
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan den 22.05.2018

PS 17/18 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen

PS 18/18 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling

PS 19/18 Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - begrenset høring

PS 20/18 Forslag til overordnede fysiske grep - 431 Områderegulering Hønefoss



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 22.05.2018 Tid: 09:00 – 16:50 

Dagsorden:  

09:00 – 09:05 Opprop og møteinnkalling  

09:05 – 09:50 Presentasjon – Kommuneplanens arealdel 

v/Planavd. Katrine Kammerud og Ole Sannes Riiser 

09:50 – 10:00 Pause  

10:00 – 10:20 RIK – Orientering - Årsberetning og 

regnskap V/Per Roskifte og Ole Sunnset. 

10:20 – 10:35 Menova – Orientering – Årsberetning og 

regnskap v/ Magne Enger.  

10:35 – 10:50 Ringerike ishockeyklubb v/ Tor Frithjov 

Nerby. 

10:50 – 11:00 Pause  

11:00 – 11:20 Orientering – Forslag til overordnede fysiske 

grep – 431 Hønefoss v/Linda Nethus, Planavd. 

11:20 – 11:50 Lunsj  

11:50 – 12:50 Gruppearbeid.  

12:50 – 12:55 Pause  

12:55 Saksliste 

 

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 Holten  Dag Erik Henaug 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

 Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene Trude Bredal Steinmo, 

Magnar Ågotnes, Marianne Mortensen, Gyrid Løvli, Christine Myhre 

Bråthen og Gunn Edvardsen. kommunikasjonssjef Mats Øieren. Leder 

for Planavdelingen Knut Kjennerud. 

 

Merknader Rådmannen informerte: 

Nytilsatt Byplansjef fra 1. sep. Inger Kammerud. 

 

Gruppearbeid i forbindelse med orienteringen « Forslag til 

overordnede fysiske grep», blir utsatt til Formannskapets 

Strategikonferanse 12-13 juni. 

Behandlede saker Fra og med sak 17/18 

til og med sak  20/18 

 

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

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

17/18 14/286   

 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

18/18 17/2150   

 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

 

19/18 17/3927   

 Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - begrenset høring 2. 

gangsbehandling 

 

 

20/18 17/1379   

 Forslag til overordnede fysiske grep - 431 Områderegulering Hønefoss  
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17/18   

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 

175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 
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9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (Uavh.) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand. Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, 

datert 190418.  

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor området 

for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over grunnvannsnivå (#1 på 

plankartet). « 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling som er i samsvar med 

Rådmannens forslag og Stiksruds (Uavh.) forslag, ble Hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 1 

stemme (Uavh.), som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 

175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 
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aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 
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18/18   

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

 

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: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
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4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

 



  

Side 10 av 14 

19/18   

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - begrenset høring 2. gangsbehandling 

 

Vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune sendes på ny 

begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det høres kun på de 

endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret arealbruk og bestemmelser. 

Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og kun innspill/merknader til 

høringspunktene vil bli vurdert. 

 

Med følgende endringer: 

Området B19 følger fylkesmannens anmodning om at områdene tas ut, sett hen til 

landbruksinteressene som foreligger i området. 

 

 

 

Vedtatt følger saken: 

Rådmannen foretar en selvstendig vurdering av mulighetene for utbyggingssoner i området 

Ringkollveien opp mot markagrense, samt området Ask opp mot Aklagen. Muligheter og 

potensiale fremmes som egen sak på egnet tidspunkt.» 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anne Mari W. Ottesen (Sp) fremmet følgende endringer til Rådmannens høringstemaer: 

«Tillegg til rådmannens punkt 4: 

Området B19 følger fylkesmannens anmodning om at områdene tas ut, sett hen til 

landbruksinteressene som foreligger i området. 

 

I tillegg tas områdene 04 og 06 på Nes inn og legges ut på høring. 

 

Nytt pkt. 6 

Rådmannen foretar en selvstendig vurdering av mulighetene for utbyggingssoner i området 

Ringkollveien opp mot markagrense, samt området Ask opp mot Aklagen. Muligheter og 

potensiale fremmes som egen sak på egnet tidspunkt.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens pkt. 1,2,3 og 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens pkt. 4, samt Ottesens forslag til endring i første avsnitt «Området B19 følger 

fylkesmannens anmodning om at områdene tas ut, sett hen til landbruksinteressene som 

foreligger i området. ble enstemmig vedtatt. 

