Ringerike kommune
MØTEPROTOKOLL
NR 7
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 31.08.2015
Tid: 16:00 – 17:45

Innkalte:
Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Tilstede fra
administrasjonen:

Merknader:
Behandlede saker:

Navn
Forfall
Arne Broberg
Alf Henry Meier
Steinar Larsen
Maria Nancy Amundsen
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Mari Johnsen Viksengen
Ole-Gunnar Øhren
Viggo Emil Elstad
FO
Magnus Bratli Holte

Møtt for

Kommunalsjef Gunn Edvardsen og konsulent Asle Aker. Fra miljø
og arealforvaltning møtte: Heidi Skagnæs, Grethe Tollefsen, Ingrid
Liseth, Marie Irene Norberg. Fra teknisk avdeling møtte Svein
Morten Westgård.
Fra og med sak 65/15
til og med sak 70/15

Møteprotokollen godkjennes:

Arne Broberg (sign)

Møtesekretær:
Mona B. Ildjarnstad

Alf Meier (sign)

Viggo Elstad (sett)

Følgende saker ble behandlet:
Delegasjonssakene ble enstemmig tatt til orientering.
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering.
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

65/15

15/4756
Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata

66/15

14/3707
Oppfylling i strandsone - Klage Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652

67/15

14/1374
Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3

68/15

14/1183
0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. gangs
behandling

69/15

15/4913
05/06_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde Planforslag til politisk behandling

70/15

15/6214
Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale
Eventuelt:
Elsa Lill P. Strande (H) tok opp flytting av Vinmonopolet – ønsket
ikke dette inn på Kuben.
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Ringerike kommune

65/15
Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelen
ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for etablering av en
midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.
2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis
røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør
reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med
teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme
tilfredsstillende mot innsyn fra stien.
3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin
regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til å
behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere om
klageadgang mm.
5. HMA forutsetter at anlegg av- og drift av kunstgressbanen bekostes av HBK
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Forslag fra Ole Gunnar Øhren (V) til nytt punkt 2:
«Den markante bjørka i sørøstre hjørne bevares.»
Forslag fra Arne Broberg (H) til nytt punkt 5:
«HMA forutsetter at anlegg av- og drift av kunstgressbanen bekostes av HBK.»
Steinar Larsen (uavh) tok opp rådmannens alternative forslag:

«Alternative løsninger
Dersom HMA ønsker å avslå søknaden (siden området ikke er regulert til en fotballbane, men en
veg/parkering/grøntområde) og ønsker at innspillet skal behandles som en endring av
reguleringsplanen kan det fatte følgende vedtak:
1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane, søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og anser at reguleringsplanen vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved å gi
dispensasjon anses å være mindre enn ulempene ved å fravvike planen.

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås med henvisning til pbl § 19-2.
3. På bakgrunn av punkt 2 avslås søknad tillatelse til å etablere kunstgressbane etter pbl 20-1.
4. Innspill om etablering av kunstgressbane må tas med i arbeidet for videre utvikling i området.»

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Larsen, ble rådmannens
forslag vedtatt mot en stemme (uavh).
Deretter ble det stemt punktvis over rådmannens forslag:
Rådmannens forslag i pkt 1 ble vedtatt mot en stemme (uavh).
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Øhrens forslag i pkt 2, ble rådmannens
forslag vedtatt mot to stemmer (V og Strande (H)).
Rådmannens forslag i pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag i pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Brobergs forslag til nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelen
ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for etablering av en
midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.
2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis
røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør
reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med
teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme
tilfredsstillende mot innsyn fra stien.
3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin
regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til å
behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere om
klageadgang mm.
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66/15
Oppfylling i strandsone - Klage Gnr/bnr 28/8 - Åsaveien 652
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen

Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon,
fylkesmannens uttalelse og til rådmannens saksframlegg;
1. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynet bak byggeforbudet
i kommuneplanbestemmelsenes § 5 blir vesentlig tilsidesatt. Det gis derfor ikke
dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsene § 2.1 og § 5. Ulempene ved å innvilge
dispensasjon anses å være større enn fordelene.
2. Søknaden om dispensasjon fra kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, og
søknaden om godkjenning av utført oppfylling i strandsone avslås.
3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.
4. Viderebehandling av saken delegeres videre til rådmannen
5. Se orientering om klageadgang
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Steinar Larsen (uavh) tok opp rådmannens forslag til alternativ vedtak nr 1:
«Forslag til alternativ vedtak nr. 1:
Hovedkomiteen for Miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon, fylkesmannens
uttalelse, til vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til rådmannens
saksframlegg;
1. Etter en samlet vurdering finner Hovedkomiteen at klagen bør tas til følgje. Hovedkomiteen
vurderer det slik at deler av tiltaket ikke tilsidesetter hensynene bak byggeforbud i
kommuneplanbestemmelsenes § 5 i vesentlig grad. Komiteen er derfor positiv til at det gis
dispensasjon for deler av tiltaket. Vedtak av 13.04.2015 omgjøres, jfr. Forvaltningsloven § 33, 2.
ledd.
2. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2, gis dispensasjon fra byggeforbudet i
kommuneplanbestemmelsenes § 5. Vedtaket skal omfatte området slik det vises på kart i
rådmannens forslag. Fyllingskanten må tilpasses landskapet og skrånes. Søknaden om tillatelse
godkjennes på vilkår om at deler av fyllingen skal fjernes.
3. Fyllingen må fjernes senest 3 måneder etter at endelig vedtak i saken foreligger.
4. Viderebehandling av søknaden delegeres til rådmannen.
5. Se orientering om klageadgang.»
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Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Larsens forslag, ble rådmannens forslag
vedtatt mot to stemmer (uavh og Sp).

&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra
Frydenlund og Høyer AS på vegne av tiltakshaver Christina Ege, til fylkesmannens uttalelse,
til HMAs vedtak i sak 26/15, til klage på vedtak fra Christina Ege og til rådmannens
saksframlegg;
1. Hovedkomiteen mener at hensynet bak formålet til kommuneplanbestemmelsenes § 5,
områder langs vann- og vassdrag, vurderes å bli vesentlig tilsidesatt dersom det gis
dispensasjon. En godkjenning av dispensasjonen kan også føre til negativ
presedensvirkning i området.
2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Christina Ege tilsier at vedtak i sak
26/15 bør endres.
3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 26/15 opprettholdes.
4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
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67/15
Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra
garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til
rådmannens saksframlegg;
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås.
Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig
tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA
vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot
reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for
bevaring av områdets omkringliggende miljø.
2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1,
pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.
3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.
4. Se vedlagte orientering om klageadgang.

Utskrift sendes:
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS
Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Ole-Gunnar Øhren (V) tok opp rådmannens alternative forslag:
«Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra
garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til
rådmannens saksframlegg;
1. Hovedkomiteen mener at søknaden om dispensasjon bør godkjennes. Det legges vekt på at
tiltaket omfatter bruksendring av en eksisterende bygning, og at bygningsmassen ikke vil øke i
særlig grad. Godkjenning av dispensasjonen vil slik hovedkomiteen ser det, ikke stride i mot
reguleringsplanens intensjon for dette området.
2. Hovedkomiteen gir negative signaler til eventuell framtidig søknad om fradeling av den nye
boenheten, eller søknad om endring av reguleringsplanen med tanke på deling.
3. Hovedkomiteen finner at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og bygningsloven §
19-2. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1vedrørende maksimalt antall boenheter,
og vedrørende utnyttingsgrad godkjennes.
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4. Hovedkomiteen er positiv til en overskridelse av tillatt utnyttingsgrad.
5. Søknaden om bruksendring av garasje godkjennes i prinsippet.
6. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Søknad om dispensasjon
fra utnyttingsgrad må sendes inn for behandling.
7. Se vedlagte orientering om klageadgang.»

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Øhrens forslag, ble rådmannens forslag
vedtatt mot en stemme (V).
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra
garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til
rådmannens saksframlegg;
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås.
Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig
tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA
vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot
reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for
bevaring av områdets omkringliggende miljø.
2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1,
pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.
3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.
4. Se vedlagte orientering om klageadgang.

Utskrift sendes:
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS
Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS

Side 8 av 12

68/15
0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant - 1. gangs behandling
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 1210.
2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for
bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for
planforslaget.
3. Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på
en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds.

4. Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige.
5. Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det
sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
6. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 1210.
2. Før forslag til 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn, skal det knyttes bestemmelser til hensynssonene for
bevaring av kulturmiljø. Dette delegeres til rådmannen i samarbeid med forslagsstiller for
planforslaget.
3. Dersom laftebygningen «Garveriet» skal rives, må den tas ned, merkes og oppbevares på
en slik måte at den senere kan føres opp for ny bruk annensteds.
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4. Før 2. gangsbehandling av planen må flom- og skredfare være utredet av fagkyndige.
5. Ved vedtak av 0605_398 Detaljregulering Strandgata 1 Showscene og restaurant, tas det
sikte på å oppheve de deler av gjeldende plan nr. 64, kvartal 55 som vil erstattes av ny plan.
6. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og
framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
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69/15
05/06_390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til
politisk behandling
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde 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.gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. SVV bes vurdere muligheten for gjennomføring av avbøtende tiltak beskrevet i
planbeskrivelsen.
4. Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og
nærmere vurdering av trafikksikkerheten foreligge.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde 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.gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold
og framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.
3. SVV bes vurdere muligheten for gjennomføring av avbøtende tiltak beskrevet i
planbeskrivelsen.
4. Ved 2.gangs behandling av forslaget må avbøtende tiltak for trafikksikkerhet og
nærmere vurdering av trafikksikkerheten foreligge.
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70/15
Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale
Vedtak:
&&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Ankersgate 6-10» mellom Tronrud Eiendom AS og
Ringerike kommune vedtas.
2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold
kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen.
&&& Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen
Behandling:
&&& Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
&&& Fyll inn behandlingen av saken over &&&
Forslag til vedtak:
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Ankersgate 6-10» mellom Tronrud Eiendom AS og
Ringerike kommune vedtas.
2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold
kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen.
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Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/4756-7

Arkiv: GNR 318/346

Sak: 65/15
Kunstgressbane - Hønefoss idrettspark Gnr/bnr 318/346 - Ringeriksgata
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane og søknad om dispensasjon
fra reguleringsplan og anser at reguleringsplanen ikke vesentlig tilsidesettes. Fordelen
ved å gi dispensasjon anses å være klart større enn ulempene. Det gis dispensasjon fra
gjeldende reguleringsplan Schjongslunden 0605_298-08 for etablering av en
midlertidig kunstgressbane (60 x 40 meter), jf. pbl § 19-2.
2. Den markante bjørka i sørøstre hjørnet skal sålangt mulig skjermes fra inngrep. Hvis
røtter/greiner allikevel er til hinder bør det vurderes hvorvidt banens yttermål bør
reduseres f.eks. til 35x58 meter. Hvis bjørka må fjernes, skal dette avklares med
teknisk forvaltning, og det skal vurderes reetablert vegetasjon som kan skjerme
tilfredsstillende mot innsyn fra stien.
3. Dersom det er behov for å fjerne banen, skal dette gjøres for Hønefoss ballklubb sin
regning, og området skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
4. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning delegerer myndighet til rådmannen til å
behandle byggesaken videre, deriblant å gi tillatelse til byggetiltaket, og orientere om
klageadgang mm.
5. HMA forutsetter at anlegg av- og drift av kunstgressbanen bekostes av HBK
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015:
Forslag fra Ole Gunnar Øhren (V) til nytt punkt 2:
«Den markante bjørka i sørøstre hjørne bevares.»
Forslag fra Arne Broberg (H) til nytt punkt 5:
«HMA forutsetter at anlegg av- og drift av kunstgressbanen bekostes av HBK.»
Steinar Larsen (uavh) tok opp rådmannens alternative forslag:

«Alternative løsninger
Dersom HMA ønsker å avslå søknaden (siden området ikke er regulert til en fotballbane, men en
veg/parkering/grøntområde) og ønsker at innspillet skal behandles som en endring av
reguleringsplanen kan det fatte følgende vedtak:
1. HMA viser til søknad om etablering av kunstgressbane, søknad om dispensasjon fra
reguleringsplan og anser at reguleringsplanen vesentlig tilsidesettes. Fordelen ved å gi
dispensasjon anses å være mindre enn ulempene ved å fravvike planen.

