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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 31.05.2018 Tid: 16:00 – 19:35 

 

16:00 – 16:05 – Opprop/møteinnkalling  

16:05 – 16:35 - Orientering Bane Nor og FRE16 

16:35 – 16:45 – Pause 

16:45 Saksliste 

   

 

Innkalte 
Funksjon               Navn          Forfall Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen FO  

Medlem Anne Helene Sandum FO  

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen   

Medlem Ståle Skjønhaug FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde FO  

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Nora Sande FO  

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Tor Stein-Andersen FO  

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad FO  
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Medlem Tor Bøhn   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FO  

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe FO  

Varamedlem Ahmad Mahmoudi  Ståle Skjønhaug 

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Runhild Vestby  Mons-Ivar Mjelde 

Varamedlem Maria Nancy Amundsen  Anne Sandum 

Varamedlem Tone Bråten-Ellingsen  Nora Sande 

Varamedlem Ivar Eskestrand  Inger Synnøve Kammerud 

Varamedlem Viera Rozmara-Frydenlund  Tor Stein-Andersen 

Varamedlem Bente Louise Aabel  Anne Mari W. Ottesen 

Varamedlem Karoline Kverdalen  Magnus Herstad 

Varamedlem Liv Erlandsen  Kjell B. Hansen 

Varamedlem Reidar Sollie  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Hilde Marie Steinhovden                            Knut Arild Melbøe 

    

          

                               

            

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

  

Rådmann, Tore Isaksen. Kommunalsjefene Gyrid Løvli, Christine Myhre 

Bråthen og Trude Bredal Steinmo. 
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Merknader Vedtaksføre med 43 representanter tilstede.  

Trine Sandum ble innvilget permisjon etter behandling av sak 61/18 

fra kl. 17.45 – 42 vedtaksføre representanter tilstede. 

 

I Magnus Herstad og Kirsten Orebråtens fravær foreslo ordfører 

Nena Bjerke og Runar Johansen til å godkjenne møteprotokoll. 

Kommunestyret bifalt. 

 

Ordfører forslo behandling av sak 61/18 før sak 55/18 

Kommunestyret bifalt. 

 

Hans Petter Aasen (SP) erklærte seg inhabil i sak nr. 61/18, jfr 

Forvaltningsloven § 6. Harald Fagerås tok sete under behandling av 

sak 61/18. 

Mari Solheim Sandsund (SP) erklærte seg inhabil i sak nr 62/18, jfr. 

Kommuneloven § 40 nr. 3, jf Forvaltningsloven §6 andre ledd.  

Harald Fagerås tok sete under behandling av sak 62/18. 

 

   
Behandlede saker Fra og med sak 55/18 

til og med sak 70/18  

Grunngitt spørsmål 13/18 og 14/18 

 

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

satt. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Nena Bjerke  Kjell B. Hansen (sett) Runar Johansen  

 

 

 

Møtesekretær 

Mona Bjørnsbråten Ildjarnstad 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

55/18 18/1682   

 Økonomirapport mars 2018  

 

 

56/18 18/1371   

 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  

 

 

57/18 18/1254   

 Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-

2017  

 

 

58/18 18/1254   

 Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  

 

 

59/18 18/1662   

 Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

 

60/18 16/1440   

 Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena  

 

 

61/18 15/1534   

 Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

 

62/18 14/286   

 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

 

63/18 15/487   

 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

 

64/18 17/2150   

 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

 

65/18 18/1345   

 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  
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66/18 17/4585   

 Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i 

byplanarbeidet  

 

 

67/18 18/1754   

 Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  

 

 

68/18 18/1756   

 Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune  

 

 

69/18 16/1459   

 Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, 

Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

 

70/18 18/185   

 Tariffrevisjonen 2018 - uravstemning  

 

 

13/18 18/1033   

 Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Hjelp til 

sosialhjelpsmottakere.  

 

 

14/18 18/2024   

 Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - 

Gjenbruksbutikk ved HRA anlegget.  
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55/18   

Økonomirapport mars 2018  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

Forslag til vedtak: 

 

 

Månedsrapport økonomi mars 2018 tas til orientering 
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56/18   

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 til orientering. 
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57/18   

Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-2017  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på verbalforslag 2016 og 2017 og status 

kommunestyrevedtak 2014-2017 tas til orientering. 
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58/18   

Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 

  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Rådmannens tilbakemelding om status på målene i handlingsprogram 2017-2020 tas til 

orientering. 
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59/18   

Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen  

 

Vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen, som legges frem til godkjenning av Kommunestyret. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Alle punktene ble stemt på under ett. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Kommunestyret bevilger nødvendige midler på kr. 7 930 000,- inkl. mva til strakstiltak i 

Schjongshallen slik at hallen blir godkjent for GET ligaspill sesongen 2018/2019.   

