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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Formannskapet 

Ekstraordinært møte 
 

Møtested: Klækken hotell     

Møtedato: 14.04.2020 Tid: 13:00 – 16:55 

Dagsplan:  

13:00 – 13:30 Orientering - Status Coronavirus pr. 14.04.20.    

                       V/ kommuneoverlege Karin Møller.  

13:30 – 14:00 Orientering V/rådmann Tore Isaksen  

14:00 – 14:10 Pause  

14:10              Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn                        Parti   Forfall Møtt for 

Ordfører Kirsten Orebråten Ap   

Varaordfører Dag Erik Henaug H   

Medlem Håkon Kvissel Ohren Ap   

Medlem Magnus Herstad Frp   

Medlem Hilde Vollmerhaus Ap   

Medlem Runar Johansen H   

Medlem Benedicte Heieren 

Hundhammer 

 

H 

  

Medlem Hans-Petter Aasen Sp   

Medlem Nina Basberg Sp   

Medlem Stian Bakken Sp FD  

Medlem Anne Mari W. Ottesen Sp   

Medlem Axel Sjøberg SV   

Medlem Hilde Marie Steinhovden MDG   

 

Rødt, V, KrF og Uavh. er partier/grupperinger som ikke er representert i formannskapet. 

Representantene fra nevnte ble innkalt med en representant hver i tillegg til organets faste 

medlemmer jf. vedtak fattet i kommunestyret 02.04.20. sak 43/20. Representantene vil få møte, 

tale- og forslagsrett, så lenge dette vedtaket gjelder. 

 

I tillegg til faste medlemmer, ble følgende folkevalgte representanter innkalt, med møte, tale og 

forslagsrett: 

 

Som representant fra Rødt møtte: Nanna Kristoffersen 

Som representant fra V møtte: Helge Stiksrud, tilstede frem til 16:20. 

Som representant fra KrF møtte: Knut Stubben 

Som representant fra Uavh. møtte: Stein-Roar Eriksen 
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Tilstede fra 

administrasjonen 

Tore Isaksen, rådmann. Terje Dahlen, ass. rådmann.   

 

 

Merknader  Repr. Stian Bakken tok sete kl. 13:20, før behandling av 

sakslisten. 

 Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin 

egen habilitet i behandling av sak 41/20 

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av 

saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 Møtet ble streamet av Ringerikes blad. 

 

 

Behandlede saker Fra og med sak 35/20, referatsak 1/20 

til og med sak  54/20 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører informerte om følgende: 

Utsatt kommunestyresak 44/20 ble ikke satt opp på sakslisten til dette møtet, da denne saken 

ikke er aktuell å fremme nå. 

 
Ordfører fremmet følgende: 

Formannskapet vil avholder møte 1 x pr. uke, så frem det er aktuelle saker på dagsorden. 

For perioden hvor delegert hastekompetansen gjelder jf. KS sak 43/20. Et samlet formannskap 

bifalt. 

 

Kommunestyrets møte vil bli avholdt 07.05.20 etter vedtatt møteplan. 

Et samlet formannskap bifalt. 

 
Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende spørsmål: 

Hva er status på innbyggerinitiativet vedr. Heggen barnehage?  

Rådmann svarte ut følgende: Saken er i produksjon. 

 

Ordfører fremmet følgende: 

Formannskapet går ut av behandlingen av sak 40/20, for å behandle sak 41/20 og 42/20, før 

realitetsbehandling av sak 40/20. Et samlet formannskap bifalt forslaget. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Nina Basberg Kirsten Orebråten Dag Henaug 

 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

1/20 20/1681   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 

14.04.2020  

 

 

35/20 16/4852   

 Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av 

friluftslivsområder i Ringerike kommune  

 

 

36/20 20/1093   

 Høring - Kommunestyrets synspunkter  

 

 

37/20 20/20   

 Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 

 

38/20 17/2702   

 Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse Gnr/bnr 

169/22 , 169/10 - Smedgårdsveien 

 

 

39/20 19/2246   

 Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 

Vestsiden Pukkverk 

 

 

40/20 18/1349   

 Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 

 

