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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 21.11.2017 Tid: 09:00 – 14:20 

 

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   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Varamedlem Axel Sjøberg  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Anne Marit Lillestø FD  

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes, Gunn Edvardsen, Marianne Mortensen og 

kommunikasjonssjef Mats Øieren, rådgiver Hilde Brørby Fivelsdal. 

 

 

Merknader Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 154/17 og FS2 sak 29/17 og 

30/17 før sak 153/17. 

Anne Marit Lillestø tok sete i FS del 2 sak 30/17. 

Behandlede saker Fra og med sak 29/17 

til og med sak  30/17 

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

møte satt. 
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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  

29/17 15/5952   

 417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

 

30/17 17/161   

 Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  
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29/17   

417 Færden gård - boligområde 2. gangsbehandling Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 2 

stemmer (V og SP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_417 Detaljregulering for Færden boligområde vedtas. 

2. De deler av reguleringsplan 170 Færdenmarka (vedtatt 31.01.1985) og 56-03 Haugsbygd 

felt A-B (vedtatt 30.08.1972), som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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30/17   

Oppstart regulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119  

 

Vedtak: 

 

1. Hovedutvalget (HMA) anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 

38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 
 

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  
 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Representanten Dag Erik Henaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 30/17 da han er medeier i Fossen Utvikling. Henaug (H) ble enstemmig kjent 

habil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Representanten Helge Stikrsud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i 

behandling av sak 30/17 da han er ordfører i Coop Øst. Stiksrud ble enstemmig kjent inhabil i 

behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Kommunen anbefaler ikke oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 
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Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble vedtatt mot 1 

stemme (SP) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av detaljregulering på Hvervenkastet gnr/bnr 38/119. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 113-01 

”Hvervenmoen” vedtatt 08.01.1990, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 

283-01 «Sykehusområdet» og deler av reguleringsplan nr. 107-02 «Boligfelt ved 

Ringerike sykehus», som eventuelt overlappes av ny plan ved endelig vedtak. 

 

3. Før varsel og kunngjøring av planoppstart må det avholdes formelt oppstartmøte. 
 

4. Forslag til planavgrensning må foreligge før varsling og kunngjøring av planoppstart.  
 

5. Utredningene må gi svar på størrelse og omfang av det handelskonseptet som 

forslagsstiller endelig vil foreslå.  

 

6. Utredningen må gi svar på om lokalisering av tiltaket er egnet med tanke på 

konsekvensene for befolkningen, trafikk og byutvikling.  

 

7. Resultatet av utredningene skal legges til grunn for kommunens videre behandling av 

planforslaget. 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter
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