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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 21.02.2017 Tid: 12:30-15:50 

Temamøte 

12:30 - 12:50 Presentasjon av regnskap 2016 v/ rådmannen. 

12:50 – 13:10 Resultatene fra skoleindikatorundersøkelsen v/ 

kommunalsjef oppvekst og kultur. 

13: - 13:30 Regionalt plankontor v/ kommunalsjef samfunn. 

13: - 14:30 Status: 

 Investeringstiltaket «nye broer» - Prosess. 

 Kommuneplanens arealdel. 

 Områderegulering Hønefoss – Planprogram. 

 

 

 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Anne-Marit Lillestø  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Nanna Kristoffersen  Magnus Herstad 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Gunn Edvardsen, Gyrid 

Løvli, Christine M. Bråthen, Trude Bredal Steinmo. 

Kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren, leder utbygging Jostein 

Nybråten, avdelingsleder miljø og areal Grethe Tollefsen. 

 

Merknader Tema -  Resultatene fra skoleindikatorundersøkelsen v/ kommunalsjef 

oppvekst og kultur, utsettes. 

Formannskapet ønsker en befaring og etterspør rådmannen om en 

liste over aktuelle objekter.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 5/17 

til og med sak  7/17 

Ordføreren tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet 

satt. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett)  Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Trude S. Bjerkås og Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

5/17 14/286   

 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

6/17 14/1015   

 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

 

7/17 17/78   

 Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

5/17   

Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Saken utsettes. 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører fremmet utsettelsesforslag. 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til reguleringsplan for Hensmoen grusuttak 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. Innenfor området for råstoffutvinning BRU1 tillates bygg og nødvendige anlegg som 

har tilknytning til virksomheten, bygninger oppføres med maksimal 

mønehøyde/gesimshøyde på 12 m. BRU 1 skal tilpasses dagens terrengnivå på ca. kote 

185. 

 

4. Innenfor området for råstoffutvinning BRU2 kan det foretas uttak og lagring av grus 

og sand. Det kan tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå. 

 

5. Driftstider for anlegget ved normal drift mandag – fredag 07.00 - 15.30. Lørdag kl. 

06.00 – 14.00. Ved utvidet drift 06.00 – 22.00 (to skift; kl. 06.00 – 14.00 / 14.00 – 

22.00) tillates ikke knusing inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og 

Forurensningsforskriften kap. 30 definerer kveldperioden fra kl. 19.00 – 23.00. 
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6/17   

344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak - 2. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken utsettes. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordføreren fremmet utsettelsesforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan nr. 171 Nedre Kilemoen, vedtatt 29.08.02 som overlappes 

av ny plan, oppheves ved vedtak av områderegulering 0605_344 Kilemoen sanduttak. 

 

3. Innenfor område for råstoffutvinning BSM1 tillates et nedre uttaksnivå på kote 145. 

Det skal føres kontroll av bunn uttak i område BSM1 mht. grunnvannsnivå. Det skal 

være en umettet sone på 2-3 meter under bunn uttak, slik at evt. senere nedgravde 

anlegg/ledninger blir liggende over grunnvann.                                                 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM1 er 15 m.  
 

4. Innenfor område for råstoffutvinning BSM2 tillates et nedre uttaksnivå på kote 160. 

Maksimal mønehøyde for bebyggelse i område BSM2 er 40 m. 
 

5. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold 

av nasjonal verdi, endre formål ved revidering av kommuneplanens arealdel for 244,2 

daa i de nordligste delene av områdereguleringen; GV. Nytt formål settes til LNF-

område. Det skal gjøres en vurdering om en hensynssone legges inn over området. 
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6. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon rundt uttaksskråningene. 

Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et nådd bunnivå i 

uttaksområdet for de enkelte delene av uttaksområdet. 
 

7. Det innarbeides et rekkefølgekrav i bestemmelsene om opparbeidelse av en 

tverrforbindelse i form av sti mellom øst og vest, lengst nord i planområdet 

 

8. Ny reguleringsplan skal sikre etterbruk av planområdet og denne skal overlappe plan 

nr. 344 Områderegulering for Kilemoen sanduttak i tid. 
 

9. Drift av anlegget ved normal drift mandag – fredag kl. 07.00 – 15.30, lørdag kl. 06.00 - 

14.00. Ved utvidet drift kl 06.00 – 22.30 tillates ikke støyende aktivitet Levening < 50 dB 

inn i kveldsperioden. T 1442/2016 og Forurensningsforskriften kap. 30 definerer 

kveldsperioden fra kl 19.00 – 23.00. 
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7/17   

Handlingsprogram for riksveger 2018-21 (23) - innspill  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Saksfremlegget og vedlegg 1-4 vedtas oversendt som innspill til handlingsprogram for 

riksveger 2018-2021 (23).  

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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