 

41/20 17/2721   

 3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - 

Sluttbehandling  

 

 

42/20 19/5636   

 466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart Gnr/bnr 21/1 - 

Åsa 
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43/20 19/476   

 Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

 

44/20 19/3974   

 Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 255/102 

 

 

45/20 20/1114   

 Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 

262/168 - Haugstangen 28 

 

 

46/20 20/1138   

 Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 

Planbehandling  

 

 

47/20 20/1319   

 Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  

 

 

48/20 20/1333   

 Konseptvalgforbindelse (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo og Ring 4 - 

Innspill  

 

 

49/20 20/1390   

 Strategi for tilsyn i strandsonen  

 

 

50/20 20/1413   

 Eiendomsskatt - avlastningsmuligheter i forbindelse med 

koronavirusepidemien 2020  

 

 

51/20 20/1342   

 Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  

 

 

52/20 20/1344   

 Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett  

 

 

53/20 20/126   

 Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  
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54/20 20/1689   

 Direkte merkostnader knyttet til utbruddet av Covid-19  
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1/20   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Formannskapet den 14.04.2020  

 

Vedtak: 

 

Følgende referatsaker tas til orientering:  

 

 15016/20 Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Vernevedtak for Nordre Tyrifjorden og Storelva naturreservat - kopi (15/1534-256)  

 

 15807/20 Bane NOR SF  

Vedtak av statlig reguleringsplan for Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 (15/1534-

257) 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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35/20   

Saksframlegg for sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ohrens (Ap) utsettelsesforslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar sluttrapport kartlegging og verdisetting av friluftsområder i 

Ringerike kommune til orientering. 

2. Formannskapet vedtar at Ringerike kommune starter opp med «Plan for 

friluftslivets ferdselsårer», som en naturlig videreføring av kartlegging og 

verdsetting av friluftsområder i Ringerike kommune. 
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36/20   

Høring - Kommunestyrets synspunkter  

 

Vedtak: 

 

 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter: 

 

Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 

 

- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 

kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i dag 

mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  
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- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 

 

- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger fra 

dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

 

«Høringsuttalelsen avgis basert på følgende punkter:  

 

Til domstolkommisjonens delutredning (NOU 2019:17): 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en nedlegging av Ringerike tingrett, - ved at den 

slås sammen med Asker og Bærum tingrett. 

 

- Ringerike kommune kan ikke se at det foreligger faglige eller økonomiske grunner til å 

legge ned Ringerike tingrett. Ringerike kommune mener at styrket rettsikkerhet og høy 

tillit til domstolene ikke er ensbetydende med domstolens størrelse. Fra Ringerike 

kommunes side presiseres at det tingretten nyter stor tillit i lokalmiljøet, - og oppfattes 

som en svært tilgjengelig institusjon innenfor sine gjøremål.  

 

- Etter en gjennomgang av domstolkommisjonens utredning bemerkes det at den ensidig 

synes å bygge på et mål om sentralisering av den dømmende virksomhet, - uten at 
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kommisjonen gjør tilstrekkelig avveininger mot innbyggernes nærhet til domstolen, 

effektiv gjennomføring av saker, nærhet til lokalt politi og ivaretagelse av et sterkt 

lokalt juridisk miljø. 

 

- Ringerike tingrett er en svært veldreven tingrett, - med kort saksbehandlingstid, høy 

faglig kvalitet og svært tidsmessige lokaler. 

 

- Ringeriksregionen er en region i vekst. Det vises i den sammenheng til 

kommunaldepartementets vedtak av 27.03.20, Statlig plan for Ringeriksbanen og ny 

E-16 (FRE16). Ringerike kommune ber regjeringen følge opp dette vedtaket også på 

dette området. Planen legger til rette for stor fremtidig vekst i regionen.  

 

- Ringerike kommune mener at domstolkommisjonens forslag vil medføre at 

innbyggernes tilgang på juridiske tjenester vil bli svekket. Ringerike kommune har i dag 

mange advokatkontorer av varierende størrelse. Disse bidrar til å dekke regionens 

behov for juridisk bistand, - innenfor et bredt spekter. En nedlegging av tingretten vil 

føre til færre advokatkontorer, - og lokale advokatkontorers tilgang på oppdrag vil bli 

redusert. For kommunen i rollen som samfunnsutvikler vil en slik sentralisering og 

reduksjon være svært bekymringsfull.  

