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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.03.2018 Tid: 08:30 – 16:50 

Dagsorden:  

08:30 Oppmøte Rådhuset/Felles transport.  

08:30 – 10:00 Befaring Hensmoveien 19  

10:00 – 10:10 Pause  

10:10 – 10:30 Orientering idrettshall i Haugsbygd v/ Øystein 

Olsen og Kjell Erik Andersen, Haugsbygd IF. 

10:30 – 10:50 Presentasjon månedsrapport februar 2018 v/ 

Gyrid Løvli  

10:50 – 11:50 Orientering v/Kommuneadvokat kontoret.  

11:50 – 12:30 Pause/Lunsj  

12:30 Saksliste FS og FS2 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Nestleder Dag Erik Henaug FO  

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   

Varamedlem Arnfinn J. Holten  Dag Erik Henaug 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre 

Bråthen og kommunikasjonssjef Mats Øieren. 

Kommuneadvokatkontoret, Rune Erstad og Lena Fagervold. 

 



  

Side 2 av 8 

 

Merknader   Møtet ble enstemmig vedtatt lukket i hht.  Fvl § 13 og Ofl. § 13. 

Jfr. Kommunelovens § 31 nr. 2. Under deler av orienteringen fra 

Kommuneadvokatkontoret. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 8/18 

til og med sak  11/18 

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

følgende til dagsorden: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende spørsmål: 

Ønsker status på snødeponering på Petersøya. Rådmannen vil komme tilbake med svar i form 

av et notat til Kommunestyret 05.04.18. 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad  Kjell B. Hansen  Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

8/18 14/4304   

 2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

 

9/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

 

10/18 15/5952   

 417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

 

11/18 16/4592   

 Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - status og veien videre  
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8/18   

2. gangsbehandling 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

2. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp: 

3. «0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40 – 44 vedtas ikke. 

4. Rådmannen bes om å forberede arbeidet til områdeplan for Hønengatenområdene.» 

 

Magnus Herstad (FrP) fremmet Rådmannens forslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming/Punktvis: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag fremmet av Herstad (FrP) og Orebråtens 

(Ap) forslag p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp til pkt. 1, ble Orebråtens (Ap) forslag vedtatt mot 4 

stemmer (FrP og H). 

 

Orebråtens (Ap) forslag til pkt. 2 p.v.a. Uavh., Ap, KrF og Sp ble enstemmig vedtatt. 

 

Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_401 Detaljregulering for Hønengaten 40-44 boligprosjekt vedtas med 

byggeskisse med flat tak, opprinnelig forslag til 1.gangsbehandling.  

2. De deler av plan 7 Hønefoss, som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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9/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, 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 enstemmig 

vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 0605-419 «Detaljregulering Hov Omsorgsboliger» vedtas. 

 

 De deler av plan nr. 49 «Hov gård» stadfestet i 1965, og plan nr. 218-01 «Et område 

ved Hov gård», egengodkjent i 1999, som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 



  

Side 6 av 8 

10/18   

417 Færden gård - boligområde - Klage på vedtak av plan Gnr/bnr 137/1 

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet følgende forslag p.v.a. Uavh. og Hans-Petter Aasen 

(Sp): 

«Klagen fra Else-Marie Modalen tas til følge.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming. 

Alternativ avstemning mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Stiksruds (Uavh.) p.v.a. 

Aasen (Sp), ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 3 stemmer (Sp og Uavh.), som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Else-Marie Modalen til følge. 

2. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningsloven § 42) på bakgrunn av at de påklagede forholdene ikke berører 

byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses. 

3. Saken oversendes Fylkesmanne i Buskerud i henhold til plan- og bygningsloven § 1-9. 
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11/18   

Nr. 424 Områderegulering for Follummoen - status og veien videre  

 

Vedtak: 

 

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

utvikles etter eksisterende reguleringsplan. 

 

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende 

betydning at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16. 

Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved rådmannen skal 

prioritere nevnte arbeid i henhold til dette. 

 

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

Vegvesen trekkes, vil det bli 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/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT eiendom 

tas ut av planen 

c. Området B11 tas med videre i planen 

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides (siden 

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. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag p.v.a. Ap, uavh., KrF og H: 

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

utvikles etter eksisterende reguleringsplan. 

 

2. For å sikre økt tilgang til Kihlemoen og tilstøtende områder er det av avgjørende 

betydning at Statens Vegvesen avklarer løsninger for Kihlemoen krysset/E16. 

a. Rådmannen gis i oppdrag å gå i løsningsorientert dialog med vegvesen samt 

fylkeskommunen med sikte på snarlig løsning. Ringerike kommune ved 

rådmannen skal prioritere nevnte arbeid i henhold til dette. 

 

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

Vegvesen trekkes, vil det bli 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/bnr 337, gnr 50/bnr 323 og eiendommen til SAT 

eiendom tas ut av planen 
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c. Området B11 tas med videre i planen 

d. Avgrensning av området B14 tas med videre i planen og skal ikke utvides 

(siden 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.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Punktvis avstemming: 

 

Orebråtens (Ap) forslag p.v.a. Ap, Uavh., Krf, og H: 

 

Pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

Pkt. 3 ble vedtatt mot 2 stemmer (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.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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