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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 

 Tittel 

 

8/16 16/2639   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 02.05.2016.  

 

9/16 16/2639   

 Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 

02.05.2016.  

 

41/16 15/182   

 Tilbygg til hytte - Klage på vedtak Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

42/16 14/647   

 Strategi for universell utforming i Ringerike kommune  

 

43/16 16/1637   

 Nytt adressenavn - Brenna ved Sperillen  

 

44/16 16/1626   

 Nye adressenavn ved Støa og Solli på Tyristrand  

 

45/16 16/1509   

 Dispensasjon fra motorferdselsloven-transport til og fra hytte Nede 

Ringkollseter 

 

46/16 16/1464   

 Navn på vei fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene  

 

47/16 15/10145   

 Konsesjon for uttak av naturstein Gnr/bnr 4/1 - Raa gård 

 

48/16 15/4913   

 390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. 

gangs behandling  

 

49/16 15/6176   

 362 detaljregulering for Setertjern - 2. gangsbehandling  

 

50/16 15/8924   

 421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 



 

Ringerike kommune 
 

 

 

 

 

8/16   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og 

arealforvaltning den 02.05.2016.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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9/16   

Delegerte vedtak - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 02.05.2016.  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Delegasjonssakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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41/16   

Tilbygg til hytte - Klage på vedtak Gnr/bnr 258/2 - Væleren 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

 

Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Trond 

Schmidt, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra 

Mattilsynet og til rådmannens saksframlegg;  

 

  
1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke gir noen vesentlige ulemper for hensynet 

til drikkevannskilden Væleren. Hovedkomiteen viser til at tilbygget er av en beskjeden 

størrelse, og at det er satt vilkår om installering av biologisk avløpsfritt toalett eller 

forbrenningstoalett. Det legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanens 

retningslinjer for maksimal størrelse på hytter etter utvidelse i området ved Væleren. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Tyristrand vannverk tilsier at vedtaket 

i sak 13/16 bør endres.  

 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 13/16 opprettholdes.  

 

      4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  

 

 

 

 

 

 

 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: 
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Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning viser til søknad om dispensasjon fra Trond 

Schmidt, til uttalelse fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra Fylkesmannen i Buskerud, til 

saksframlegg og vedtak i sak 13/16, til klage fra Tyristrand vannverk, til uttalelse fra 

Mattilsynet og til rådmannens saksframlegg;  

 

  
1. Hovedkomiteen vurderer at hensynet bak kommuneplanbestemmelsenes § 2.1 og § 5, 

ikke blir vesentlig tilsidesatt og at tiltaket ikke gir noen vesentlige ulemper for hensynet 

til drikkevannskilden Væleren. Hovedkomiteen viser til at tilbygget er av en beskjeden 

størrelse, og at det er satt vilkår om installering av biologisk avløpsfritt toalett eller 

forbrenningstoalett. Det legges i tillegg vekt på at tiltaket er innenfor kommuneplanens 

retningslinjer for maksimal størrelse på hytter etter utvidelse i området ved Væleren. 

Hovedkomiteen vurderer det slik at fordelene er klart større enn ulempene etter en samlet 

vurdering.  

 

2. Hovedkomiteen finner ikke at innholdet i klage fra Tyristrand vannverk tilsier at vedtaket 

i sak 13/16 bør endres.  

 

3. Klagen tas ikke til følge. Vedtaket i sak 13/16 opprettholdes.  

 

      4. Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.  
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42/16   

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  

 

 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: 

 

Strategi for universell utforming i Ringerike kommune tas til orientering.  
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43/16   

Nytt adressenavn - Brenna ved Sperillen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Brennaveien 

 

 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. Brennaveien 
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44/16    

Nye adressenavn ved Støa og Solli på Tyristrand  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Strandeveien 

2. Solliveien 

 

 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. Strandeveien 

2. Solliveien 
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45/16   

Dispensasjon fra motorferdselsloven-transport til og fra hytte Nede Ringkollseter 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.06.2016 tom. 01.06.2018. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 

 

 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. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.06.2016 tom. 01.06.2018. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 
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46/16   

Navn på vei fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Sørumsgata 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hilde Marie Steinhovden (MDG): 

«Fremmer forslag om Sørumsveien»   

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot tre stemmer. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Sørumsgata 
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47/16   

