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RINGERIKE KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Formannskapet
Møtested: Formannskapssalen
Møtedato: 22.01.2019
Tid: 11:00 – 17:55
TEMAMØTEDAGSORDEN:
11:00 – 11:05 – Opprop og møteinnkalling
11:05 – 11:50 – Orientering/innledning - Kommuneplanens arealdel 20182030 v/ Katrine Kammerud og Ole Sannes Riiser.
11:50 – 12:00 – Pause
12:00 – 12:45 – Spørsmål og debatt- Kommuneplanens arealdel 20182030.
12:45 – 13:15 – Lunsj
13:15 – 14:45 – Orientering/innledning- Områderegulering Hønefoss v/
Terje Dahlen og Inger Kammerud.
14:45 – 15:00 – Pause
15:00 – 16:10 – Spørsmål og debatt - Områderegulering Hønefoss.
16:10 – 16:15 - Pause
16:15 – 16:35 – Orientering – Status vedr. klage på støy fra datasenter
KryptoVault AS, Follum V/ kommuneoverlege, Karin Møller
16:35 - 16:45 – Pause
16:45 Saksliste.

Innkalte
Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

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
Axel Sjøberg

Forfall Møtt for

FD
FO

Hans-Petter Aasen

Tilstede fra
administrasjonen

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef,
Gunn Edvardsen, Magnar Ågotnes, og Trude B. Steinmo, Marianne
Mortensen, kommunikasjonssjef, Mats Øieren, Byplansjef Inger
Kammerud, leder Knut Kjennerud, Rådgivere plankontoret: Katrine
Kammerud, Linda Nethus, Ole Sannes Riiser, Mathilde Høglund og
Åshild Lie, Næringssjef Harriet Slaaen.

Merknader

 Vedtaksføre med 12 medlemmer tilstede ved opprop.
 Magnus Herstad tok sete kl. 13:15.
Følgende notater ble lagt ut:
 Mulig etablering av egen avdeling for Kirkens Bymisjon i
Hønefoss (19/194-1)
 Ringeriksbadet IKS og endrede forutsettinger kompensasjon
av MVA avgift (19/167-1)
 Repr. Elsa Lill P. Strande (H) fremmet habilitetsspørsmål
rundt sin egen habilitet i behandling av sak 2/19 da hun er
medeier.
 Strande (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak
2/19 ihht. fvl. § 6, første ledd bokstav a.
 Arnfinn Holten tok sete under behandling av sak 2/19.

Fra og med sak 1/19
til og med sak 12/19
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og
møtet satt med følgende til dagsorden:
Behandlede saker

Runar Johansen (H) fremmet følgende spørsmål:
Hva med SU medlemmer nå som Eikli og Kirkeskolen er nedlagt og flyttet til Benterud skole?
Rådmannen svarte ut følgende: Valgte SU medlemmer/varamedlemmer for Eikli og
Kirkeskolen fungerer som SU medlemmer/varamedlemmer på Benterud skole frem til nytt valg
høst 2019.Formannskapet bifalt.
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Møteprotokollen godkjennes

Magnus Herstad

Kjell B. Hansen

Hilde Vollmerhaus

Møtesekretær

Marit Simensen
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Følgende saker ble behandlet
Saksnr.
1/19

Arkivsaksnr.
Tittel
14/286
Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen

2/19

14/2825
271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling

3/19

17/1379
431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling

4/19

17/3927
Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling

5/19

18/4594
Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og
høring av planprogram

6/19

18/5030
Bosetting av flyktninger i 2019

7/19

18/5181
Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"

8/19

18/5368
Veterinærvakt

9/19

19/102
Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike
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10/19

19/109
Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen

11/19

19/134
Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune

12/19

19/139
Innspill til tariffoppgjøret 2019
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1/19
Klagebehandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
Vedtak:
1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert
03.07.18 til følge.
2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge
3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
8. 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:
«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette
saksframlegg.»
9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).

