
 

Ringerike kommune 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
NR 8 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 
 

Møtested: Formannskapssalen   

Møtedato: 10.08.2015 Tid: 16:00 – 17:40 

 

Innkalte: 
Funksjon                Navn           Forfall Møtt for 

Leder Arne Broberg   

Nestleder Alf Henry Meier   

Medlem Steinar Larsen   

Medlem Maria Nancy Amundsen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Mari Johnsen Viksengen FO  

Medlem Ole-Gunnar Øhren FO  

Medlem Viggo Emil Elstad   

Medlem Magnus Bratli Holte FO  

Varamedlem Ivar Eskestrand      Ole Gunnar Øhren 

Varamedlem Morten Ernestus      Mari Johnsen Viksengen 

Varamedlem Nena Bjerke      Magnus Bratli Holte 

Barnas representant: Geir Svingheim 

 

Maria Nancy Amundsen tiltrådte møtet før sak 62/15. 

 

Tilstede fra 

administrasjonen: 

Kommunalsjef Gunn Edvardsen,  Asle Aker, rådmannens stab.Fra 

miljø- og arealforvaltning møtte: Arne Hellum, Grethe Tollefsen, 

Marie Irene Norberg. Fra teknisk avdeling møtte Svein Morten 

Westgård.  

 

Orientering: Byutvikling v/Asle Aker 

 

Behandlede saker:  Fra og med sak 59/12 

til og med sak  64/15 

 

 

Møteprotokollen godkjennes: 

 

 

Arne Broberg (sign)  Alf Meier (sign)   Viggo Elstad (sign) 

   

 

 

Møtesekretær: 

 

Mona B. Ildjarnstad 



  

Side 2 av 10 

Følgende saker ble behandlet: 

 

Delegasjonssakene ble enstemmig tatt til orientering. 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

59/15 14/1018   

 0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

60/15 14/1751   

 KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

61/15 14/317   

 Rammetillatelse for leilighetsbygg Gnr. 318/340 - Schjongsgate 1 

 

62/15 15/5974   

 Brutorget - utbyggingsavtale  

 

63/15 15/5983   

 Tilskudd til utbedring av Fossholm bru  

 

64/15 15/1994   

 Bygging av enebolig med bileilighet Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B 

 

Eventuelt: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) stilte spørsmål om parkeringsautomater.   Rådmannen 

Asle Aker ga svar. 

 

Ivar Eskestrand (H) rettet en takk til Ringerike kommune ang. 

Røsholmstranda. 

  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

59/15   

0605_391 Detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg - 2. 

gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

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

formannskapet. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_391 detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  

 

2. Reguleringsplan nr 176 Idrettsanlegg m.m. Nes i Ådal oppheves. 

 
3. Hensyn til den delen av den ytre sikringssonen som ikke inngår i planavgrensningen, skal 

ivaretas i kommuneplanens arealdel.  

 

4. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel tas det sikte på å endre arealformål i tråd med 

detaljregulering for Vestre Nes vannverk og idrettsanlegg.  
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60/15   

KLAGE PÅ PÅLEGG OM NYTT AVLØPSANLEGG GNR. 177/20  - 

STRØMSODDVEIEN 353 

 

Vedtak: 

 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

Behandling: 

 

Steinar Larsen(uavh)  fremmet rådmannens alternative forslag: 
 

«Alternativt kan man gi Ellingsen medhold i klagen og ikke trekke tilbake eksisterende tillatelse 

men be ham om å søke om en mindre endring av utslippstillatelsen. Dette vil etter gjeldende 

gebyrreglement koste Ellingsen i størrelsesorden kr 6 000 – 7 000 i behandlingsgebyr.  

 

Begrunnelsen for et slikt alternativt vedtak vil da være at det viktigste er at det blir ryddet opp, 

det vil si at anlegget enten blir rehabilitert eller skiftet ut. Det kan også sees på som en ekstra 

«service» fra kommunens side i et tilfelle hvor det «premieres» at anleggseier tar tak i denne 

saken.  

 

Konsekvensen av et slikt vedtak vil være at dette anlegget forskjellsbehandles sammenlignet med 

tilsvarende gamle anlegg som må skiftes ut etter pålegg fra kommunen, og som må gjennom en 

ordinær søknadsprosess. Det vil også bety mindre inntekter for kommunen.» 

 

Avstemming: 

Ved alternativ avstemming mellom rådmannens forslag og Larsens forslag, ble rådmannens 

forslag vedtatt mot 1 stemme (Larsen (uavh)). 

 



  

Side 5 av 10 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen viser til kommunens pålegg om nytt anlegg, til klagen fra Christian Ellingsen 

og til rådmannens saksframlegg. 

 

1. Hovedkomiteen kan ikke se at det i klagen er framkommet opplysninger som tilsier at 

vedtaket om pålegg bør endres. 

2. Klagen tas ikke til følge.  Vedtaket 30.1.15 om pålegg opprettholdes, og eier av 

avløpsanlegg på gnr/bnr 177/20 må søke om ny godkjenning for anlegg som oppfyller 

dagens krav, og anmodning om ferdigattest for anlegget må sendes til kommunen 

innen 1.10.2016.  

3. Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

 

 

 

 



  

Side 6 av 10 

 

 

61/15   

Rammetillatelse for leilighetsbygg Gnr. 318/340 - Schjongsgate 1 

 

Vedtak: 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2 vedrørende overskridelse av U-grad og dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 3 vedrørende overskridelse av gesimshøyde. Det 

legges vekt på at det ønskes fortetting i sentrale strøk, og at det derfor bør åpnes for høy 

utnyttelse på denne sentrumsnære eiendommen. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene 

tilsidesettes ikke, og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn 

ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2. vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1,  pkt. 

3,vedrørende gesimshøyde godkjennes.  

 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

5.  Se orientering om klageadgang.  

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2 vedrørende overskridelse av U-grad og dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 3 vedrørende overskridelse av gesimshøyde. Det 

legges vekt på at det ønskes fortetting i sentrale strøk, og at det derfor bør åpnes for høy 

utnyttelse på denne sentrumsnære eiendommen. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene 

tilsidesettes ikke, og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn 

ulempene. 
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2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2. vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1,  pkt. 

3,vedrørende gesimshøyde godkjennes.  

 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

5.  Se orientering om klageadgang.  
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62/15   

Brutorget - utbyggingsavtale  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Brutorget mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal andel 

VA». 

 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig 

drift og vedlikehold. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til utbyggingsavtale for Brutorget mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal andel 

VA». 

 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig 

drift og vedlikehold. 
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63/15   

Tilskudd til utbedring av Fossholm bru  

 

Vedtak: 

 

Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. til utbedring av 

Fossholm bru. 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. til utbedring av 

Fossholm bru. 
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64/15   

Bygging av enebolig med bileilighet Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B 

 

Vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bi-leilighet, til merknad fra nabo og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen anser at den omsøkte boligen ikke er i strid med gjeldene planer og 

finner at søknaden bør godkjennes. 

2. Søknaden etter plan- og bygningsloven §20-1 godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å videre behandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bi-leilighet, til merknad fra nabo og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen anser at den omsøkte boligen ikke er i strid med gjeldene planer og 

finner at søknaden bør godkjennes. 

2. Søknaden etter plan- og bygningsloven §20-1 godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å videre behandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 14/317-17  Arkiv: GNR 318/340  

 

Sak: 61/15 

 

Rammetillatelse for leilighetsbygg Gnr. 318/340 - Schjongsgate 1 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Rådmannen viser til søknad om rammetillatelse inkludert dispensasjoner fra SG arkitektur 

AS på vegne av tiltakshaver Mesterbygg Ringerike AS, til merknader fra naboer, til søkers 

kommentarer til merknadene og til rådmannens saksframlegg;  

 

1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning finner å kunne gi dispensasjon fra 

reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2 vedrørende overskridelse av U-grad og dispensasjon 

fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 3 vedrørende overskridelse av gesimshøyde. Det 

legges vekt på at det ønskes fortetting i sentrale strøk, og at det derfor bør åpnes for høy 

utnyttelse på denne sentrumsnære eiendommen. Hensynet bak reguleringsbestemmelsene 

tilsidesettes ikke, og fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn 

ulempene. 

 

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1, pkt. 2. vedrørende 

overskridelse av U-grad og dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 1.1,  pkt. 

3,vedrørende gesimshøyde godkjennes.  

 

3. På bakgrunn av pkt. 2, godkjennes søknad om rammetillatelse i prinsippet.  

 

4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.  

 

5.  Se orientering om klageadgang.  

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5974-4  Arkiv: L81 &01  

 

Sak: 62/15 

 

Brutorget - utbyggingsavtale  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
1. Forslag til utbyggingsavtale for Brutorget mellom Tronrud Eiendom AS og Ringerike 

kommune vedtas. 

 

2. Kommunens kostnader dekkes av prosjekt 15017 «Brutorget og Øya kommunal andel 

VA». 

 

3. Kommunen overtar kommunaltekniske anlegg som er angitt i avtalen til fremtidig 

drift og vedlikehold. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/5983-2  Arkiv: Q15  

 

Sak: 63/15 

 

Tilskudd til utbedring av Fossholm bru  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Fossholm bru v/Geir Henning Fossholm gis tilskudd på kr.46.000,- eks.mva. til utbedring av 

Fossholm bru. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/1994-7  Arkiv: GNR 317/596  

 

Sak: 64/15 

 

Bygging av enebolig med bileilighet Gnr/bnr 317/596 - Bekkegata 8 B 

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om oppføring av enebolig med 

bi-leilighet, til merknad fra nabo og til rådmannens saksfremlegg: 

1. Hovedkomiteen anser at den omsøkte boligen ikke er i strid med gjeldene planer og 

finner at søknaden bør godkjennes. 

2. Søknaden etter plan- og bygningsloven §20-1 godkjennes i prinsippet. 

3. Myndighet til å videre behandle saken delegeres til administrasjonen. 

 

Se vedlagte orientering om klageadgang. 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 10.08.2015: 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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