
Innholdsfortegnelse

 
Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 15.12.2016

PS 160/16 Ringeriksbanen og E16 Skaret

PS 161/16 10004 Ny barneskole Hønefoss sør

PS 162/16 Tyristubben IF - kunstgressbane

PS 163/16 Møteplan for 2017

PS 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020

PS 165/16 Permisjon fra verv

PS 166/16 Permisjon fra kommunestyret

PS 167/16 Permisjon fra verv

PS 168/16 Fritak fra verv

PS 169/16 Fritak fra verv frem til 1.juli 2017



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Klækken hotell     

Møtedato: 15.12.2016 Tid: 09:00 –  18:00  

Temamøte 

Planprogram jernbane/vei v/fellesprosjektet(Jernbaneverket). 

Områdeplan Hønefoss v/Planavdelingen i Ringerike kommune og 

Buskerud fylkeskommune. 

 

Dagsorden: 

09:00 – 11:15 Workshop – Planprogram. 

11:15 – 12:45 Saksliste. 

13:45 – 15:45 Lunch 

15:45 – 18:00 Presentasjon/innspill av parallelloppdrag. 

Ca.18:00 Middagsbuffet. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv FO  

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugrud FD  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen FO  

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  
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Medlem Maria Tjøm Eikeland FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Christine K. Granlund   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Hans-Petter Aasen FO  

Medlem Mari Solheim Sandsund FO  

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi FO  

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Nena Bjerke  Magnus Herstad 

Varamedlem Laila Oliversen Brandgård  Parviz Salimi 

Varamedlem Harald Fagerås  Hans-Petter Aasen 

Varamedlem Magnus Bratli Holte  Mari Solheim Sandsund 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Jan Frantzen 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Dag Haakon Henriksen  Maria Tjøm Eikeland 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Anne Helene Sandum 

Varamedlem Anne Borghild Liaøy Stugaard  Kirsten Orebråten 

Varamedlem John Andreas Bakken  Iren Rannekleiv 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Hans Arne Østlund  Erna Skaugrud 

Varamedlem Reidar Sollie  Nora Sande 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Kommunalsjefene Gunn Edvardsen, Gyrid Løvli, Marianne 

Mortensen, Magnar Ågotnes, Christine Myhre Bråthen, 

kommunikasjonsrådgiver Mats Øieren, samt aktuelle saksbehandlere 

fra avdeling for samfunn. 

 

 

Merknader  Sak 160/16 Heading på saken endres til:  

 Uttalelse til planprogrammet Ringeriksbanen og E16 Skaret. 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – 

følger protokollen 

 

Ahmad Mahmoudi ble innvilget permisjon fra kl. 12.50 etter sak 

162/16. Tok sete etter sak 169/16. 
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Erna Skaugerud ble innvilget permisjon fra kl. 11.15, Hans Arne 

Østlund tok sete fra sak 160/16. 

 

Mons-Ivar Mjelde fikk innvilget permisjon fra kl 16.00. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 160/16 

til og med sak  169/16  
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Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent og møtet satt 

med følgende dagsorden. 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

Ordfører redegjorde forsamlingen i forhold til E16 Eggemoen – Olum og Jevnaker kommunes 

vedtak i denne saken.  

Et samlet kommunestyre sluttet seg til redegjørelsen fra Jevnaker kommune 

 

 

 Magnus Herstad (sett) Kjell B. Hansen Kirsten Orebråten (sett) 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 

Mona B. Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

160/16 15/1534   

 Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

 

161/16 14/2932   

 10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 

 

 

162/16 16/1948   

 Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

 

163/16 15/1129   

 Møteplan for 2017  

 

 

164/16 16/1708   

 Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020  

 

 

165/16 16/2823   

 Permisjon fra verv Mari Solheim Sandsund 

 

 

166/16 16/4479   

 Permisjon fra kommunestyret  

 

 

167/16 16/6155   

 Permisjon fra verv Kenneth Sørum Bekkemoen 

 

 

168/16 16/6183   

 Fritak fra verv Chritine Granlund 

 

 

169/16 16/6185   

 Fritak fra verv frem til 1.juli 2017 Maria Tjøm Eikeland 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

 

160/16   

Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 Skaret  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde. Det 

forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  

8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal 

opprettholdes på samme nivå som før utbygging. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo endring i heading i saken til: Uttalelse til planprogram Ringeriksbanen og E16 

Skaret.  
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Anders Bråten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 8: 

«8. Erstatning eller kompensasjon for dyrket mark ønskes behandlet tilsvarende som øko-

kompensasjon (fysisk kompensasjon) med bakgrunn i at matproduksjon skal opprettholdes på 

samme nivå som før utbygging.»   