Behandling:
Axel Sjøberg (SV) fremmet på vegne av Ringerike SV følgende forslag:
«Pkt. 1-5+7 som Rådmannens.
Pkt. 6 Ringerike kommune finner grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.»
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Sjøbergs (SV) forslag,
ble Hovedutvalgets innstilling vedtatt mot 2 stemmer (SV og V) som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Leifsen / Granheim, datert
03.07.18 til følge.
2. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård og Omegn Vel, datert
02.07.18 til følge
3. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Vågård Vel, datert 22.06.18 til
følge.
4. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Einar Rokseth, datert 26.06.18 til
følge.
5. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Hilde Hatlestad, datert 22.06.18 til
følge.
6. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Miljøvernforbund Hønefoss, datert
10.07.18 til følge.
7. Ringerike kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Olav Djønne, datert 22.06.18 til
følge.
8. 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:
«Kommunestyre slutter seg til rådmannens vurdering, slik den framgår av dette
saksframlegg.»
9. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak
(forvaltningsloven § 42).
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2/19
271 Områderegulering Øvre Hønengata øst - Sluttbehandling
Vedtak:
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas.
2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder følgende
planer:
Nr
Navn
Dato
11
Norderhov
30.10.1942
12
Hønen II
10.01.1944
13
Hønen II
13.06.1946
24
Hønenjordet
30.10.1956
25-02
Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei
30.06.1988
45
Hønenjordet,
11.07.1963
335
Fv35 Hønengata,
30.08.2012

Behandling:
Repr. Elsa Lill P. Strande (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling
av sak 2/19 da hun er medeier.
Strande (H) ble enstemmig kjent inhabil i behandling av sak 2/19 ihht fvl. § 6, første ledd
bokstav a.
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. 0605_271 Områderegulering for Øvre Hønengata øst vedtas.
2. De deler av gjeldende reguleringsplaner som overlappes av ny plan oppheves. Dette gjelder følgende
planer:
Nr
Navn
Dato
11
Norderhov
30.10.1942
12
Hønen II
10.01.1944
13
Hønen II
13.06.1946
24
Hønenjordet
30.10.1956
25-02
Kvartalet Hønengt-Hønen alle-Hald Svartesgt-Dr.Ragnhild vei
30.06.1988
45
Hønenjordet,
11.07.1963
335
Fv35 Hønengata,
30.08.2012
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3/19
431 Områderegulering Hønefoss - 1. gangsbehandling
Vedtak:
1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av
infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.
Dette gjelder:
a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter planog bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til
Arnemannsveien inkludert bru over Begna.
b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2.
gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne
veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige
endringene innenfor avsatt samferdselsareal.
4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk
løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og
sykkelbru.
5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før
gangs behandling.

2.