2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen avslås med henvisning til pbl § 19-2.
3. På bakgrunn av punkt 2 avslås søknad tillatelse til å etablere kunstgressbane etter pbl 20-1.
4. Innspill om etablering av kunstgressbane må tas med i arbeidet for videre utvikling i området.»

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra rådmannen og Larsen, ble rådmannens
forslag vedtatt mot en stemme (uavh).
Deretter ble det stemt punktvis over rådmannens forslag:
Rådmannens forslag i pkt 1 ble vedtatt mot en stemme (uavh).
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Øhrens forslag i pkt 2, ble rådmannens
forslag vedtatt mot to stemmer (V og Strande (H)).
Rådmannens forslag i pkt 3 ble enstemmig vedtatt.
Rådmannens forslag i pkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Brobergs forslag til nytt pkt 5 ble enstemmig vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 14/1374-5

Arkiv: GNR 45/86

Sak: 67/15
Bruksendring av garasje Gnr 45/86 - Fredrik Brochs vei 3
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra
garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS, på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til
rådmannens saksframlegg;
1. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1, pkt. 2 avslås.
Hovedkomiteen finner at hensynet bak bestemmelsen § 2.1, pkt. 2 vil vesentlig
tilsidesettes dersom det tillates en ekstra boenhet på denne eiendommen. HMA
vurderer det slik at en dispensasjon fra denne bestemmelsen vil stride mot
reguleringsplanens intensjon som blant annet er å hindre fortetting i området for
bevaring av områdets omkringliggende miljø.
2. Hovedkomiteen finner at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og
bygningsloven § 19-2. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1,
pkt.2, vedrørende maksimalt antall boenheter avslås.
3. På bakgrunn av punkt 2., avslås søknaden om tillatelse.
4. Se vedlagte orientering om klageadgang.

Utskrift sendes:
Jensen Bygg-Team AS, Kong Ringsgt. 21, 3510 HØNEFOSS
Erik Hovland, Fredrik Brochs vei 3, 3510 HØNEFOSS
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015:
Ole-Gunnar Øhren (V) tok opp rådmannens alternative forslag:
«Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til innsendt søknad om bruksendring fra
garasje til bolig fra Jensen Bygg-Team AS på vegne av tiltakshaver Erik Hovland og til
rådmannens saksframlegg;
1. Hovedkomiteen mener at søknaden om dispensasjon bør godkjennes. Det legges vekt på at
tiltaket omfatter bruksendring av en eksisterende bygning, og at bygningsmassen ikke vil øke i
særlig grad. Godkjenning av dispensasjonen vil slik hovedkomiteen ser det, ikke stride i mot
reguleringsplanens intensjon for dette området.
2. Hovedkomiteen gir negative signaler til eventuell framtidig søknad om fradeling av den nye
boenheten, eller søknad om endring av reguleringsplanen med tanke på deling.

3. Hovedkomiteen finner at det er grunnlag for å gi dispensasjon etter plan og bygningsloven §
19-2. Dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes § 2.1vedrørende maksimalt antall boenheter,
og vedrørende utnyttingsgrad godkjennes.
4. Hovedkomiteen er positiv til en overskridelse av tillatt utnyttingsgrad.
5. Søknaden om bruksendring av garasje godkjennes i prinsippet.
6. Myndighet til å viderebehandle saken delegeres til administrasjonen. Søknad om dispensasjon
fra utnyttingsgrad må sendes inn for behandling.
7. Se vedlagte orientering om klageadgang.»

Avstemming:
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Øhrens forslag, ble rådmannens forslag
vedtatt mot en stemme (V).

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 15/6214-4

Arkiv: L81 &01

Sak: 70/15
Ankersgate 6-10 - utbyggingsavtale
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning:
1. Forslag til utbyggingsavtale for «Ankersgate 6-10» mellom Tronrud Eiendom AS og
Ringerike kommune vedtas.
2. Ringerike kommune overtar vederlagsfritt til fremtidig drift og vedlikehold
kommunaltekniske anlegg som er angitt i utbyggingsavtalen.
Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 31.08.2015:
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.