 

Ottesens videre forslag i pkt. 4 oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

 

Ottesens forslag pkt. 6 ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Endret forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2030 for Ringerike kommune sendes på ny 

begrenset høring og legges ut til offentlig ettersyn, jf. Pbl. § 11-14. Det høres kun på de 

endringer som er gjort i planen og da primært på forslag til endret arealbruk og bestemmelser. 

Det åpnes ikke for nye forslag om endret arealbruk, og kun innspill/merknader til 

høringspunktene vil bli vurdert. 
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20/18   

Forslag til overordnede fysiske grep - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet ber om at det jobbes videre med følgende grep:  

1. Knytte Søndre park og Søndre torg sammen og vurdere park og møteplasser.  

2. Knytte Søndre torg og stasjonsområdet bedre sammen. 

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygg, der det er egnet for det 

 

Formannskapet ber om at rådmannen igangsetter dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs 

behandling av forslaget til områderegulering. Dette med sikte på å opprette grunnlag for å 

gjennomføre gjennomgående strukturer som for eksempel aksen mellom Søndre torv og 

Søndre park.  

 

 

 

Følgende innspill følger saken: 

«Rådmannens pkt. 1 endres til: Det planlegges ikke akse (gangvei mv) gjennom 

Thoresengården.  

Arealet mellom Kirkegata/Stangsgate og Kongens gate/Kvernberggata bør i størst mulig grad 

utvikles til byens sentrale grøntareal og «storstue» ute. Kommunale eiendommer bør kunne 

brukes til makeskifte for å få til dette. 

 

Pkt. 2 til og med: Som rådmannens forslag. 

 

Pkt. 5 som samarbeidspartienes forslag. 

 

Nytt pkt. 6. Det er viktig at det nå planlegges en struktur for sykkelveier gjennom sentrum. 

 

Nytt pkt. 7. Det utredes om det kan ordnes så man får et fint vannspeil nedenfor fossen hele 

året. 

 

Nytt pkt. 8. Hovedveien gjennom byen bør legges i kulvert fra Byporten og til Tippen, slik at 

Kongens gate avlastes. Dette ønsket tas med i utredningen av vegsystemet for byen og 

fremmes for Statens Vegvesen.» 
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Behandling: 

 

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

«1. Knytte Søndre park og Søndre torg sammen og vurdere park og møteplasser. 

 

2. Knytte Søndre torg og stasjonsområdet bedre sammen. 

 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygg, der det er egnet for det.» 

 

Arnfinn Holten (Krf) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens pkt. 1 endres til: Det planlegges ikke akse (gangvei mv) gjennom 

Thoresengården.  

Arealet mellom Kirkegata/Stangsgate og Kongens gate/Kvernberggata bør i størst mulig grad 

utvikles til byens sentrale grøntareal og «storstue» ute. Kommunale eiendommer bør kunne 

brukes til makeskifte for å få til dette. 

 

Pkt. 2 til og med: Som rådmannens forslag. 

 

Pkt. 5 som samarbeidspartienes forslag. 

 

Nytt pkt. 6. Det er viktig at det nå planlegges en struktur for sykkelveier gjennom sentrum. 

 

Nytt pkt. 7. Det utredes om det kan ordnes så man får et fint vannspeil nedenfor fossen hele 

året. 

 

Nytt pkt. 8. Hovedveien gjennom byen bør legges i kulvert fra Byporten og til Tippen, slik at 

Kongens gate avlastes. Dette ønsket tas med i utredningen av vegsystemet for byen og 

fremmes for Statens Vegvesen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Holtens (Krf) forslag ble enstemmig vedtatt følger saken. 

 

Punktvis avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Orebråtens (Ap) p.v.a. Ap, H og 

Uavh. til pkt. 1, 2 og 5, ble Orebråtens (Ap) forslag enstemmig vedtatt. 

 

Rådmannens innstilling til pkt. 3 og 4 ble enstemmig vedtatt. 
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Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet ber om at det jobbes videre med følgende grep:  

1. Akse mellom søndre park og søndre torg, park og møteplass samt transformasjon og 

utbygging av arealene vist på illustrasjonene A og B (vedlagt). 

2. Akse mellom søndre torg og stasjon for Ringeriksbanen.  

3. Tippen og elvelangs 

4. Nordre torg 

5. Kvartalsstruktur som prinsipp for videre utbygging. 

 

Formannskapet ber om at rådmannen igangsetter dialogen med berørte grunneiere før 1. gangs 

behandling av forslaget til områderegulering. Dette med sikte på å opprette grunnlag for å 

gjennomføre gjennomgående strukturer som for eksempel aksen mellom Søndre torv og 

Søndre park.  

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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