 

 

Dag Henaug (H) fremmet følgende forslag: 

«Siste setning i punkt 5 strykes.» 

  

Inger Kammerud (H) – tilføyelse til pkt 6: 

«Det forutsettes at prosjektet vurderer alternative analysemetoder som supplement til 

tradisjonelle transportmodeller, og at kommunen trekkes inn i dette arbeidet.» 

 

 

Avstemming: 

Anders Bråtens forslag til nytt pkt 8 ble enstemmig vedtatt 

 

Inger Kammerud sitt forslag til tilføyelse i pkt 6 ble enstemmig vedtatt. 

 

Dag Henaug forslag ble vedtatt mot tre stemmer Runar Johansen (H), Tor Bøhn (Frp) og 

Arnfinn Holten (Krf) 

 

Rådmannens forslag til vedtak, samt ovennevnte endringer ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

 

Ordførers forslag til endring i heading ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Stemmeforklaring i sak 160/16 fra Knut Arild Melbøe (MDG) – følger protokollen.   

 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

1. Foreliggende saksframlegg med vedtatt protokoll er innspillet fra Ringerike kommune 

til planprogrammet og prosessen, og vil bli oversendt i et felles innspill fra regionen. 

2. Det er svært viktig og grunnleggende for Ringeriksregionen at fremdriften 

opprettholdes. 

3. Ringerike kommune synes samarbeidet med fellesprosjektet fungerer bra, og ønsker en 

fortsatt høy grad av samarbeid og involvering.   

4. Det er viktig for regionen med ett fullverdig knutepunkt på IC-stasjonene, som må 

inkludere planlegging av terminal for buss. Plangrensen må være romslig nok til dette, 

og bør om nødvendig utvides rundt knutepunktet i Hønefoss og mot sentrum. 

Tiknytning mellom IC-stasjon, sentrum og annet kollektivtilbud må være en viktig del 

av planarbeidet og det bør unngås å skape flere knutepunkt eller barrierer mot sentrum. 

5. Kryssplassering og utforming må ivareta en god løsning for Hønefoss, alle 

konsekvenser på veinettet må belyses og beskrives. Dette gjelder også forbindelse 

mellom Helgelandsmoen og Hvervenmoen.  

6. Det forutsettes at kommunen aktivt kan delta i arbeid med trafikkmodeller der nye 

alternative og potensielle scenarier er med i vurderingen i et influensområde.  

7. Midler til grunnerverv bør om mulig bevilges i 2017 for å kunne starte prosess med 

kjøp av eiendommer.  
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161/16   

10004 Ny barneskole Hønefoss sør Energiløsning 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

 

Saken ble utsatt. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Helge Stiksrud (V) fremmet utsettelsesforslag. 

 

 

Avstemming: 

Utsettelsesforslaget fremsatt av Helge Stiksrud ble vedtatt mot to stemmer, Tor Bøhn og Nena 

Bjerke (Frp). 

 

Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

 

Utredning om valg av energiløsning på «Ny barneskole Hønefoss sør» tas til orientering. 
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162/16   

Tyristubben IF - kunstgressbane  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån 6,1 mill. kroner som IF 

Tyristubben tar opp til kunstgressbaner på Tyristrand. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 6,1 mill. kroner med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (6,1 mill. 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

4. IF Tyristubben innvilges 2,4 mill. kroner i tilskudd i 2017. Inndekning av tilskuddet 

foretas i 1. tertial 2017. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti for lån 6,1 mill. kroner som IF 

Tyristubben tar opp til kunstgressbaner på Tyristrand. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 6,1 mill. kroner med tillegg av 10% av til 

enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og 

omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (6,1 mill. 

kroner + 10%). 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år 

med tillegg av inntil 2 år. 

4. IF Tyristubben innvilges 2,4 mill. kroner i tilskudd i 2017. Inndekning av tilskuddet 

foretas i 1. tertial 2017. 

 

 

 

 

 



  

Side 11 av 21 

163/16   

Møteplan for 2017  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Møteplan for 2017 vedtas. 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt, med eventuelle redaksjonelle endringer i 

forhold til høytidsdager. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Møteplan for 2017 vedtas. 
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164/16   

Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

På bakgrunn av fremkomne forhold i møte, velger valgnemnda å gi rådmannen i oppdrag å 

utrede nærmere begrunnelser for forliksrådets funksjonalitet.  

Valget blir utsatt til i januar 2017 i forhold til medlem og varamedlem i forliksrådet. 

