
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 20.06.2017

PS 19/17 Status planarbeid og prioriteringer fremover

   Saksprotokoll - Status planarbeid og prioriteringer fremover

PS 20/17 Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram

PS 21/17 Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - 1. gangs behandling

PS 22/17 Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva

   Saksprotokoll - Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.06.2017 Tid: 09:00 -17:50 

TEMAMØTE/BEFARING  

09:00 – Oppmøte rådhuset/ felles transport.  

09:00 – 11:00 Befaring – Monserud renseanlegg og 

Vannverket på Kilemoen.  

11:00 – 12:00 Pause  

12:00 – 13:00 Lunsj  

13:00 – 13:30 Orientering- Overvannshåndtering v/ 

Lars Lindstøl, Simona Brazaukaite og Lene Grimsrud. 

13:30 – Ordinær saksliste del 1 og 2. 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FD  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Helge Stiksrud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, kommunalsjefene Marianne Mortensen, 

Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, Gunn Edvardsen, Gyrid 

Løvli, Trude Bredal Steinmo. Kommunikasjonssjef Mats Øieren, 

enhetsleder Jostein Nybråthen. 

  

 

Merknader Inger Kammerud (H) tok sete til sak 20/17. 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil i deler av sak 19/17 som ble 

godkjent av Formannskapet. 

Behandlede saker Fra og med sak 19/17 

til og med sak  22/17 

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

19/17 17/2403   

 Status planarbeid og prioriteringer fremover  

 

 

20/17 17/1379   

 Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

 

21/17 16/4592   

 Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - 1. gangs behandling  

 

 

22/17 17/1973   

 Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva  
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19/17   

Status planarbeid og prioriteringer fremover  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. 

 

Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017. 

 

 

 

Behandling: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil i deler av sak 19/17, reguleringssaker 405 og 

Hvervenkastet som ble godkjent av Formannskapet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. 

 

Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017. 
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20/17   

Oppstart av 431-Områderegulering Hønefoss og høring av planprogram  

 

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. 

 

Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen. 

 Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) p.v.a. SP fremmet følgende forslag: 

« I planavgrensningen gjøres den endring at planområdet utvides til å følge Randsfjordbanen til 

den krysser Hønegaten, for deretter å følge Asbjørnsens gate frem til elven. Planavgrensningen 

følger deretter elven ned til broen over til Vesterntangen». 

< 

Følgende omforent forslag ble fremmet av H, AP og SP i møte: 

 «Området Sjongslunden innlemmes i planavgrensningen». 

 

Forlenget høringsfrist med 3 uker. 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende anmodning p.v.a H og AP: 

«Følgende skal stå i ordførerens brev som følger planen til høring: 

 Formannskapet vil med bistand fra administrativ prosjektledelse arrangere 

planverksteder for Kommunestyret og befolkning/næringsliv. Formannskapet vil 

underveis i planprosessen tilrettelegge for arbeidsmøter/tema møter og høringer. Dette 

for å sikre deltakelse, forankring og eierskap i planprosessen. 

 

 Rådmannen bes om å legge frem 3 alternative datoer for ferdigstillelse av planen, med 

utgreing av ressursbehov. Dette for å få planen til endelig behandling så fort som  

mulig». 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Hans-Petter Aasens (SP) forslag p.v.a SP falt med 2 stemmer (SP). 

Omforent forslag fremmet av H, AP og SP ble enstemmig vedtatt. 

Dag Henaugs (H) anmodning ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

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

10. Planprogram for områderegulering Hønefoss fastsettes endelig av kommunestyret. 

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

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

fremdrift og plangrense. 
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21/17   

Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - 1. gangs behandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering plankart 23.05.2017 og bestemmelser revidert 23.05.2017 

for Follummoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- 

og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner: 

191 NEDRE KILEMOEN 2 ikrafttredelse 25.2.1988 og 191-02 NEDRE KILEMOEN 

2 ikrafttredelse 21.11.2005, og deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av 

ny plan ved vedtak av nr. 424 Områderegulering for Follummoen:   226 NEDRE 

KILEMOEN, NORD, ikrafttredelse 22.11.2004, 275 NEDRE KILEMOEN 3, 

ikrafttredelse 29.8.2002, 171 NEDRE KILEMOEN, ikrafttredelse 29.11.1984, 172 

KIHLEBAKKEN, ikrafttredelse  29.11.1985, og eventuelt 103 BEGNAMOEN FELT 

C-E, ikrafttredelse 16.12.1975.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

Formannskapet vedtok at følgende spørsmål oversendes til administrasjonen for oppfølging. 