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956
64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976
64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978
64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978
64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978
128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979
64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979
64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979
129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980
64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981
64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983
64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984
154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986
64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987
64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989
64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990
64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990
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64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996
289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002
292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004
300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006
317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012
358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012
314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012
313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015
398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015
7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431
Områderegulering Hønefoss:
223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000
281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002
311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006
261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006
120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014
298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014
Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1. Ras
og skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn».
Ny formulering;
«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1
Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1
forutsetter at sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas.
Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren.
Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering,
eventuelt ved søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering.
Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige
avbøtende tiltak som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til
byggesøknad dersom det ikke foreslås detaljregulering».
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Følgende sendes ut med følgeskriv i forbindelse med høring:
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«Evt. 2 felts bilvei».
Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:
«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også
på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet
utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).»
Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir
tatt med i skrivet som følger ut på høring:
«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme
med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».
Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:
«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i
bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon,
produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen.
Dette forslaget følger høringen».
Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:
I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring:
1. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.
 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1
parkeringsplass per boenhet i bolig.
 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.
 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.
 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt
utsyn og visuell kontakt med elven.
2. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.
3. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser
kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak».
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Behandling:
Rådmannen fremla følgende korrigering til forslag til vedtakspunkt i tillegg:
«Rådmannen delegeres myndighet til å endre reguleringsbestemmelsenes paragraf § 10.1.1.
Ras og skredfare, felt H310_1 før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn».
Ny formulering;
«§10.1.1 Ras og skredfare, felt H310_ 1
Søknadspliktige tiltak innenfor område angitt som hensynssone ras og skredfare H310_1
forutsetter at sikkerheten gitt i TEK 10 §7-3 kan ivaretas.
Det tillates ikke snauhogst eller annen form for bearbeiding av grunnen som kan øke rasfaren.
Innenfor hensynssonen skal det følge en geoteknisk utredning med forslag til detaljregulering,
eventuelt ved søknad om tiltak dersom det ikke foreslås detaljregulering.
Tilstrekkelig sikkerhet i henhold til TEK 10 §7-3 skal oppnås ved beskrivelse av nødvendige
avbøtende tiltak som må innreguleres i detaljregulering, eventuelt sikres gjennom vilkår til
byggesøknad dersom det ikke foreslås detaljregulering».
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
«Evt. 2 felts bilvei».
Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag som følger høringen:
«Formannskapet har bedt om at det utarbeides et kvalitetsprogram for utforming av skilt (også
på fasader), rekkverk, lyktestolper og annen lyssetting. Formannskapet ønsker ensartet
utforming og farvesetting. Herunder også type lys (farge/styrke).»
Kirsten Orebråten fremmet p.v.a H, Krf, V, Frp, Sp, SV og Ap følgende forslag som blir
tatt med i skrivet som følger ut på høring:
«Formannskapet varsler at man vil vurdere den fremlagte planen i detalj og eventuelt komme
med forslag/endring, basert på høringsinnspill og partienes standpunkter».
Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag som følger høringen:
«Prinsippet urbant landbruk skal legges til grunn for utviklingen av indre by. Dette tas med i
bestemmelsene knyttet til planen og innebærer grønne tak, dvs. knytter matproduksjon,
produksjon av energi og avfalls – og avløpssystemene sammen.
Dette forslaget følger høringen».
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Anne Mari Ottesen (Sp) fremmet følgende forslag:
I Rådmannens forslag til vedtak innarbeides følgende endringer før planen legges ut på høring:
4. «Følgende endringer gjøres i reguleringsbestemmelsene.
 I § 4-18 i planbestemmelsene innarbeides det at det minimum skal være 1
parkeringsplass per boenhet i bolig.
 I område BKB 10 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.
 I område BS 16 endres maksimal byggehøyde til 6 etasjer.
 I område BKB 9 endres maksimal byggehøyde til 3 etasjer, - for å sikre godt
utsyn og visuell kontakt med elven.
5. Det utredes kun elvekryssing for gang/sykkelbru over til Petersøya.
6. Før annen gangs behandling fremlegger administrasjonen egen sak som belyser
kostnadene ved pkt. 2b i rådmannens forslag til vedtak».
Ordfører fremmet følgende omforente forslag:
«Alle forslag fremmet i saken, følger følgeskrivet ut på høring».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag med korrigert tillegg, samt ordførerens omforente forslag ble enstemmig
vedtatt.
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Forslag til vedtak:
1. Forslag til 431 Områderegulering Hønefoss 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 gjennomføre tekniske undersøkelser av
infrastrukturtiltak med tanke på gjennomførbarhet og arealbeslag.
Dette gjelder:
a) Utstrekning av båndleggingssone H710, båndlegging i påvente av plan etter planog bygningsloven, for mulig lokalisering av ny vei fra Hønengata til
Arnemannsveien inkludert bru over Begna.
b) Muligheten for å vri landkaret sør for Hønefoss bru. Plankartet skal ved 2.
gangsbehandling være justert, slik at kun framtidig lokalisering av denne
veistrekningen skal reguleres til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.
3. Rådmannen skal før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn kvalitetssikre teknisk
illustrasjonsplan filnavn L 70 00. Det delegeres til rådmannen å gjøre de nødvendige
endringene innenfor avsatt samferdselsareal.
4. Rådmannen skal gjennomføre en utredning av bru over Petersøya med tanke på teknisk
løsning og finansiering, som grunnlag for beslutning om kollektivbru eller gang- og
sykkelbru.
5. Rådmannen bes om å igangsette prosjektering av manglende lenke i «Elvelangs» før
gangs behandling.

2.

6. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner:
20 – Råduset, vedtatt 31.02.1956
64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976
64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978
64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978
64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978
128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979
64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979
64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979
129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980
64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981
64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983
64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984
154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986
64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987
64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988
64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989
64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990
64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990
64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996
289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002
292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004
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300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006
317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012
358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012
314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012
313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015
398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015
7. Det tas i tillegg sikte på å oppheve de deler av gjeldende reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner i listen under som overlappes av ny plan, ved vedtak av 431
Områderegulering Hønefoss:
223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000
281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002
311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006
261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006
120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014
298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014
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4/19
Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling
Vedtak:

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 11-15.
2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og
mangler i plandokumentene.
3. Politiske føringer som gikk frem av FS møtet 25.04.17 følges opp
A: Følgende områder innarbeides: 4,6,29,33 og 67
B: Sak 14/995-88 Åsa Innarbeides.
C: Området Spenncon Rail og Randsfjordbanen som vedlegg:
Punkt 1.
Det bør åpnes opp for en detaljregulering av området i tilknytning til reguleringsplan til
Spenncon Rail i henhold til arealet som ble foreslått til næring etter grovsiling. Dette for å
imøtekomme flere næringsaktører som ønsker å etablere seg i området i tilknytning til
Spenncon Rail.
Punkt 2.
Det bør åpnes opp for en detaljregulering av området rundt Randsfjordbanen som lå inne i
høringsforslaget til kommuneplanen. Dette for å imøtekomme Nordtømmers og Mjøsens behov
for bruk av Randsfjordbanen til frakt av tømmer.»

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, Frp, H, Sp, SV og V forslag til nytt pkt. 3
«Politiske føringer som gikk frem av FS møtet 25.04.17 følges opp
A: Følgende områder innarbeides: 4,6,29,33 og 67.
B: Sak 14/995-88 Åsa 2030 Innarbeides.
C: Området Spenncon Rail og Randsfjordbanen som vedlegg:
Punkt 1.
Det bør åpnes opp for en detaljregulering av området i tilknytning til reguleringsplan til
Spenncon Rail i henhold til arealet som ble foreslått til næring etter grovsiling. Dette for å
imøtekomme flere næringsaktører som ønsker å etablere seg i området i tilknytning til
Spenncon Rail.
Punkt 2.
Det bør åpnes opp for en detaljregulering av området rundt Randsfjordbanen som lå inne i
høringsforslaget til kommuneplanen. Dette for å imøtekomme Nordtømmers og Mjøsens behov
for bruk av Randsfjordbanen til frakt av tømmer.»
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
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Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag til nytt pkt. 3. p.v.a. Ap, Frp, H, Sp, SV og V
ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og
bygningslovens § 11-15.
2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og
mangler i plandokumentene.
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5/19
Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og høring av
planprogram
Vedtak:
Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6.
desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som
lyder:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert 6.
desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram som
lyder:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».
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6/19
Bosetting av flyktninger i 2019
Vedtak:
Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019.
Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Behandling:
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag:
«Ringerike kommune bosetter ingen flyktninger i 2019».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Alternativ avstemming Rådmannens forslag og Herstads (Frp) forslag, ble Rådmannens forslag
vedtatt mot 2 stemmer (Frp) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Ringerike kommune vedtar å bosette 30 flyktninger i 2019.
Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg.
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7/19
Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10008 "Hov Øst"
Vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger
i denne sak.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HOV) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette
etablering av 21 nye omsorgsboliger, - Hov Øst i henhold til de rammer og føringer som ligger
i denne sak.
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8/19
Veterinærvakt
Vedtak:
1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp
for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.
2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang
på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og
produksjonsdyr (inkl. hest).
3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt,
dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere.
4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om
en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres).

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Hovedutvalgets (HMA) innstilling, ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til
Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Ringerike kommune skal sørge for tilfredsstillende tilgang på nødvendig veterinærhjelp
for alle dyreslag, på dagtid og utenom ordinær arbeidstid.
2. Rådmannen gis fullmakt til å se på ulike løsninger for å kunne gi tilfredsstillende tilgang
på nødvendig veterinærhjelp, og bl.a. å se om det er mulig å dele opp vakta i smådyr og
produksjonsdyr (inkl. hest).
3. Det åpnes opp for at det også kan innføres en egenandel for å kontakte smådyrvakt,
dersom dette kan sikre bedre tilbud for smådyreiere.
4. Rådmannen skal arbeide for å få til et samarbeid med andre kommuner i regionen om
en felles smådyrvakt (Hallingdal, Hadeland, Modum, Sigdal, Valdres).
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9/19
Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike
Vedtak:
Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i
saksfremlegget.
Det velges 1 politiker som medlem i styringsgruppen.
Som medlem velges Alf Meier (Ap)

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, frp, H, Sp, SV og V følgende forslag til nytt pkt.
«Det velges 1 politiker som medlem i styringsgruppen.
Som medlem velges Alf Meier (Ap)».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, Frp, H, Sp, SV og V ble
enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i
saksfremlegget.
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10/19
Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen
Vedtak:
1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av Eikli
skole i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av kirkeskolen, herunder salg.

