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RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 16.10.2018
Tid: 11:00 – 13:40
Orientering – Byutviklingsstrategien V/Ass. rådmann,
rådgiver for plankontoret, Linda Nethus og Byplansjef,
Inger Kammerud.

Innkalte
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Tilstede fra
administrasjonen

Merknader

Behandlede saker

Navn
Kjell Børre Hansen
Dag Erik Henaug
Kirsten Orebråten
Runar Johansen
Alf Henry Meier
Hilde Vollmerhaus
Helge Stiksrud
Iren Rannekleiv
Magnus Herstad
Hans-Petter Aasen
Anne Mari W. Ottesen
Nena Bjerke
Elsa Lill Piltingsrud Strande
Arnfinn J. Holten
Arne Broberg
Anne-Marit Lillestø
Axel Sjøberg
Nanna Kristoffersen

Forfall Møtt for
FO
FD
FD

FO
FO
Kirsten Orebråten
Runar Johansen
Alf Henry Meier
Hans-Petter Aasen
Anne Mari W. Ottesen

Rådmann, Tore Isaksen. Ass. rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef,
Marianne Mortensen, Magne Ågotnes, Gunn Edvardsen, Christine
Myhre Bråthen, Gyrid Løvli, Trude Bredal Steinmo og
kommunikasjonssjef, Mats Øieren.
 Alf Meier (Ap) ble innvilget permisjon fra kl. 11:50, før
behandling av sak 136/18
 Anne-Marit Lillestø (V) tar sete kl. 11:50 før behandling av
sak 136/18
 Runar Johansen (H) tar sete til sak 136/18
 Alf Meier tar sete til sak 136/18
Fra og med sak 136/18
til og med sak 144/18

Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og
møtet satt.
Dag Henaug (H) fremmet følgende innspill som leder av arbeidsgruppen Delegeringsreglementet jfr. KS vedtak 101/18:
«Opposisjonen bes velge en representant som skal være med på opplæringen fra
Kommuneforlaget for innføring av nytt Delegeringssystem.» Opposisjonen kommer med en
avgjørelse i Formannskapets møte tirsdag 23.10.18.
Møteprotokollen godkjennes

Hilde Vollmerhaus

Kjell B. Hansen

Magnus Herstad

Møtesekretær
Trude S. Bjerkås
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Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
136/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/3999
Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022

137/18

18/3449
Revidering av gebyrmodell vann- og avløp

138/18

18/2135
Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019

139/18

17/1379
Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431 Områderegulering
Hønefoss

140/18

14/1016
0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs
behandling

141/18

15/9051
414 Kvartal 36 1. gangsbehandling

142/18

14/4304
Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt

143/18

18/3019
Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging

144/18

18/3652
Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger
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136/18
Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Vedtak:
Formannskapet viderebehandler saken i Formannskapets møte 23.10.18.

Behandling:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Formannskapet viderebehandler saken i Formannskapets møte 23.10.18.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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137/18
Revidering av gebyrmodell vann- og avløp
Vedtak:
Formannskapet sluttbehandler saken i forbindelse med behandling av budsjett 2019.
Rådmannen utarbeider et notat, hvor svar fremgår når det gjelder spørsmålet om utjevning av
gebyr og avgifter. Dette legges frem for formannskapet i forbindelse med sluttbehandling av
saken.

Behandling:
Ordførerens fremmet følgende forslag:
«Formannskapet sluttbehandler saken i forbindelse med behandling av budsjett 2019.
Rådmannen utarbeider et notat, hvor svar fremgår når det gjelder spørsmålet om utjevning av
gebyr og avgifter. Dette legges frem for formannskapet i forbindelse med sluttbehandling av
saken.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.
Forslag til vedtak:
Dagens modell med kun variabelt gebyr etter målt forbruk videreføres
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138/18
Eiendomsskatt - status allmenn taksering 2019
Vedtak:
1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder eiendomsskatt
– Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%.
2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019.
3. Allmenn taksering gjennomføres i henhold til KS vedtak 140/17 – pkt. 1. Så fort som mulig i
2019.

Behandling:
Magnus Herstad (FrP) fremmet følgende forslag:
«Allmenn taksering utsettes i 3 år»
Alf Meier fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«Allmenn taksering gjennomføres i henhold til KS vedtak 140/17 – pkt. 1. Så fort som mulig i
2019.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Herstads (Frp) forslag, ble Rådmannens
forslag vedtatt mot 2 stemmer (Frp).
Meiers (Ap) forslag til nytt pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune gjennomfører kontorforretning for 2019 når det gjelder
eiendomsskatt – Eigedomsskattelova §8 A-4, og øker skattetakstgrunnlaget med 10%.
2. Promille-satsen fastsettes i budsjett-vedtaket for 2019.
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139/18
Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 - 2040 - 431 Områderegulering Hønefoss
Vedtak:
Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Byutviklingsstrategi for Hønefoss 2018 – 2040 vedtas.
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140/18
0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen - 2. gangs behandling
Vedtak:
1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.
2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av
nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler
av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og
friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen
2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål
(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som
fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner.
3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med
konsekvensutredning for uttaksområdet.
Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal
ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