 

- Domstolens lokalisering danner også utgangspunkt for andre enheters lokalisering, - 

som for eksempel lokal påtalemyndighet. En nedlegging av Ringerike tingrett vil derfor 

også kunne ha negative konsekvenser for regionen på dette området.  

 

- Sammensetningen av lokalt næringsliv underbygger også behovet for at Ringerike 

tingrett består.  

 

- En sammenslåing med Asker og Bærum tingrett vil utelukkende styrke det juridiske 

miljøet/advokatmiljøet i Bærum.  

 

 

Bemerkninger til regjeringens forslag om endring av rettskretsene og domstolloven: 

 

- Ringerike kommune aksepterer ikke en endring av Ringerike tingretts rettskrets, ved at 

den inngår i rettskretsen til Asker og Bærum tingrett. Ringerike kommune mener at 

Ringerike tingrett skal bestå som egen rettskrets, med egen sorenskriver og eget 

budsjett. Det vises til punkter over. 

 

- Forslaget fra regjeringen er en sniknedlegging av den lokale domstolen, - og ved 

medføre at den dømmende virksomhet gradvis sentraliseres.  

 

- Løsningen vil være svært negativ for det lokale juridiske miljøet. Lokale 

advokatkontorers tilgang på saker vil bli redusert.   

 

- Ringerike kommune mener at det med regjeringens forslag legges opp til at stillinger fra 

dagens Ringerike tingrett gradvis blir overført Asker og Bærum tingrett.  

 

- Forslaget vil medføre at saker som skal behandles med korte tidsfrister vil bli behandlet 

i Bærum.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag p.v.a. Sp ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannen bes utarbeide høringssvar til Domstolkommisjonens utredning og departementets 

alternative forslag med følgende synspunkter…………….  
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37/20   

Klage på rammetillatelse - 14 eneboliger Gnr/bnr 137/65 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegert vedtak 59/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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38/20   

Klage på endringsvedtak og søknad om endring av gitt tillatelse Gnr/bnr 169/22 , 169/10 

- Smedgårdsveien 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for befaring. 

 

 

 

Behandling: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmer følgende forslag til utsettelse: 

Rådmannens alternativ 1.  

«Saken utsettes for befaring» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Basbergs (Sp) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (Ap og H) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtaket fattet i delegasjonssak 408/19. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

3. Søknad om dispensasjon fra krav om 4 meter avstand fra tiltak til nabogrense 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

4. Søknad om endring av gitt tillatelse for utvidelse av Smedgårdsveien godkjennes. 

5. Viderebehandling av endringssøknad delegeres til rådmannen. 
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39/20   

Klage på tillatelse til etablering av betongblandeverk Gnr/bnr 52/59, 52/60 Vestsiden 

Pukkverk 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet kan ikke se at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og 

opprettholder vedtakene fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Hilde Marie Steinhovden (MDG) fremmet følgende forslag: 

 

«Rådmannens alternativ 1 

 

Alternativ 1 – gi dispensasjon fra høydebestemmelsen, men avslå dispensasjonen for 

utvidede driftstider.  

 

Formannskapet finner at det har kommet frem vesentlig nye opplysninger, og endrer 

vedtaket fattet i politisk sak 03/20 og i delegert sak 26/20.  

 

1. Søknaden om dispensasjon fra høydebegrensningen i pbl. §§ 29-4 jf. 30-4 innvilges,     

    jf. pbl. § 19-2.  

2. Søknaden om dispensasjon for drift utover regulerte driftstider avslås, jf. pbl. § 19-2.  

3. Viderebehandling delegeres rådmannen».  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Steinhovdens (MDG) forslag, ble 

rådmannens innstilling vedtatt mot 6 stemmer (MDG, Sp og SV). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning kan ikke se at det har kommet frem 

vesentlig nye opplysninger, og opprettholder vedtakene fattet i politisk sak 03/20 og i 

delegert sak 26/20. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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40/20   

Klage på avvisning av klage - oppmåling Gnr/bnr 18/50 - Knatten 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet finner ikke at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er 

oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, bokstav a og b, og opprettholder 

avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 1. 