 

Alf Meier (Ap) medlem og Beate Heieren (Sp) vara er Ringerike kommunes representanter 

frem til annet er bestemt. 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune velges følgende 5 

1) Morten Hansen  

2)  Monica Juverud Sørstrøm 

3) Odd Harald Larsen 

4)  _____________________________ 

5) _____________________________ 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Ordfører foreslo følgende tilføyelse til vedtak: 

«Nåværende valgte medlemmer av forliksrådet, Alf Meier (Ap) og Beate Heieren (Sp) vara er 

Ringerike kommunes representanter frem til annet er bestemt.» 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak, samt ordførers tilføyelse ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Som medlem til interkommunalt forliksråd for kommunene Jevnaker, Hole og Ringerike 

velges: _____________________ 

velges: _____________________ 

 

Som møtefullmektiger fra Ringerike kommune velges følgende 5 

1) _____________________________  

2)  _____________________________ 

3) _____________________________ 

4)  _____________________________ 

5) _____________________________ 
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165/16   

Permisjon fra verv Mari Solheim Sandsund 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Mari Solheim Sandsund innvilges fritak ut valgperioden fra hovedutvalget for oppvekst og 

kultur. 

 

Ny representant i hovedutvalget for oppvekst og kultur: Linn Merete Selte Løken (Sp). 

 

Mari Solheim Sandsun innvilges forlenget fritak fra kommunestyret til juli 2017. 

 

Magnus Bratli Holte (Sp) fortsetter som settemedlem i kommunestyret i permisjonstiden. 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Mari Solheim Sandsund trer inn i kommunestyret etter endt permisjon, og innvilges fritak ut 

valgperioden fra hovedutvalget for oppvekst og kultur. 

 

Som ny representant i hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslås: Linn Merete Selte Løken 
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166/16   

Permisjon fra kommunestyret  

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Yvonne Karlsen innvilges permisjon fra sitt verv som vara til kommunestyret frem til 15.mai 

2017 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Yvonne Karlsen innvilges permisjon fra sitt verv som vara til kommunestyret frem til 15.mai 

2017 
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167/16   

Permisjon fra verv Kenneth Sørum Bekkemoen 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Kenneth Sørum Bekkemoen innvilges fratredelse fra sine politiske verv i hovedutvalget for 

oppvekst og kultur og ungdomsrådet, samt som 1. vara i kommunestyret for SV. 

 

Ny representant i Hovedutvalget for oppvekst og kultur: Axel Sjøberg 

Ny representant i ungdomsrådet: Audun Hammer Hovda 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Kenneth Sørum Bekkemoen innvilges fratredelses av fra sine politiske verv i hovedutvalget for 

oppvekst og kultur og ungdomsrådet.  

 

Som ny representant i Hovedutvalget for oppvekst og kultur foreslås: Axel Sjøberg 

Som ny representant i ungdomsrådet foreslås: Audun Hammer Hovda 
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168/16   

Fritak fra verv Christine Granlund 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Christine Granlund innvilges fritak fra sine verv fra og med 1. januar 2017 og ut valgperioden 

2019 av personlige årsaker. 

 

Følgende velges som nye medlemmer: 

 

 

Kommunestyre:  Nena Bjerke (Frp)   

 

Formannskapet: Nena Bjerke (Frp) 

Valgnemnda:   Nena Bjerke (Frp) 

Arbeidsgiverutvalget: Nena Bjerke (Frp) 

 

Inkluderings og integreringsrådet: Cecilie Myklebust Helle 

 

Valgstyret:  Nanna Kristoffersen (Sol) 

 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 Fyll inn behandlingen av saken over 
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Forslag til vedtak: 

 

Christine Granlund innvilges fritak fra sine verv fra og med 1. januar 2017 og ut valgperioden 

2019 av personlige årsaker. 

 

Som nytt medlem til; 

 

Kommunestyre foreslås:  _______________________   

 

Formannskapet foreslås: _______________________ 

Valgnemnda foreslås:   _______________________ 

Arbeidsgiverutvalget foreslås: ______________________ 

 

Inkluderings og integreringsrådet foreslås: _________________________ 

 

Valgstyret foreslås: __________________________ 
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169/16   

Fritak fra verv frem til 1.juli 2017 Maria Tjøm Eikeland 

 

Vedtak: 

 

 Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 

Maria Tjøm Eikeland innvilges permisjon med umiddelbar virkning og frem til og med den 1. 

juli 2017. 

