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Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Magnar Ågotnes, Christine M. Bråthen, Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Hilde Brørby Fivelsdal, Trude Bredal Steinmo, 

kommunikasjonssjef, Mats Øieren, Byplansjef Inger Kammerud og 

Næringssjef Harriet Slaaen, Klima og miljøsjef Bente E. Anfinnsen, 

Rådgiver Areal- og byplankontor Linda Nethus og Mathilde 

Høglund. 

 

Merknader  Kort orientering – v/Ass. Rådmann Terje Dahlen – 

sentrumsplan 

 Rådmann v/kommuneadvokat informerte om pågående sak og 

møtet ble vedtatt lukket ihht Koml. § 31 pkt. 2, jfr. fvl § 13 

jfr. ofl. § 13.  

 

Behandlede saker Fra og med sak 104/19 

til og med sak  123/19 
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og 

møtet satt. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Hilde Vollmerhaus Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

104/19 19/3549   

 Månedsrapport juli 2019  

 

 

105/19 19/3040   

 Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

 

106/19 19/3476   

 Revidering av Finansreglementet  

 

 

107/19 16/5377   

 Utbytte fra Fossveien 7-9 AS  

 

 

108/19 19/1266   

 Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

 

109/19 18/3371   

 Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  

 

 

110/19 18/4917   

 Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

 

111/19 19/3466   

 Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

 

112/19 16/4592   

 Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

 

113/19 19/3473   

 Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

 

114/19 16/5018   

 Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 
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115/19 19/3068   

 Oppstart: Klarlegge forhold rundt hvorfor kommunen drifter enkelte 

vegstrekninger som ikke er i kommunal, men i privat eie  

 

 

116/19 19/3425   

 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

 

117/19 19/3471   

 Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  

 

 

118/19 19/3356   

 Serverings- og skjenkebevilling - Grandcafe Hønefoss AS  

 

 

119/19 19/3357   

 Serverings- og skjenkebevilling - Lazarus 33 AS  

 

 

120/19 19/3294   

 Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyklubb  

 

 

121/19 19/2636   

 Serverings- og skjenkebevilling - Humbar AS  

 

 

122/19 19/3127   

 Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper avd Juvelen  

 

 

123/19 19/3126   

 Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper Drift AS  
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104/19   

Månedsrapport juli 2019  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 
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105/19   

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

Vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 
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106/19   

Revidering av Finansreglementet  

 

Vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 
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107/19   

Utbytte fra Fossveien 7-9 AS  

 

Vedtak: 

 

Det foreslås utbytte på 2 millioner kroner på ekstraordinær generalforsamling i Fossveien 7-9 

AS. 

 

Utbyttet inngår som finansinntekter i Ringerike kommune.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det foreslås utbytte på 2 millioner kroner på ekstraordinær generalforsamling i Fossveien 7-9 

AS. 

 

Utbyttet inngår som finansinntekter i Ringerike kommune.  
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108/19   

Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken vurderes i forbindelse med budsjett 2020». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

M. Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 
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109/19   

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  

 

Vedtak: 

 

Vi anmoder at det opprettes en velforening som inngår samtaler med grunneiere om 

overtakelse av eiendomsretten for Borglund Hengebro. Ringerike kommune bistår med juridisk 

og teknisk kompetanse. Ringerike kommune følger opp med tilskudd til overdekke og 

underdekke. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Assen (Sp) fremmet Rådmannens alternativ 2: 

«1. Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru imøtekommes, og kommunen tar 

over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020.  

2. I kommende budsjettperiode skal Borglund hengebro tas inn, og det skal settes av midler til 

rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru». 

  

 

 

Runar Johansen (H) fremmet p.v.a. Ap, H og V følgende forslag: 

«Vi anmoder at det opprettes en velforening som inngår samtaler med grunneiere om 

overtakelse av eiendomsretten for Borglund Hengebro. Ringerike kommune bistår med juridisk 

og teknisk kompetanse. Ringerike kommune følger opp med tilskudd til overdekke og 

underdekke». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (SP) forslag oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

Johansens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 
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110/19   

Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

Vedtak: 

 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og 

alle berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og 

alle berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  
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111/19   

Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Orebråtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret godkjenner vedlagte forslag til samarbeidsavtale om opprettelse av 

interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen. 
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112/19   

Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

Vedtak: 

 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) følgende forslag: 

«Rådmannen fremmer straks egen sak hvor området hvor boligene befinner seg tas ut av 

reguleringsplanen som er under behandling.  