Konsesjon for uttak av naturstein Gnr/bnr 4/1 - Raa gård 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

 

1. Olav Reistad gis konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015. 

2. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

3. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

4. Konsesjonen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

5. Ved avslutning av masseuttaket skal hele arealet settes i stand til fulldyrket mark. 

6. Konsesjonen gjelder fram til uttak av naturstein er avsluttet, eller maksimalt i 20 år. 

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, fattes følgende vedtak:  

 

7. Det gis tillatelse til fradeling av rettighetene til uttak av naturstein innenfor angitt 

område på eiendommen Raa gård, gnr. 4bnr. 1 i Ringerike kommune. 

8. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

9. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

10. Tillatelsen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

11. Delingen er kun gyldig i 20 år, eller fram til uttak av naturstein er avsluttet. 

 

12. Hvis nødvendige godkjenninger ikke foreligger innen 3 år, faller både konsesjon og 

tillatelse til deling bort. 

 

 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: 
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Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

 

1. Olav Reistad gis konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015. 

2. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

3. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

4. Konsesjonen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

5. Ved avslutning av masseuttaket skal hele arealet settes i stand til fulldyrket mark. 

6. Konsesjonen gjelder fram til uttak av naturstein er avsluttet, eller maksimalt i 20 år. 

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, fattes følgende vedtak:  

 

7. Det gis tillatelse til fradeling av rettighetene til uttak av naturstein innenfor angitt 

område på eiendommen Raa gård, gnr. 4bnr. 1 i Ringerike kommune. 

8. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

9. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

10. Tillatelsen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

11. Delingen er kun gyldig i 20 år, eller fram til uttak av naturstein er avsluttet. 

 

12. Hvis nødvendige godkjenninger ikke foreligger innen 3 år, faller både konsesjon og 

tillatelse til deling bort. 
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48/16   

390 - Detaljreguleringsplan for Klekkenhagen boligområde - Planforslag til 2. gangs 

behandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas. 

2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på 

Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til 

formannskapet. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_390 Detaljregulering for Klekkenhagen Boligområde med tilhørende 

bestemmelser vedtas. 

2. Rådmannen retter en forespørsel til SVV for vurdering av endring av fartsgrense på 

Fv. 163 fra 60km/t til 50km/t mellom Fløytingen og Klekken. 
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49/16   

362 detaljregulering for Setertjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Anders Braatens (Sp) forslag som følger saken: 

Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Anders Braaten (Sp)  

«Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til 

formannskapet. 

 

Braatens forslag følger saken. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 
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50/16   

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og 

parkering skal utredes. 

 

8. HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a Ap, H og V til nytt pkt 8: 

«HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by.» 

 

Forslag fra Arne Broberg (H) til tillegg i pkt 7: 

«Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og parkering 

skal utredes.» 
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Avstemming: 

Rådmannens forslag med Brobergs endringsforslag i pkt 7, samt Eriksens forslag til  nytt pkt 

8, ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema skal 

utredes. 

 

 

 

 

 

 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/2639-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 8/16 

 

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 

den 02.05.2016.  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1637-2  Arkiv: L32  

 

Sak: 43/16 

 

Nytt adressenavn - Brenna ved Sperillen  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Brennaveien 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1626-2  Arkiv: L32  

 

Sak: 44/16 

 

Nye adressenavn ved Støa og Solli på Tyristrand  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Strandeveien 

2. Solliveien 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1509-3  Arkiv: K01 &18  

 

Sak: 45/16 

 

Dispensasjon fra motorferdselsloven-transport til og fra hytte Nede Ringkollseter 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Med hjemmel sentral forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte 

vassdrag § 6 gis tillatelse til bruk av firehjulstrekket bil med reg.nr RJ 49908 for transport av 

funksjonshemmet. Tillatelsen gjelder til og fra hytte fra bilvei, trasé iht. til kart, og har 

varighet fom. 01.06.2016 tom. 01.06.2018. 

2. Det kan kun kjøres inntil 3 turer per år. 

3. Det skal føres kjørebok. Dersom det søkes om fornyelse av kjøretillatelse kan det 

kreves at kjøreboken vedlegges søknaden. 