 

I perioden hun har permisjon velges følgende som settemedlem; 

Kommunestyret: Dag Håkon Henriksen (H) 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur; Asbjørn Skille (H) 

Ungdomsrådet: Benedikte Hundhammer (H) 

 

 Fyll inn vedtaket i saken over denne linjen 

 

 

Behandling: 

 

 Fyll inn behandlingen av saken under denne linjen 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Valgnemndas forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 Fyll inn behandlingen av saken over 

Forslag til vedtak: 

 

Maria Tjøm Eikeland innvilges permisjon med umiddelbar virkning og frem til og med den 1. 

juli 2017 

 

I perioden hun har permisjon velges følgende som settemedlem; 

Kommunestyret: _______________________________ 

Hovedutvalget for oppvekst og kultur;_______________________  

Ungdomsrådet: ________________________ 
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Stemmeforklaring fra MDG til høring av planprogram for 

E16/Ringeriksbane, 15.12.16 

 
Vi skal i denne saken ta stilling til en utbyggingsplan som er svært 

sammensatt og som vil ha svært store konsekvenser. Den vil være en av 
Norges størst samferdselssatsninger og bli svært kostbar. Men planene 
er ikke vedtatt som JBVs plansjef tydelig har sagt på mange møter i det 
siste. Konsekvensene for naturmiljø, matjord/landbruk, kulturlandskap og 
folk som i dag bor langs traseene der hus må rives osv., har i hele 

planprosessen vært lite diskutert og kommunisert - for så å bli skjøvet til 
side. Dette er for oss i MDG ikke akseptabelt politisk. Det som nå skjer vil 
gjøre Ringeriksregionen til noe helt annet enn det som det Kurt Foss og 
Reidar Bø så vakkert sang om.  
 

Med hensyn til det siste punktet - om konsekvenser for mennesker som 
berøres av tiltaket – har riktignok kommunene satt inn en viktig 
kommentar. Det pekes på at de metodene for konsekvensutredning som 
prosjektet har valgt å følge etter håndbok V712 (Statens vegvesen) og 
håndbok JD20 (Jernbaneverket), ikke tar opp forhold knyttet til de 
psykososiale sidene ved en slik anleggsgjennomføring i tilstrekkelig grad. 

Dette ser kommunen som en stor svakhet, spesielt ved et så stort 
prosjekt som vil berøre mange enkeltmennesker og familier. 
Konsekvensutredningsforskriften tilsier at slike forhold skal utredes. 
 
Det er imidlertid anderledes med de andre nevnte konsekvensene. 

De fleste miljøproblemer bærer i seg uavklarte detaljer som absolutt bør 
debatteres. Men i tillegg finnes det også mange motargumenter som 
gjerne brukes for å avfeie alvoret i et miljøproblem. Slike motargumenter 
er ofte ikke godt nok fundert i kunnskap. Istedet fremkommer 
motargumentene  som forenklete onelinere. Mest brukt er kanskje 
uttalelser av typen: ”Miljøet må balanseres opp mot økonomien”. Under 

overskriften landbruk skriver kommunen: 
 
Landbruk  

Vei og banetraseen går gjennom de beste jordbruksområdene i Norge 
både med tanke på jordkvalitet og klimatiske forhold. Det er et stort 

potensiale for nydyrking i nærheten av traseen. Det er valgt en trasé som 
beslaglegger betydelig mindre enn alternativene. Ringerike vedtok i 2015 
å støtte traseen blant annet fordi forslaget viser at det på en balansert 
måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, 
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og 

ny E16.   
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At utbyggingen er ”balansert”, uttrykkes her til sist. Hva det balanseres 
mot sies ikke klart, men det er vel veksten som det rigges for, altså det 
økonomiske motargumentet fremsatt uten utdypende kommentarer. 

 
Samfunnssikkerhet 

Et punkt er ikke nevnt i det hele tatt i kommunens høring og det er 
hensynet til samfunnssikkerhet. Det sies ingenting om flomrisikoen – ved 
f.eks. en 200-årsflom i Storelva. I 1967 var Helgelandsmoen 10 cm unna 

en oversvømmelse. Fremtidige klimaendringer og bro over elva bør inn i 
utredningsgrunnlaget for konsekvensutredningen. 
  
Konklusjon: 
MDG har ikke gitt sin stemme til kommunestyrets vedtak15.12.16. Vi 

opprettholder vår tidligere stemmeforklaring fra desember 2015 der vi går 
for oppgradering av E16 over Steinssletta og utredning av Nittedalslinjen. 
Videre detaljer er å finne der. 
 
Knut Arild Melbøe 
 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Tom side


	Kommunestyret 15.12.2016
	Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 15.12.2016
	PS 160/16 Ringeriksbanen og E16 Skaret
	PS 161/16 10004 Ny barneskole Hønefoss sør
	PS 162/16 Tyristubben IF - kunstgressbane
	PS 163/16 Møteplan for 2017
	PS 164/16 Valg av forliksrådsmedlemmer - møtefullmektiger 2017-2020
	PS 165/16 Permisjon fra verv
	PS 166/16 Permisjon fra kommunestyret
	PS 167/16 Permisjon fra verv
	PS 168/16 Fritak fra verv
	PS 169/16 Fritak fra verv frem til 1.juli 2017