Kommunestyret ønsker med dette å skape forutsigbarhet for eierne av boligeiendommene, slik 

at de kan beholde sine boliger». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Aasens (Sp) forslag ble Rådmannens 

innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp) som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  
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113/19   

Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 
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114/19   

Klage - pålegg om opprydning av avfall Gnr 265/5 - Strykenveien 5 

 

Vedtak: 

 

1. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at vedtakene 

om pålegg av 28.09.2018 bør omgjøres. Klagen tas ikke til følge.  

2. Vedtak om pålegg med frist 01.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at 

dette er utført, og dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er 

igjen, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

01.01.2020. 

3. Vedtak om pålegg med frist 01.06.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, 

og ny frist settes til 01.01.2020. 

4.  Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf.. fvl. § 28 3. ledd, første punktum 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

5. Det har ikke kommet frem vesentlige nye opplysninger i saken som tilsier at vedtakene 

om pålegg av 28.09.2018 bør omgjøres. Klagen tas ikke til følge.  

6. Vedtak om pålegg med frist 01.12.2018, om å rydde opp avfall og dokumentere at 

dette er utført, og dokumentere totalt antall kjørbare og ikke kjørbare kjøretøy som er 

igjen, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, og ny frist settes til 

01.01.2020. 

7. Vedtak om pålegg med frist 01.06.2019, om å etablere en skriftlig plan som klarlegger 

hvordan forurensning skal motvirkes, opprettholdes. Fristen for gjennomføring utsettes, 

og ny frist settes til 01.01.2020. 

8.  Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf.. fvl. § 28 3. ledd, første punktum 
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115/19   

Oppstart: Klarlegge forhold rundt hvorfor kommunen drifter enkelte vegstrekninger 

som ikke er i kommunal, men i privat eie  

 

Vedtak: 

 

1. Det startes opp en prosess for å avvikle kommunal drift av private veier 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det startes opp en prosess for å avvikle kommunal drift av private veier 
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116/19   

Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

Vedtak: 

 

Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Aasens (Sp) forslag, ble Aasens (Sp) 

forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. På nåværende tidspunkt er det ikke aktuelt for Ringerike kommune å melde seg inn. Spørsmålet 

tas opp til ny vurdering dersom problematikken rundt beitende dyr og rovviltforvaltning, eller 

andre forhold skulle tilsi at spørsmålet bør tas opp på nytt. 

2. Interkommunalt samarbeid med kommunene Gran, Jevnaker, Lunner, Hole og Ringerike om 

skadefellingslagene videreføres, og formaliseres gjennom avtale om felles skadefellingsleder. 

3. Ringerike kommune avtaler et forpliktende samarbeid slik at det blir en felles skadefellingsleder 

som koordinerer skadefelling og skadefellingslagene i de fem kommunene.  

4. Budsjettrammene for 010605 Skadefellingslaget for store rovvilt styrkes med kr. 10 000,-, og 

fra 2020 settes det av kr. 25 000,-, som er ment å dekke godtgjørelse til skadefellingsleder, 

øvelse for skadefellingslag (ammunisjon mm.) og eventuelt innkjøp av materiell (vester, utstyr 

mm.).  

5. Rådmannen bes om å presentere og legge frem en sak i kommunestyret i desember. I saken bes 

det redegjort for status for årets beitesesong, beiteressurser i Ringerike, veterinærvaktordningen, 

og øvrige vilkår for beitenæringa på Ringerike. 



  

Side 18 av 26 
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117/19   

Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg og 

gebyrer  

 

Vedtak: 

 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming av 

bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   
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Serverings- og skjenkebevilling - Grandcafe Hønefoss AS  

 

Vedtak: 

 

 Grand Cafe Hønefoss AS, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokaler til sportsbaren på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Kari Heino, 15.01.1960 godkjennes som styrer av bevillingen. Paal Zachariasen, f. 

27.10.1965 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Grand Cafe Hønefoss AS, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokaler til sportsbaren på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Kari Heino, 15.01.1960 godkjennes som styrer av bevillingen. Paal Zachariasen, f. 