 

a. Vil gjennomføringen av planen utløse ekspropriasjonsbehov? 

b. Hva vil kommunens kostnader knyttet til ekspropriasjon være? 

c. Har Ringerike kommune andre aktuelle lokasjoner for plassering av datasenter? 

d. Er planavgrensningen hensiktsmessig? 

e. Formannskapet vedtok at Hans-Petter Aasens (SP) spørsmål til administrasjonen følger 

saken. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 Etter kommuneadvokatens råd ble møtet lukket jfr. Offentlighetsloven § 23 1. ledd. 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet p.v.a. SP følgende forslag: 

1. Før Formannskapet legger planen ut på høring bes det om at følgende spørsmål 

avklares: 

f. Vil gjennomføringen av planen utløse ekspropriasjonsbehov? 

g. Hva vil kommunens kostnader knyttet til ekspropriasjon være? 

h. Har Ringerike kommune andre aktuelle lokasjoner for plassering av datasenter? 

i. Er planavgrensningen hensiktsmessig? 

2. Saken fremmes på nytt når ovennevnte punkter er belyst for politiske organer. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
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Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannen innstilling og Hans-Petter Aasen (SP) forslag p.v.a 

SP ble rådmannens innstilling vedtatt mot 2 stemmer (SP). 

Formannskapet vedtok at Hans-Petter Aasens (SP) spørsmål til administrasjonen følger saken. 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til områderegulering plankart 23.05.2017 og bestemmelser revidert 23.05.2017 

for Follummoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- 

og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner: 

191 NEDRE KILEMOEN 2 ikrafttredelse 25.2.1988 og 191-02 NEDRE KILEMOEN 

2 ikrafttredelse 21.11.2005, og deler av følgende reguleringsplaner som overlappes av 

ny plan ved vedtak av nr. 424 Områderegulering for Follummoen:   226 NEDRE 

KILEMOEN, NORD, ikrafttredelse 22.11.2004, 275 NEDRE KILEMOEN 3, 

ikrafttredelse 29.8.2002, 171 NEDRE KILEMOEN, ikrafttredelse 29.11.1984, 172 

KIHLEBAKKEN, ikrafttredelse  29.11.1985, og eventuelt 103 BEGNAMOEN FELT 

C-E, ikrafttredelse 16.12.1975.  

 

3. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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22/17   

Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet vil ta endelig beslutning om plassering og prioritering av gang /sykkelbruer i 

forbindelse med byplan Hønefoss. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. AP og H: 

«Formannskapet vil ta endelig beslutning om plassering og prioritering av gang /sykkelbruer i 

forbindelse med byplan Hønefoss». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Runar Johansens (H) p.v.a AP og H forslag og rådmannens 

innstilling ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bruenes plassering skal være i henhold til parallelloppdragets forslag, se vedlagte 

skisse.  

2. I henhold til parallelloppdragets anbefaling prioriteres gangbru 1 og 2.  

3. Alle 4 bruer skal symbolisere Hønefoss og ha likt design/ «fotavtrykk» 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/2403-2  Arkiv: 130  

 

Sak: 19/17 

 

Saksprotokoll - Status planarbeid og prioriteringer fremover  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
 

Kommunestyret tar rådmannens prioriteringer og foreslåtte tiltak til orientering. 

 

Kommunestyret ber om ny status rapport oktober 2017. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.06.2017: 

 

Dag Henaug (H) erklærte seg inhabil i deler av sak 19/17, reguleringssaker 405 og 

Hvervenkastet som ble godkjent av Formannskapet. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.  

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 17/1973-2  Arkiv: Q21  

 

Sak: 22/17 

 

Saksprotokoll - Status og avklaringer vedr gang og sykkelbruer over Storelva  

 

Vedtak i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan: 

 
Formannskapet vil ta endelig beslutning om plassering og prioritering av gang /sykkelbruer i 

forbindelse med byplan Hønefoss. 

 
 

Behandling i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 20.06.2017: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. AP og H: 

«Formannskapet vil ta endelig beslutning om plassering og prioritering av gang /sykkelbruer i 

forbindelse med byplan Hønefoss». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Runar Johansens (H) p.v.a AP og H forslag og rådmannens 

innstilling ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 2 stemmer (FrP) som Formannskapets 

innstilling til Kommunestyret. 
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