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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 25.04.2017 Tid: 09:00-15:30 

Dagsorden: 

09:00 – 09:10 – Møtestart 

09:30 – 10:30 – Befaring Lloyds Marked – Tronrud eiendom. 

11:00 – 12:00 – Div. orientering v/ Per Morten Hoff. 

12:00 – 12:45 – Lunsj. 

12:45               - Saksliste FS del 1 og FS del 2. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Kjell Børre Hansen 

Varamedlem Anne-Marit Lillestø  Helge Stiksrud 

Varamedlem Axel Sjøberg  Hans-Petter Aasen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjefer Marianne Mortensen, Magnar Ågotnes, Christine 

Myhre Bråthen, Gyrid Løvli. Rådgiver Hilde Brørby Fivelsdal, 

Areal regulering og byplan Ole Einar Gulbrandsen. 

 

Merknader Gyrid Løvli er stedfortreder for Rådmann Tore Isaksen. 

Arnfinn Holten fikk fritak fra befaring fra kl 09:10 – 11:00. 

Behandlede saker Fra og med sak 12/17 

til og med sak  16/17 

 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig vedtatt. 

 



  

Side 2 av 9 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B.Hansen (Sett) Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

12/17 14/995   

 Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig 

ettersyn av planforslag  

 

 

13/17 17/1379   

 Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

 

14/17 15/5952   

 Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

 

15/17 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

 

16/17 16/5443   

 428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

12/17   

Revisjon av kommuneplanens arealdel 2017-2030 høring og offentlig ettersyn av 

planforslag  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-

14. 

2. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

3. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 

4.  De to boligområdene i Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i 

arealdelen av kommuneplanen. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Et samlet formannskap foreslo følgende forslag til nytt punkt 4. « De to boligområdene i 

Krakstadmarka som det hefter innsigelser ved, utgår i arealdelen av kommuneplanen.» 

 

 

 

Følgende forslag ble fremmet fra Anne Mari Ottesen (SP) til nytt punkt 1 i 

kommuneplanens arealdel: 

«Gjøres følgende endringer; 

Innspill nr 29 tas inn 

Innspill nr 4 tas inn 

Innspill nr 6 tas inn 

Innspill nr 33 tas inn unntatt 2 daa fulldyrka jord 

Innspill 34 tas ut 

Innspill 43 tas ut 

Innspill 45 tas ut 

Innspill nr 46 tas ut 

Innspill nr 47 tas ut 

Innspill nr 48 tas ut 

Innspill nr 67 vedtas under forutsetning at kun område A som ikke er fulldyrka jord avsettes 

til boligformål 

Ellers som rådmannens forslag til pkt 1-3.» 

 

  



  

Side 5 av 9 

Følgende forslag ble fremmet fra Magnus Herstad (Frp) : 

«Knestangåsen legges inn i planen.» 

 

Forslaget fra SP  fikk 1 stemme og falt. 

 

Forslaget fra Frp falt med 2 stemmer. 

 

 

Avstemming: 

Forslagene fra SP og Frp falt med 2 stemmer. 

 

Rådmannens forslag samt nytt pkt 4 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

5. Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2017 – 2030, datert mars 2017, 

sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven § 11-

14. 

6. Det åpnes ikke for nye arealbruksinnspill. 

7. Til sluttbehandling av arealdelen skal rådmannen ha gjennomgått og vurdert 

innkomne høringsuttalelser og merknader, og foreslå nødvendige justeringer. 
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Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for mer behandling og en workshop. 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo utsettelse av saken for mer behandling og en workshop. 

 

Avstemming: 

 

Forslaget om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det anbefales oppstart av områderegulering nr. 431 - Områderegulering Hønefoss 

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

3. Rådmann gis fullmakt til å gjøre mindre endringer før høring og offentlig ettersyn. 

4. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

5. Det tas sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan. 

6. Underveis i planprosessen skal det vurderes å dele planen i mindre enheter med ulik 

fremdrift og plangrense. 
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14/17   

Detaljregulering for Færden boligområde – 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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 de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

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

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for plan nr. 417 Færden boligområde sendes på høring og 

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

 

2. Før 2. gangsbehandling skal det gjennomføres arkeologisk registrering av 

planområdet. § 1.7 Kulturminner 2.ledd tas ut av reguleringsbestemmelsene.  

 

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 de deler av gjeldende reguleringsplan 170 Færdenmarka 

(vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd felt A-B (vedtatt 30.09.1972) som overlappes 

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

vedtak av reguleringsplan plan nr. 417 detaljregulering for Færden boligområde. 

 

 

 

 

 

15/17   
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419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger 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. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hov Omsorgsboliger 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. 

  

3. Det tas sikte på å oppheve de deler av gjeldende planer som overlappes av ny plan. 

Dette gjelder plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965 og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999.  
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16/17   

428 Detaljregulering "Nedre Klekkenhagen" - oppstartssak  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1379-2  Arkiv: L12  

 

Sak: 13/17 

 

Saksprotokoll - Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
Saken utsettes for mer behandling og en workshop. 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 25.04.2017: 

 

Ordfører foreslo utsettelse av saken for mer behandling og en workshop. 

 

Avstemming: 

 

Forslaget om utsettelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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