Behandling:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H, V, Frp, SV og Sp følgende forslag til nytt
pkt.2
«Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av kirkeskolen, herunder salg».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Alternativ avstemming mellom Rådmannens pkt.2 og Johansens (H) forslag til pkt.2 p.v.a. Ap,
H, V, Frp, Sv og Sp ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av Eikli
skole i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen bes utrede om Kirkeskolen kan være en hensiktsmesig framtidig lokasjon
for «Aurora» (Ringerike arbeidssenter).
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11/19
Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Vedtak:
Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.
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12/19
Innspill til tariffoppgjøret 2019
Vedtak:
Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019.

Behandling:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Forslag til vedtak:
Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019.
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Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 18/4594-5

Arkiv: 121

Sak: 5/19
Saksprotokoll - Varsel om oppstart av regional plan for lokalisering av tømmerhavn og
høring av planprogram
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet viser til melding om oppstart av planarbeid og høring av planprogram, datert
6. desember 2018 og vedtar at Ringerike kommune sender innspill til forslag til planprogram
som lyder:
«Ringerike kommune vurderer at forslaget til planprogram på en god måte ivaretar at de
teamer som er viktig for at skognæringen vil bli bli utredet som en del av planen».

Behandling i Formannskapet 22.01.2019:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/102-4

Arkiv: M80

Sak: 9/19
Saksprotokoll - Framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike
Vedtak i Formannskapet:

Utredningen vedrørende brann og redningstjenesten gjennomføres som skissert i
saksfremlegget.
Det velges 1 politiker som medlem i styringsgruppen.
Som medlem velges Alf Meier (Ap)

Behandling i Formannskapet 22.01.2019:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. A, frp, H, Sp, SV og V følgende forslag til nytt pkt.
«Det velges 1 politiker som medlem i styringsgruppen.
Som medlem velges Alf Meier (Ap)».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag, samt Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, Frp, H, Sp, SV og V ble
enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/109-2

Arkiv: 614

Sak: 10/19
Saksprotokoll - Etterbruk av Eikli skole og Kirkeskolen
Vedtak i Formannskapet:
1. Det inngåes en tidsbegrenset leieavtale med Buskerud fylkeskommune om leie av Eikli
skole i tråd med saksframstillingen.
2. Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av kirkeskolen, herunder
salg.
Behandling i Formannskapet 22.01.2019:
Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H, V, Frp, SV og Sp følgende forslag til nytt
pkt.2
«Rådmannen bes utrede alternative løsninger for etterbruk av kirkeskolen, herunder salg».
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.
Alternativ avstemming mellom Rådmannens pkt.2 og Johansens (H) forslag til pkt.2 p.v.a. Ap,
H, V, Frp, Sv og Sp ble Johansens (H) forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets
innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/134-3

Arkiv: 005

Sak: 11/19
Saksprotokoll - Søknad om bruk av kommunevåpenet til Ringerike kommune
Vedtak i Formannskapet:

Kommunestyret gir ikke Horgen Design AS rett til å bruke kommunevåpenet til Ringerike
kommune i forbindelse med utarbeidelse av sølv/gullsmykker for kommersielt salg.
Behandling i Formannskapet 22.01.2019:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

RINGERIKE KOMMUNE
Saksprotokoll
Arkivsaksnr.: 19/139-2

Arkiv: 512

Sak: 12/19
Saksprotokoll - Innspill til tariffoppgjøret 2019
Vedtak i Formannskapet:
Formannskapet støtter innspill til Tariffoppgjøret 2019.
Behandling i Formannskapet 22.01.2019:
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.
Avstemming:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

