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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 2 - kommunestrategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 19.06.2018 Tid: 09:00 – 15:50 

TEMAMØTEDAGSORDEN:  

09:00 – 09:05 – Opprop/møteinnkalling.  

09:05 - 09:35 – Orientering - Noen funn fra medvirkning for barn 

og unge vår/sommer 2018, og innspill fra folkemøtet 11. juni.  

09:35 – 09:45 – Pause  

09:45 – 10:30 - Orientering om planverkstedene framover, ved 

Rambøll.  

10:30 – 10:40 – Pause  

10:40 – 11:00 – Orientering – Prosess verneplan v/ 

Fylkesmannen.  

11:00 – 11:45 - Lunsj  

11:45 - Saksliste 

 

 

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 FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Varamedlem Marit Hollerud  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Tor Bøhn  Magnus Herstad 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Kommunalsjefene, Magnar Ågotnes, 

Marianne Mortensen, Christine Myhre Bråthen og Gunn Edvardsen, 

kommunikasjonssjef Mats Øieren. Avdelingsleder areal og 

planavdeling, Knut Kjennerud, Avdelingsleder Utbygging, Jostein 

Nybråten. 
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Merknader  Tor Bøhn tok sete fra kl 10:30. 

 Orientering - Noen funn fra medvirkning for barn og unge 

vår/sommer 2018, og innspill fra folkemøtet 11. juni v/ Linda 

Nethus. 

 Orientering om planverkstedene framover, ved Rambøll, v/ 

Gerd Vik og Hege Hellvik. 

 Orientering – Prosess verneplan v/ Fylkesmannen v/Miriam 

Geitz og Elfrid Engen. 

 Representant Anne Mari Ottesen (SP) fremmet 

habilitetspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak   

95/18, da hun er rektor ved skolen. Anne Mari Ottesen ble 

enstemmig kjent inhabil i behandling av saken jfr. Fvl § 6. 

 Et samstemt Formannskap besluttet å behandle sak 101/18 

som siste sak. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 21/18 

til og med sak  23/18 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende spørsmål: 

Med utgangspunkt i Baksværs (AP) interpellasjon «Innløsing av boligeiendommer Nedre 

Kilemoen» fremsatt i Kommunestyret 03.05.18, etterspør Johansen (H) egen sak i forbindelse 

med dette. Rådmannens svar: Saken blir fremmet over sommeren 2018. 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet spørsmål angående samarbeid mellom Ringerike  

kommune og BFKs skisseprosjektet ved Ringerike VGS, og parkeringsutfordringene rundt 

dette. 

Rådmannen svarte ut muntlig i møtet. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

21/18 15/7577   

 1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

 

22/18 15/8783   

 420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  

 

 

23/18 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning  
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21/18   

1. gangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen. 

 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 

 

      5.   Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

      Det skal bygges med max 3 etg». 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (AP) fremmet p.v.a. H, Uavh Og AP følgende forslag til nytt pkt.5: 

«Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. 

Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

  

Orebråtens (AP) forslag p.v.a. H, Uavh og AP til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

 

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

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer. 
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3. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole 

utredes nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner:  

121 Kvartalet Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 

25.03.1985, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, 

som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse. 
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22/18   

420 detaljregulering for kvartal 46 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18.  

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling av 

plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (SP) fremmet Rådmannens forslag: 

«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18.  

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling av 

plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Aasens (SP) forslag og Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble 

Aasens (SP) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Nena Bjerke, FrP, Dag Erik Henaug H og Runar 

Johansen H). 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 46 avventer føringer som blir gitt i plan 431 

områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. 

 

2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling 

av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført. 
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23/18   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen får i oppdrag i nært samarbeid med regionale myndigheter å utarbeide en regional 

plan for masseforvaltning, herunder en egen kommunedelplan for Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen får i oppdrag å utarbeide en kommunedelplan for masseforvaltning for Ringerike 

kommune.  

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side
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