27.10.1965 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Lazarus 33 AS  

 

Vedtak: 

 

 Lazarus 33 AS, org.nr. 922 827 508, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokaler i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Georgios Papadopoulos, f. 07.01.1959 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis 

fritak for kravet om stedfortreder.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Lazarus 33 AS, org.nr. 922 827 508, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokaler i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Georgios Papadopoulos, f. 07.01.1959 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis 

fritak for kravet om stedfortreder.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyklubb  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for VIP rom i Schjongshallen Ringeriksgata 13, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Veronica Merete Simensen, f. 25.11.1979 godkjennes som styrer av bevillingen. May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for VIP rom i Schjongshallen Ringeriksgata 13, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Veronica Merete Simensen, f. 25.11.1979 godkjennes som styrer av bevillingen. May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Humbar AS  

 

Vedtak: 

 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 

og 3 for lokaler på Nordre torv 2, 3513 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Anders Berling, f. 05.10.1987 godkjennes som styrer av bevillingen. Emil Larsen, f. 

30.01.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Humbar AS, org.nr. 922 796 254 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 2 

og 3 for lokaler på Nordre torv 2, 3513 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Anders Berling, f. 05.10.1987 godkjennes som styrer av bevillingen. Emil Larsen, f. 

30.01.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper avd Juvelen  

 

Vedtak: 

 

 

 Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til nattklubben Juvelen i Storgata 12, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til nattklubben Juvelen i Storgata 12, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 
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Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper Drift AS  

 

Vedtak: 

 

 

Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokalene til restaurantvirksomheten i Storgata 12, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokalene til restaurantvirksomheten i Storgata 12, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3549-3  Arkiv: 210  

 

Sak: 104/19 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport juli 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3040-2  Arkiv: 150  

 

Sak: 105/19 

 

Saksprotokoll - Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3476-2  Arkiv: 250  

 

Sak: 106/19 

 

Saksprotokoll - Revidering av Finansreglementet  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 16/5377-6  Arkiv: 037  

 

Sak: 107/19 

 

Saksprotokoll - Utbytte fra Fossveien 7-9 AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Det foreslås utbytte på 2 millioner kroner på ekstraordinær generalforsamling i Fossveien 7-9 

AS. 

 

Utbyttet inngår som finansinntekter i Ringerike kommune.  

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1266-2  Arkiv: 614  

 

Sak: 108/19 

 

Saksprotokoll - Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det gjennomføres kjøp av 4 seksjoner i Sameiet Hønefoss Bru 3 i tråd med fremlagte 

betingelser. 

2. Rådmann gis fullmakt til å ferdigstille kjøpet med overtakelse 1.6.2020, i tråd med 

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

3. Økt årlig tilskudd til kr 5 Mill kr årlig til Kultursenteret innarbeides i budsjett for 2020 

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken vurderes i forbindelse med budsjett 2020». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

M. Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/4917-12  Arkiv: Q10  

 

Sak: 110/19 

 

Saksprotokoll - Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

2. Ringerike kommune vil rette matrikkelen slik at Vårveien får gnr./bnr. 50/27. 

De som er berørt av dette vil få brev fra kommunen om at vi vil rette matrikkelen og alle berørte vil få 

mulighet til å komme med innspill.  

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3466-2  Arkiv: 026  

 

Sak: 111/19 

 

Saksprotokoll - Interkommunalt politisk råd for Ringeriksregionen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Formannskapet utsetter forslag til samarbeidsavtale om interkommunalt politisk råd for 

Ringeriksregionen». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Orebråtens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3473-2  Arkiv: 034  

 

Sak: 113/19 

 

Saksprotokoll - Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
På bakgrunn av at Hole og Jevnaker kommune har sagt opp samarbeidsavtalen med Ringerike 

kommune om Læringssenteret for voksne og generell nedgang i antall flyktninger, gis 

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3068-2  Arkiv: V75  

 

Sak: 115/19 

 

Saksprotokoll - Oppstart: Klarlegge forhold rundt hvorfor kommunen drifter enkelte 

vegstrekninger som ikke er i kommunal, men i  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det startes opp en prosess for å avvikle kommunal drift av private veier 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3425-2  Arkiv: 026 &10  

 

Sak: 116/19 

 

Saksprotokoll - Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så kan 

et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet Rådmannens alternative forslag: 

«Dersom det er ønske om å melde seg inn i Utmarkkommunenes sammenslutning (USS) så 

kan et vedtak se slik ut:  

Ringerike kommune melder seg inn i utmarkkommunenes sammenslutning (USS). 