 

1. Formannskapet finner at vilkårene for å ta forsentkommet klage til behandling er oppfylt etter         

    forvaltningsloven § 31 første ledd, bokstav a.  

2. Saken utsettes og legges frem til ny politisk behandling for fullstendig klagebehandling.  

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Stiksruds (V) forslag, ble rådmannens 

innstilling vedtatt mot 6 stemmer (Sp, MDG og SV) 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning finner ikke at vilkårene for å ta 

forsentkommet klage til behandling er oppfylt, jf. forvaltningsloven § 31, første ledd, 

bokstav a og b, og opprettholder avvisning av klagen. 

2. Saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse. 
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41/20   

3007_436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr. Nina Basberg (Sp) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av 

saken.  

Basberg (Sp) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens 

§6.2. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG og SV) 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 3007_436 Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak vedtas.   

2. Planen må innarbeides ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. 

3. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil i 

plandokumentene. 
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466 - Detaljregulering for Pålsrud-grenda, Åsa - oppstart Gnr/bnr 21/1 - Åsa 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 

 

 

Behandling: 

 

Nina Basberg (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Rådmannens alternativ 2. 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A, B og C slik det fremgår av bilde 2 i saksfremlegget.  

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Basbergs (Sp) forslag, ble Basbergs 

(Sp) forslag vedtatt mot 5 stemmer (MDG, AP og Henaug H). 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunen anbefaler oppstart av 3007_466 detaljregulering for Pålsrud-grenda med en 

planavgrensning som tar med seg område A og B, men ikke C slik det fremgår av bilde 

2 i saksfremlegget.  
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Oppheving av avslagsvedtak Gnr/bnr 134/125 - Ringkollen 

 

Vedtak: 

 

1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Formannskapet anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å godkjenne søknaden om 

dispensasjon. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vedtaket fattet i delegert vedtak nr. 155/19 oppheves, jf. fvl. § 35 første ledd bokstav 

c. 

2. Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for behandling som førsteinstans. 

3. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning anbefaler Fylkesmannen i Oslo og Viken å 

godkjenne søknaden om dispensasjon. 
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Søknad om dispensasjon for garasje og dukkestue Gnr/bnr 255/102 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot 

vann og vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og byggeforbudet i LNF-

områder etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og dukkestue. 

 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. HMA godkjenner dispensasjon fra forbudet mot tiltak i 100-meterssonen mot vann og 

vassdrag etter kommuneplanbestemmelsene § 11.1 og byggeforbudet i LNF-områder 

etter kommuneplanen § 10.1 for garasje og dukkestue. 

 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen.  
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Dispensasjon for oppføring av bolig med bileilighet og garasje Gnr/bnr 262/168 - 

Haugstangen 28 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet vurderer at hensynene bak forbud mot tiltak i LNF-områder ikke blir 

vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er klart større enn ulempene, jf. 

kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vurderer at hensynene bak forbud mot 

tiltak i LNF-områder ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene med dispensasjonen er 

klart større enn ulempene, jf. kommuneplanen § 10.1. Dispensasjonssøknaden 

godkjennes, jf. pbl. § 19-2. 

2. Viderebehandling delegeres til rådmannen. 
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Mindre justering av betalingsreglement 2020 - for kapittel 10.6 Planbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020. 

 

 

Behandling: 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 3 Gebyrpliktige plansaker, arealgebyr for 

bebyggelse og anlegg, inntas følgende bestemmelse: «I hensynssone for bevaring av 

kulturmiljø, inngår bare bruksarealer for ny bebyggelse (ikke eksisterende, som 

reguleres til bevaring)». 

 

2. I kapittel 10.6 Planbehandling, under pkt. 6. Justering av gebyr, inntas nytt kulepunkt: 

«Der kommunen krever arealformål medtatt i reguleringsplanen beregnes ikke gebyr 

for slikt reguleringsformål». 

