten v/Geir Svingheim) 

 

«Sentralt i forslaget til detaljregulering for Arnemannsveien står kryssing av nevnte vei for 

myke trafikanter. 

Barnerepresentanten reagerer på at det i saksutredningen opplyses at hensikten med denne 

detaljreguleringssaken er å tilrettelegge for en trafikksikker kryssing av Arnemannsveien.  

Dagens løsning med planfri kryssing av Arnemannsveien gjennom kulvert er nærmest 100 % 

trafikksikker. 

Barnerepresentanten uttrykker sterk misnøye med forslaget om å erstatte den nåværende 

planfrie kryssingen av Arnemannsveien med kryssing i plan. 

Alle myke trafikanter, inkludert barn og unge, kan med dagens løsning foreta en sikker 

kryssing av Arnemannsveien. Den forslåtte løsningen er å betrakte som et stort tilbakeskritt 

for denne gruppen. 

Framtidsrettet planlegging bør ivareta myke trafikanter, grønn lunger og sikkerhet, framfor 

kortsiktige løsninger som forverrer trafikksituasjonen. 

Det vil være fullt mulig å integrere kryssing gjennom universelt utformet kulvert med 

utbygging på brutorget. 

For å utvikle en «levende by», må det legges til rette for myke trafikanter trivsel for alle. 

 

• Barnerepresentanten ber om at denne uttalelsen følger saken i den videre behandling». 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh) 

 

Nytt punkt 5:   «Høringsfristen forlenges til 10 uker». 

 

Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Uavh) 

 

«Jeg ber om at administrasjon utarbeider muligheten om å legge gang-sykkelsti i rørgaten 

mellom Stormarkedet og Kraftstasjonen. En gågate her som ender ut ved en 

undergang/overgang der innkjøring, er i dag til Stormarkedet, vil en kunne stenge 

undergangen ved Samfunnshuset og gangveien langs Arnemannsv og kraftstasjon. På denne 

måten sikrer en seg at barn og eldre for en bedre sammenkobling mellom syd og nord, 

 

Samtidig for Tronrud Eiendom en bedre utnyttelse av tomten». 
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Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H): 

 

Nytt punkt 6:  «Hovedkomiteen (HMA) ønsker å få seg forelagt alle innspill og løsninger på 

disse før  2. gangs behandling».  

 

Forslag fra Leif Aspevold (Krf): 

 

«Forslag til reguleringsplan fremmes ikke. Gjeldende reguleringsplan nr 605_314 

Brutorget og nr 605_64-02 Hønefoos sentrum opprettholdes» 

 

Avstemming:  

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag,  med nytt  punkt 5 og 6, og 

Aspevollds forslag, fikk  Aspevolls forslag 1 stemme og falt.  

 

Uttalelse fra barnerepresentanten og protokolltilførsel fra Larsen følger saken. 

 

 Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Arnemannsveien sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til trafikksikkerhet må særlig høres og belyses.  

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan nr. 314-01 Brutorget og nr. 

64-2 Hønefoss sentrum som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, 

delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av reguleringsplan nr.385, 

Arnemannsveien. 
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1. gangs behandling reguleringsplan 387 - Øya  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til, trafikkmessige forhold, sol og skyggeforhold, samt 

landskapsvirkninger må særlig høres og belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 

 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 

 

Behandling: 

 

Endringsforslag  i punkt 2 fremmet av Arne Broberg (H): 

 

Forhold knyttet til, trafikkmessig forhold,  sol og skyggeforhold, - - - -samt--------. 

 

Forslag fra Elsa Lill P. Strande (H):  

 

Nytt punkt  6:  

 

«Hovedkomiteen (HMA) ønsker å få seg forelagt alle innspill og løsninger på disse før  

2. gangs behandling». 

 

 

 

 

 

 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag, med endring av punkt 2 og nytt punkt 6,  ble enstemmig vedtatt. 
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Dette som hovedkomiteen (HMA)  innstilling til formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for ØYA sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 

henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Forhold knyttet til sol og skyggeforhold, samt landskapsvirkninger må særlig høres og 

belyses.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
 

4. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny 

plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser ved 

vedtak av reguleringsplan nr. 387 Øya. Dette gjelder reguleringsplanene 64-02 

HØNEFOSS SENTRUM vedtatt 20.12.1979 og 64-11 MINDRE VES. REG. ENDRING 

FOR KVARTAL 11. 
 