Medlemsskapet, på kr. 45 000,- ekskl. mva (2019-pris) innarbeides i budsjettet for 2020. 

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert». 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Aasens (Sp) forslag, ble Aasens (Sp) 

forslag enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3471-2  Arkiv: M30  

 

Sak: 117/19 

 

Saksprotokoll - Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
1. Det vedtas oppstart av revisjon av følgende lokale forskrifter innen mindre 

avløpsanlegg: 

a. Forskrift om utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg, Ringerike 

kommune (FOR-2009-06-25-1048) 

b. Forskrift om tømming av tanksystem for oppsamling av avløpsvann, samt fett- 

og oljeutskillere, Ringerike kommune (FOR-2009-06-25-1049)  

2. Det vedtas også samtidig oppstart av revisjon av regelverk for gebyrer for kommunens 

tilsyn og annet arbeid med oljeutskillere, oljetanker, større avløpsanlegg, tiltaksplaner 

ved terrenginngrep i forurenset grunn og forbud mot fossil fyringsolje til oppvarming 

av bygninger (trer i kraft fra 2020). Det varsles derfor oppstart av: 

a. Revisjon av Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av 

avløpsvann og forurenset grunn, Ringerike kommune, Buskerud (FOR-2009-

06-25-1050) 

b. Prosess for å vurdere om det er behov for ny gebyrforskrift for noen av de 

overnevnte fagområdene.   

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3356-12  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 118/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Grandcafe Hønefoss AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Grand Cafe Hønefoss AS, org.nr. 998 704 987, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokaler til sportsbaren på Søndre torv 2, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Kari Heino, 15.01.1960 godkjennes som styrer av bevillingen. Paal Zachariasen, f. 

27.10.1965 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3357-18  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 119/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Lazarus 33 AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Lazarus 33 AS, org.nr. 922 827 508, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 

1, 2 og 3, for lokaler i Stabells gate 13, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Georgios Papadopoulos, f. 07.01.1959 godkjennes som styrer av bevillingen. Det gis 

fritak for kravet om stedfortreder.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3294-8  Arkiv: U63 &18  

 

Sak: 120/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Ringerike Ishockeyklubb  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Ringerike ishockeyklubb, org.nr. 983 923 119, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for VIP rom i Schjongshallen Ringeriksgata 13, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Veronica Merete Simensen, f. 25.11.1979 godkjennes som styrer av bevillingen. May 

Brith B. Korgerud, f. 24.06.1975 godkjennes som stedfortreder for styrer av 

bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2636-7  Arkiv: U63  

 

Sak: 121/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Humbar AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 Humbar AS, org.nr. 922 796 254 gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholgruppe 1, 

2 og 3 for lokaler på Nordre torv 2, 3513 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Anders Berling, f. 05.10.1987 godkjennes som styrer av bevillingen. Emil Larsen, f. 

30.01.1991 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3127-3  Arkiv: U63  

 

Sak: 122/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper avd Juvelen  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

 Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til nattklubben Juvelen i Storgata 12, 3510 

Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3126-7  Arkiv: U63  

 

Sak: 123/19 

 

Saksprotokoll - Serverings- og skjenkebevilling - Salt & Pepper Drift AS  

 

Vedtak i Formannskapet: 

 
 

Salt & Pepper Drift AS, org.nr. 923 004 432, gis alminnelig skjenkebevilling for 

alkoholgruppe 1, 2 og 3, for lokalene til restaurantvirksomheten i Storgata 12, 3510 Hønefoss.  

 Bevillingen gjelder de arealer som søknaden beskriver og gis frem til 30. september 

2020.  

 Sang Ngoc Ho, f. 25.03.1971 godkjennes som styrer av bevillingen. Inez Hang Le, f. 

22.03.1976 godkjennes som stedfortreder for styrer av bevillingen.  

 Bevillingen gis under forutsetning av at skjenkebestemmelsene utøves i nøye samsvar 

med de til enhver tid gjeldende bestemmelser fastsatt i lover, forskrifter og politiske 

vedtekter, herunder Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 – 2020 for Ringerike 

kommune. 

 
 

Behandling i Formannskapet 27.08.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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