4. Med hjemmel i Markalovens § 15 gis det dispensasjon fra Markalovens § 10 for 

transport av funksjonshemmet i ovennevnte periode og område. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/1464-2  Arkiv: L32  

 

Sak: 46/16 

 

Navn på vei fra Skjæringsbrua til Sørumsgårdene  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Sørumsgata 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Hilde Marie Steinhovden (MDG): 

«Fremmer forslag om Sørumsveien»   

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble vedtatt mot tre stemmer. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/10145-8  Arkiv: GNR 4/1  

 

Sak: 47/16 

 

Konsesjon for uttak av naturstein Gnr/bnr 4/1 - Raa gård 

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Med hjemmel i konsesjonsloven av 28. november 2003, med endringer i lov 19. juni 2009, 

fattes følgende vedtak:  

 

1. Olav Reistad gis konsesjon for overtagelse av rett til uttak av naturstein innenfor det 

angitte området på eiendommen Raa gård, gnr. 4 bnr. 1 i Ringerike kommune, jf. 

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri, datert 18.08.2015. 

2. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

3. Konsesjonen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

4. Konsesjonen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

5. Ved avslutning av masseuttaket skal hele arealet settes i stand til fulldyrket mark. 

6. Konsesjonen gjelder fram til uttak av naturstein er avsluttet, eller maksimalt i 20 år. 

 

Med hjemmel i jordloven av 12. mai 1995, § 12, fattes følgende vedtak:  

 

7. Det gis tillatelse til fradeling av rettighetene til uttak av naturstein innenfor angitt 

område på eiendommen Raa gård, gnr. 4bnr. 1 i Ringerike kommune. 

8. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får godkjenning etter Plan- og 

bygningsloven. 

9. Tillatelsen er betinget av at masseuttaket får driftskonsesjon fra Direktoratet for 

mineralforvaltning. 

10. Tillatelsen er betinget av at Kristin Remme er hjemmelshaver på eiendommen. 

11. Delingen er kun gyldig i 20 år, eller fram til uttak av naturstein er avsluttet. 

 

12. Hvis nødvendige godkjenninger ikke foreligger innen 3 år, faller både konsesjon og 

tillatelse til deling bort. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/6176-4  Arkiv: PLN 362  

 

Sak: 49/16 

 

362 detaljregulering for Setertjern - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. 0605_362 detaljregulering for Setertjern med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 

 

Anders Braatens (Sp) forslag som følger saken: 

Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Anders Braaten (Sp)  

«Plankartet er tvetydig. Tomtene er vist både med grenser og med symbol for punktfeste. Det 

må i plankartet klargjøres at punktsymbolene kun angis hytteplassering.» 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til 

formannskapet. 

 

Braatens forslag følger saken. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
 



 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 15/8924-14  Arkiv: PLN 999  

 

Sak: 50/16 

 

421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen -oppstart av reguleringsplan  

 

Vedtak i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning: 

 
 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_421 detaljregulering for Stormarkedet Tippen. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss 

sentrum og 64-21 Ny adkomst Tippen som overlappes av ny plan, ved vedtak av 

0605_421 Stormarkedet-Tippen.  

 

3. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

  

4. Fastsetting av planprogrammet delegeres til rådmannen, med mindre det kommer 

merknader som påvirker planarbeidets gjennomføring.  

 

5. Ved fastsetting av planprogrammet skal det redegjøres for opplegg for medvirkning. 

Dokumentasjon på hvordan medvirkningsopplegget har påvirket planen skal legges 

ved saken ved 1. gangsbehandling.   

 

6. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan flomfare skal utredes.  

 

7. Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og 

parkering skal utredes. 

 

8. HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 
 

Behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning 02.05.2016: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Forslag fra Stein-Roar Eriksen (Ap) p.v.a Ap, H og V til nytt pkt 8: 

«HMA forutsetter at reguleringsplan for området Stormarked Tippen skal 

underordnes/tilpasses overordnet plan for Hønefoss by.» 



 

Forslag fra Arne Broberg (H) til tillegg i pkt 7: 

«Ved fastsetting av planprogram skal det redegjøres for hvordan trafikktema og parkering 

skal utredes.» 

 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag med Brobergs endringsforslag i pkt 7, samt Eriksens forslag til  nytt pkt 

8, ble enstemmig vedtatt som hovedutvalgets (HMA’s) innstilling til formannskapet. 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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