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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.02.2018 Tid: 10:00 – 15:50. 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

10:00 – 10:05 – Opprop og møteinnkalling  

10:05 – 10:50 - Orientering ST1.  

11:00 Avreise fra Rådhuset  

11:00 – 12:15 - Befaring og orientering - Ringerike 

kultursenter/Bassgarasjen.  

12:15 – Avreise fra Ringerike kultursenter.  

12:30 – 13:15 – Lunsj  

13:15 - Saksliste Del 1 og 2 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall  Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen FD  

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 FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Varamedlem Axel Sjøberg  Magnus Herstad 

Varamedlem Tor Bøhn  Anne Mari Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, 

kommunikasjonssjef Mats Øieren. 

Kommunalsjef Christine Myhre Bråthen. Avdelingsleder By og 

plankontor Knut Kjennerud og saksbehandler Linda Nethus. 
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Merknader  Vedtaksføre med 12 representanter tilstede fra kl 10:00. 

 Orientering ST1 v/ Oscar Sandström, Mikael Knif, Ole Petter 

Løbben, Steffen Mørtvedt Treklyngen, Kurt Arne Benonisen. 

 Hans-Petter Aasen tok sete fra kl 13:00. 

 Vedtaksføre med 13 representanter tilstede fra kl 13:00. 

 Orientering om plan for økonomirapportering 2018 v/ Gyrid 

Løvli. 

 Det ble enstemmig bifalt å behandle sak 23/18 og sak 24/18 t 

før sak 22/18. 

 Ønske fra Formannskapet -  Invitere Statens Vegvesen og 

Fylkets samferdselssjef i forbindelse med videre planarbeid – 

for blant annet å belyse hva som legges til grunn for 

innsigelsene som har kommet frem. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 4/18 

til og med sak  7/18 

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

følgende til dagsorden: 

Axel Sjøberg (SV) tok opp følgende: 

«Er det mulig å få lagt saksprotokoll lettere tilgjengelig? Slik at det er lettere å se behandling 

av sak fra andre råd/utvalg og at det er lettere for publikum å følge sakene. 

Ordfører svarte ut at dette var noe som kunne ses på. 

 

Ordfører fremmet følgende: Det må ses på en mulighet for å redusere mengden 

saksdokumenter/vedlegg til politiske møter. 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet følgende:  

Ønsker at Rådmannen i forbindelse med muntlige orienteringer også fremlegger notat hvor 

hovedtrekkene fremkommer. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen  Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Marit Simensen 



  

Side 3 av 7 

Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

4/18 16/4592   

 Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - status og veien videre  

 

 

5/18 17/219   

 Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  Slettveien 

19 

 

 

6/18 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

 

7/18 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og 

planforslag innenfor planavgrensningen.  
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4/18   

Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - status og veien videre  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune finner løsning på veikryss i samarbeid med Statens Vegvesen. Plan for 

løsning legges frem for Formannskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, H, Uavh og SV følgende forslag: 

«Ringerike kommune finner løsning på veikryss i samarbeid med Statens Vegvesen. Plan for 

løsning legges frem for Formannskapet». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag til pkt. 1 og Runar Johansens (H) forslag 

p.v.a A, H, Uavh og SV, ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 1 stemme (Hans-Petter Aasen 

SP). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Arbeidet med områderegulering for Follummoen settes i bero. Deler av området 

utvikles etter eksisterende reguleringsplan. 

2. Når det foreligger en løsning for krysset E16 x fv. 172 og innsigelsen fra Statens 

Vegvesen trekkes, vil det blir gjort en vurdering av om planene skal ferdigstilles. 

Dersom det blir aktuelt å ferdigstille planen så legges følgende til grunn for videre 

arbeid: 

a. Planformålene som ligger inne i gjeldende planforslag skal videreføres 

b. Eiendommene gnr 50/bnr337, gnr 50/bnr323 og eiendommen til SAT eiendom 

tas ut av planen¨ 

c. Området BI1 tas med videre i planen 

d. Avgrensning av området BI4 tas med videre i planen og skal ikke utvides 

(siden en planutvidelse vil utløse krav om ny høring) 

e. Det skal tas sikte på å løse inn boligeiendommene og kommunen skal sitte som 

eiere på disse tomtene.  
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5/18   

Oppstart 429 - Reguleringsplan - Slettveien 19 Gnr/bnr 95/101  Slettveien 19 

 

Vedtak: 

 

Kommunen anbefaler ikke oppstart av 0605 -429 detaljregulering for Slettveien 19. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming:  

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune anbefaler oppstart av 0605_429 detaljregulering for Slettveien 19. 

2. Ved endelig vedtak tas det sikte på å oppheve gjeldende reguleringsplan nr. 18 

«Vestern» der ny plan overlapper nåværende.  

3. Før forslag til reguleringsplan fremmes til førstegangsbehandling må det foretas 

grunnundersøkelser på eiendommen som tenkes utbygd.  
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6/18   

431 Områderegulering Hønefoss - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak: 

Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer 

retning. 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap. 

 

 

Behandling: 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a A, H, Uavh, og SV, revidert forslag til Rådmannens 

alternativt forslag 2: 

«Planprogram for 431 områderegulering Hønefoss alt. 2, datert 06.02.2018 fastsettes. 

 

Formannskapets mandat som styringsgruppe presiseres til: 

Formannskapet skal følge opp og sikre framdrift, ressursbruk og forankring som sikrer 

retning. 

Det vil arrangeres planverksteder for formannskapet underveis i planprosessen for å sikre 

deltakelse, forankring og eierskap». 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet forslag fra 1. gangsbehandling i Formannskapet 2: 

 «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». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Aasens (SP) og Runar Johansens (H) forslag p.v.a A, H, Uavh 

og SV ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 1 stemme (SP) som Formannskapets innstilling 

til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Planprogram for 431 Områderegulering Hønefoss alternativ 1, datert 06.02.2018, 

fastsettes. 

 

 

 

 



  

Side 7 av 7 

 

7/18   

431 Områderegulering Hønefoss - Behandling av private planinitiativ og planforslag 

innenfor planavgrensningen.  

 

Vedtak: 

 

1. For private planinitiativ innenfor planavgrensningen skal kunngjøring om oppstart av 

planarbeid avvente inntil merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

2. Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er 

gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

3. Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

Avstemming: 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til 

Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. For private planinitiativ innenfor planavgrensningen skal kunngjøring om oppstart av 

planarbeid avvente inntil merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av 

planforslaget (nr. 431) er gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

2. Rådmannen gis delegert myndighet til å beslutte at private planinitiativ innenfor 

planavgrensningen ikke fremmes omgående men må avvente inntil 

merknadsbehandlingen etter offentlig ettersyn av planforslaget (nr. 431) er 

gjennomført (jf. pbl § 12-8). 

3. Planforslaget (nr. 431) etter merknadsbehandling ved offentlig ettersyn skal være 

førende for alle planforslag innenfor planavgrensningen.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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