 

3. Gebyr for ny bebyggelse og anlegg inntil 100.000 m2 BRA som beregnes for hver m² 

BRA, skal endres fra kr. 8,00 til kr. 7,20. 

 

4. Foreslåtte justeringer og feilretting tas inn i betalingsreglement 2020 og får virkning fra 

07.05.2020.
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Overføring av investeringsmidler fra 2019 til 2020  

 

Vedtak: 

 

Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Netto mindreforbruk 2019 i tabell 1 overføres til 2020, til sammen 119 270 963 kroner, og 

fordeles på prosjekter som vist i tabellen. 

 

Netto mindreforbruk på ferdigstilte prosjekter i tabell 2, til sammen 807 164 kroner, overføres 

ikke. 
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Konseptvalgforbindelse (KVU) for vegforbindelse øst for Oslo og Ring 4 - Innspill  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune er positiv til arbeidet med KVU for vegforbindelse øst for Oslo. Det er 

viktig at konseptvalgutredningen ses i sammenheng med hele Ring 4. 
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Strategi for tilsyn i strandsonen  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes for behandling i hovedutvalget for miljø- og areal. 

 

 

 

Behandling: 

 

Stian Bakken (Sp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes for behandling i hovedutvalget for miljø- og areal.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Bakkens (Sp) utsettelsesforslag ble vedtatt mot 6 stemmer (SV, H og Orebråten Ap.) 

 

Forslag til vedtak: 

 

Følgende prioritering legges til grunn for områdetilsyn i strandonen i Ringerike kommune: 

1. Røsholmstranda 

2. Åsa 

3. Nedre Eggeveien 

4. Elviktangen 

5. Støaveien 

6. Damtjern 

7. Samsjøen 

8. Setertjern 

9. Bergsjø 

10. Ørtesvatnet 

11. Begna (fra Sperillen til E16) 

12. Storelva 

13. Begna nord (fra Sperillen til kommunegrense Sør Aurdal) 
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Eiendomsskatt - avlastningsmuligheter i forbindelse med koronavirusepidemien 2020  

 

Vedtak: 

 

Formannskapet støtter rådmannens vurdering av at Skatteoppkreveren etter nærmere vurdering 

kan innvilge betalingsutsettelser uten renter, for eiendomsskatten på forespørsel fra innbyggere 

eller næringsdrivende (fremleggets punkt 3).» 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Ohren (Ap) fremmet følgende forslag: 

 

«Formannskapet støtter rådmannens vurdering av at Skatteoppkreveren etter nærmere 

vurdering kan innvilge betalingsutsettelser uten renter, for eiendomsskatten på forespørsel fra 

innbyggere eller næringsdrivende (fremleggets punkt 3).» 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Ohrens (Ap) forslag, ble Ohrens (Ap) 

forslag enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Formannskapet støtter rådmannens vurdering av at Skatteoppkreveren etter nærmere vurdering 

kan innvilge betalingsutsettelser, med eller uten renter, for eiendomsskatten på forespørsel fra 

innbyggere eller næringsdrivende (fremleggets punkt 3). 
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Valg av meddommere - Borgarting lagmannsrett  

 

Vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Borgarting lagmannsrett for perioden 

1.1.2021 til og med 31.12.2024 
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Valg av meddommere til Nedre Buskerud Jordskifterett  

 

Vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Nedre Buskerud jordskifterett for 

perioden 1.1.2021 til og med 31.12.2024 
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Valg av meddommere til Ringerike tingrett for perioden 2021 - 2025  

 

Vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 

kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Personene på vedlagt liste velges som meddommer til Ringerike tingrett for perioden 1.1.2021 

til og med 31.12.2024 
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Direkte merkostnader knyttet til utbruddet av Covid-19  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens orientering om de økonomiske forhold rundt Covid-19 utbruddet pr. mars 2020, 

tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens orientering om de økonomiske forhold rundt Covid-19 utbruddet pr. mars 2020, 

tas til orientering. 
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