Side 8 av 15

Forslag til vedtak:
1. 0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen vedtas.
2. Ringerike kommune vil på bakgrunn av utvidet kunnskap om verdifullt naturmangfold av
nasjonal verdi samt anbefaling fra Fylkesmannen i Buskerud, foreslå endret formål på deler
av område som til 1. gangs behandling lå inne med formål Landbruks- natur og
friluftsområde (LNF). Område som i henhold til kartlegging av sandfuruskog på Kilemoen
2015 beskrives som svært viktig (A) Sandfuruskog, vil tillegges formål LNF Naturformål
(5120). Området kan nyttes til skogbruk og friluftsliv, innenfor de begrensninger som
fremgår av reguleringsbestemmelse § 4.2 og § 6 Hensynssoner.
3. Før ytterligere uttak i BSM skal det utarbeides en detaljregulering med
konsekvensutredning for uttaksområdet.
Detaljreguleringen må inkludere hele bestemmelsesområde # 1 vist på plankartet.
0605_354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen med sikringssoner, skal
ligge til grunn for en eventuell detaljregulering.
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141/18
414 Kvartal 36 1. gangsbehandling
Vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt
30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt
20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak av
0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.
4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og
uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2.
gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.
5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.
6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering
Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.
Behandling:
Alf Meier (Ap) fremmet Rådmannens alternative forslag p.v.a. Ap, H og KrF:
«1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 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 mindre suppleringer og justeringer.
3. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 64 Kvartalet 35, 36 vedtatt
30.06.1983, samt de deler av gjeldende reguleringsplan 64-02 Hønefoss sentrum vedtatt
20.12.1976 og 313-03 Byporten, vedtatt 21.02.2013 som overlappes av ny plan, ved vedtak av
0605_414 – Kvartal 36 Storgata - Sundgata.
4. I det videre arbeidet skal temaene høyde og volum, sol/skygge, kulturminner og
uteoppholdsareal vurderes nærmere. Parkeringsdekning på bakkeplan må nedjusteres før 2.
gangsehandling. Lekeareal må søkes løst på bakkeplan.
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5. Før 2. gangsbehandling kreves det en situasjonsplan som viser maksimale utnyttelser.
6. Det vil kunne komme vesentlige avklaringer i kommunens arbeid med områderegulering
Hønefoss som Kvartal 36 vil måtte ta hensyn til.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Meiers (Ap) forslag p.v.a.
Ap, H og KrF, ble Meiers (Ap) forslag vedtatt mot 3 stemmer (Sol, SV og V).
Forslag til vedtak:
1. Forslag til detaljregulering for Kvartal 36 avventer føringer som blir gitt i plan 431
områderegulering Hønefoss jf. vedtak i kommunestyret 08.03.2018 sak 14/18. «Planer
som er igangsatt, som ikke vil ha påvirkning på byplanen, skal fremmes til politisk
behandling.»
2. Planen tas opp igjen til vurdering etter at merknadsbehandlingen etter 1. gangsbehandling
av plan 431 områderegulering Hønefoss er gjennomført.
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142/18
Klagebehandling. 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt
Vedtak:
1.Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge.
Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette
saksfremlegget.»
2.I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov.»
3.Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf. forvaltningsloven §
42).

Behandling:
Axel Sjøberg (SV) fremmet Rådmannens alternative forslag:
«Klagene på vedtak av «Detaljregulering for nr.401 Hønengaten 40-44 boligprosjekt» tas til
følge.»
Ordfører fremmet følgende endrings forslag pkt 1 og 2:
1. « Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge.
Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette
saksfremlegget.»
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige vedtak
av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter denne lov.»
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Punktvis avstemming:
Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling pkt. 1 og Sjøbergs (SV)
forslag, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 4 stemmer (SV, Sol, V og
Vollmerhaus (Ap)),
Hovedutvalgets (HMA) innstilling, samt ordførerens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.
Dette som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Klager på plan 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas ikke til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 kan kommunestyrets endelige
vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak
etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:
«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering slik det fremgår av dette
saksfremlegget.»
3. Klagene gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak (jf.
forvaltningsloven § 42).
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143/18
Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging
Vedtak:
Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av
forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av
forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er oppfylt.
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144/18
Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger
Vedtak:




I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger.
Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige
organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik
linje som de som søker om ambulerende bevilling.
Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn
oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet.
Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:




I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger.
Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige
organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik
linje som de som søker om ambulerende bevilling.
Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn
oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet.
Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.
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RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3999-4

Arkiv: 145

Sak: 136/18
Saksprotokoll - Budsjett 2019 - Handlingsprogram 2019-2022
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet viderebehandler saken i Formannskapets møte 23.10.18.
Behandling i Formannskapet 16.10.2018:
Ordfører fremmet følgende forslag:
Formannskapet viderebehandler saken i Formannskapets møte 23.10.18.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3019-2

Arkiv: 044 M70

Sak: 143/18
Saksprotokoll - Delegering av myndighet - Forskrift om brannforebygging
Vedtak i Formannskapet:

Brannsjefen, eller hans stedfortreder, delegeres myndighet til å treffe forskrift i medhold av
forskrift om brannforebygging § 3 fjerde ledd, når vilkårene for å fatte slik forskrift er
oppfylt.
Behandling i Formannskapet 16.10.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/3652-2

Arkiv: U63 &18

Sak: 144/18
Saksprotokoll - Opprettelse av ambulerende skjenkebevillinger
Vedtak i Formannskapet:





I medhold av alkohollovens § 4-5 opprettes det 10 ambulerende skjenkebevillinger.
Små kulturarrangementer, arrangementer i regi av seniorsentre og frivillige
organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret skal betale samme pris på lik
linje som de som søker om ambulerende bevilling.
Skjenkebevilling for enkelt anledning gitt etter alkohollovens § 1-6 skal det sende inn
oppgave over faktisk omsatt mengede alkohol i etterkant av arrangementet.
Bevillingsmyndighet vil foreta en beregning, jf. alkoholforskriften § 6-2.

Behandling i Formannskapet 16.10.2018:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.