5. Planbeskrivelsen skal være veiledende for byggesakene, spesielt i forhold til 

uterommenes tilgjengelighet for allmenheten, samt utforming og plassering av bygg. 
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Sluttbehandling detaljregulering 382 "Midtdeler E16 Gihletoppen - Botilrud"  

 

Vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 

 

Behandling: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Detaljregulering nr. 328 "Midtdeler E16 Gihletoppen – Botilrud", med tilhørende 

reguleringsbestemmelser, vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 192 "Søndre Ringåsen", som overlappes av ny regulering, 

oppheves. 

 

3. Bestemmelser om støy, i henhold til Vegvesenets anbefalinger ved utbedring av 

eksisterende vei, innarbeides i bestemmelsene. 
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0605_396 Detaljregulering for Søndre Kirkemoen - Oppstart av planarbeid  

 

Vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen. 

2. Ved 1. gangsbehandling av planforslaget skal forslag til plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse foreligge. Det skal også vises alternative løsninger for interntrafikk i 

planområdet. 

 

Behandling: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_396 detaljregulering for Søndre Kirkemoen. 

2. Ved 1. gangsbehandling av planforslaget skal forslag til plankart, bestemmelser og 

planbeskrivelse foreligge. Det skal også vises alternative løsninger for interntrafikk i 

planområdet. 
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0605_393 Detaljregulering «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. 

Ragnhilds vei» 1. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 

 

Behandling: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei» 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. Før 2. gangs 

behandling må støyforholdene ved lekeplassen utredes nærmere. Forslag til fysisk 

skjerming av inngangspartiet ved blokka mot Hønen Allé må beskrives før 2. gangs 

behandling. 

 

3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 0605_25-02 «Kvartalet 

Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – Dr. Ragnhilds vei», vedtatt 30.06.88, 

inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved vedtak av 

reguleringsplan nr. 0605_393 «Kvartalet Hønengt.- Hønen Allé - Halvdan Svartes gt. – 

Dr. Ragnhilds vei». 
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Status salg av kommunale eiendommer  

 

Vedtak: 

 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status salg av kommunale eiendommer tas til orientering. 
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Omgjøring av tilsyngebyr for mindre avløpsanlegg til årlig gebyr . 

 

Vedtak: 

 

1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 

nr 1049 

c) Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg , FOR 2009-« 

26-25 nr 1048 

3.  Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget. 

Behandling: 

 

Forslag fra Steinar Larsen (Uavh): 

 

1 Tilsynsgebyr på mindre avløpsanlegg skal fortsatt tas pr tilsyn i etterkant av tilsyn. 

2.  Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om tømming av slamavskillere og 

tette tanker, FOR 2009-06-25 nr 1049. 

3.  Det vedtas oppstart av endring av lokal forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre 

avløpsanlegg , FOR 2009-26-25 nr 1048 

 

Foslag fra Elsa Lill P.  Strande (H ) til nytt punkt 3: 

 

« Bakgrunnen for gebyrbeløpes størrelse vedlegges saksfremlegget». 

 

Avstemming: 

 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens, med nytt punkt 3, og Larsens forslag, 

fikk Larsens 1 stemme og falt.  

 

Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Det tas sikte på å forandre gebyrreglementet på tilsyn på mindre avløpsanlegg til et 

årlig gebyr på fra og med 2015. Beløp i 2015 er 555.- inkl. mva pr anlegg. 

2. Det vedtas oppstart av følgende lokale forskrifter:  

a)  Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av avløpsvann 

og i sammenheng med terrenginngrep i forurenset grunn FOR  2009-06-25 nr 

1050 

b)  Forskrift om tømming av slamavskillere og tette tanker, FOR 2009-06-25 
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Gnr. 280/1 - Rognerud gård - Oppfylling  

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 5.6.14 i sak 63/14, til 

kommunens pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 28.7.14, til klage 22.8.14 fra Ann 

Heidi Bentzen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet 28.7.14, og som bygget 

på hovedkomiteens behandling 5.6.14 i sak 63/14, bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 28.7.14 opprettholdes.  

 

Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 

 

Behandling: 

 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Larsen (uavh) stemte i mot.. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til sin behandling 5.6.14 i sak 63/14, til 

kommunens pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt 28.7.14, til klage 22.8.14 fra Ann 

Heidi Bentzen og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det i klagen er kommet 

vesentlig nye momenter som tilsier at vedtaket som ble fattet 28.7.14, og som bygget 

på hovedkomiteens behandling 5.6.14 i sak 63/14, bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 28.7.14 opprettholdes.  

 

Saken oversendes til fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 
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