 Driftsbudsjettet økes med kr. 310 000,- for 2018. Dette innarbeides i 2. tertial 2018. 

Økte driftsutgifter kr. 750 000,- for 2019 behandles i budsjettprosessen for 2019. 

 Det inngås ny driftsavtale mellom Ringerike ishockeyklubb og Ringerike kommune om 

bruk av Schjongshallen. 

 Kommunestyret bevilger kr 100 000,- til skisseprosjekt i 2018.  Dette dekkes av 

formannskapets disposisjonskonto. 
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60/18   

Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena  

 

Vedtak: 

 

Formannskapets vedtak tas til orientering 

 
 

 

 

 

Behandling: 

 

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

«Formannskapets vedtak tas til orientering» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom Runar Johansens forslag til vedtak og Formannskapets innstilling som er i 

samsvar med Rådmannens forslag, ble Johansen’s enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Haugsbygd Idrettsforening tilstås kr. 300 000,- til prosjektering av Haugsbygd Arena. 

2. Midlene belastes Formannskapets disposisjonsfond. 
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61/18   

Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå å 

beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 

9. Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag til nytt pkt 9 og 10: 

«nytt pkt 9: 

«Omdisponering av dyrket mark bør søkes begrenset i størst mulig grad 

 

Nytt pkt 10 

«Det utredes nærmere hva det vil koste å nydyrke arealer tilsvarende de dyrkede arealer som 

faktisk omdisponeres. Fondet dimensjoneres deretter» 

 

Hilde Steinhovden, MDG fremmet følgende forslag til nytt pkt.4: 

«Kommunestyret går inn for alternativ Mælingen A med lang bru over Mælingen.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Punktvis avstemming: 

Rådmannens forslag pkt 1-3 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Rådmannens forslag pkt 4 ble vedtatt mot en stemme (MDG). 

Rådmannens forslag pkt 5-8 ble vedtatt mot en stemme (MDG) 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 9 ble enstemmig vedtatt 

Anders Braatens forslag til nytt pkt 10 fikk 10 stemmer og falt. 

 

Forslag til vedtak: 
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1. Ringerike kommune støtter i hovedsak etatenes forslag til Reguleringsplan, og vil gi 

honnør for godt utført arbeid, god prosess og samarbeid. 

2. Planen berører et stort areal, mange interesser og mange mennesker. Derfor er det 

viktig med forutsigbar prosess og fremdrift videre.  

3. Ringerike kommune ber om at det innarbeides rekkefølgebestemmelse for gang og 

sykkelvei langs rv 35 tilsvarende Busundveien slik at disse bygges før anleggsstart 

begynner. 

4. Ringerike kommune støtter etatenes forslag med kort bru over Mælingen 

5. Ringerike kommune støtter prosessen med grunnerverv og arkeologisk utgraving i 

2019, og forventer forberedende arbeider tidlig i 2020 (2018) 

6. Det forutsettes byggestart i 2021 og at prosessen og fremdriften bygger opp under 

dette. 

7. Stasjon på Ve bør tas ut av reguleringsplanforslaget for å redusere kostnadene, unngå å 

beslaglegge unødig landbruksjord og unngå byspredning.  

8. Foreliggende saksframlegg og protokoll med vedtak er innspill fra Ringerike kommune 
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62/18   

2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  

 

3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 

175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 
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9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (Sv) fremmet rådmannens alternative forslag til pkt 2. 

«2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og sand. 

Uttak skal skje i tråd med 379-Plankart Alt.løsning 170418, og vedlagt arealberegning, datert 

190418.»  

 Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag, og 

rådmannens alternative forslag til pkt 2, ble formannskapets innstilling vedtatt mot 10 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_379 Detaljregulering for Hensmoen grustak vedtas.  

 

2. Innenfor område avsatt til råstoffutvinning kan det foretas lagring og uttak av grus og 

sand inntil 18,4 mill. m3 masser (som svarer til ca. 27,6 mill. tonn). 

Innenfor BRU1 kan det tas ut masser med nedre uttaksgrense på kote 185. Innenfor 

området for råstoffutvinning BRU2 kan det tas ut masser inntil 2 meter over 

grunnvannsnivå (#1 på plankartet).  
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3. Grunnvannsressursen innenfor planområdet skal kartlegges under videre uttak av 

masser. Sør for x-akse 6676300 (UTM32) skal det etableres observasjonsbrønner etter uttak 

av sand ned til kote 170 for å dokumentere grunnvannsnivået (#2 på plankartet). Nord for x-

akse 6676300 (UTM32) skal observasjonsbrønner etableres før uttak av sand dypere enn kote 

175 (#3 på plankartet). Det kan ikke tas ut grus under kote 170 før grunnvannstanden er 

dokumentert.  

4. Vegetasjon skal etableres der det er mulig med tanke på driftsareal og i etapper for å 

forhindre støvflukt. Det skal sikres at det revegeteres med stedegen vegetasjon ved et 

nådd bunnivå for de enkelte delene av uttaksområde. 

5. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 innenfor 

uttaksområde BRU1 og BRU2 skal søke om driftskonsesjon i henhold til Mineralloven.  Det 

skal lages én felles driftsplan for hele uttaksområdet som i reguleringsplanen er angitt som 

BRU1 og BRU2.  

6. Før etablering av bygninger og anlegg for industriell virksomhet tilknyttet masseuttaket eller 

annen virksomhet som er forenlig med driften av masseuttaket innenfor BRU1, skal det i 

forbindelse med rammetillatelse gjøres rede for tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn, herunder trafikk, støy og støv.  

 

7. Turvei/driftsvei, som en forlengelse av eksisterende turvei/driftsvei skal legges i 

bestemmelsesområde # 4. Denne skal opparbeides ved utvidet/tildeling av ny 

driftskonsesjon for henholdsvis gnr. 271/8 og gnr. 92/2/2. 

 

8. Den eller de som har utvinningsrett til de to eiendommene 271/8 og 92/2 skal innen et år 

etter vedtak er fattet sette i gang en prosess for å etablere parkeringsplass som øker 

tilgjengeligheten til Hensmoen som friluftsområde. 

 

9. Støvmålinger for gnr. 271, bnr. 122 skal innen 1 år etter planvedtak utføres i henhold til 

forurensningsforskriften kapittel 30. Støvmåling for gnr. 271, bnr. 241 skal utføres når 

grustaket passerer grensen mellom nåværende og fremtidig masseuttak; x-akse 6676200 

(UYM32). 

10. Drift av anlegget ved normal drift er: Mandag-fredag: kl. 07:00 -15:30 (normal drift). 

Ved utvidet drift: kl. 06:00-22:00, (drift med to skift 6-14/14-22) tillates ikke støyende 

aktivitet Levening <50 dB inn i kveldsperioden. T1442/2016 og Forurensningsforskriften 

kap. 30 definerer kveldsperioden fra kl. 19.00 – 23.00. Lørdag kl. 0600 -1400 

11. Etterbruken skal fastsetts i overordnet plan. Det skal ved neste revisjon av kommuneplanens 

arealdel tas stilling til om området skal tilbakeføres til LNF-område. 
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63/18   

373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_373 Detaljregulering for Apalbakken vedtas. 
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64/18   

433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
 

3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV) p.v.a. Sol, SV, Sp og MDG: 

«Saken utsettes inntil utvidet skoleveisanalyse foreligger, og dennes konklusjon følges opp med 

rekkefølgebestemmelser om gjennomføring av tiltak som er nødvendige for trafikksikkerheten for 

mye trafikanter på strekningen Hønefoss skole – Ullerål skole.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom Sjøberg’s forslag og Formannskapets innstilling som er i samsvar med 

rådmannens, ble Formannskapets innstilling vedtatt mot 8 stemmer.  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Plan 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler vedtas. 

 

2. Plan 334 Hovsmarka barnehage, vedtatt 12.03.2009, samt de deler av de gjeldende 

reguleringsplanene 82 Ullerålområdet, 155 Hovsmarka og 196 Hovsmarkveien boligfelt, 

som overlappes av ny plan, oppheves ved vedtak av 433 Detaljregulering Ullerål og Hov 

skoler.  
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3. Utredning vedrørende nødvendige tiltak for å bedre trafikksikkerheten for myke 

trafikanter på strekningen fra dagens skolekrets for Hønefoss skole og nordover til Ullerål 

skole følges opp i egen prosess som vil forelegges kommunestyret for vedtak etter at 

foreliggende planforslag er vedtatt. 
 

4. En eventuell nedleggelse av driften ved Hønefoss skole med påfølgende overføring av 

elever til Ullerål skole kan ikke iverksettes før nødvendige trafikksikkerhetstiltak som 

utredningen nevnt i pkt. 3 konkluderer med, er gjennomført. 
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65/18   

14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv  

 

Vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Løsningen for grunnervervet i forbindelse med prosjektet «Trygg skolevei Benterud 

skole» godkjennes/tas til etterretning. 

2. Foreløpig erstatninger til grunneiere på totalt kr. 344 000,00 dekkes av prosjekt 14015 

– Trygg skolevei Benterud skole. 
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66/18   

Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet  

 

Vedtak: 

 

1.  Rådmannens oversikt over kommunens eiendommer tas til orientering 

2. Vedtak i sak 41/12 oppheves. 

3. Lista som er fremlagt i vedlegg sak 41/12 «Status salg», føres videre som mulige 

salgsobjekt 

4. Alle salg som vurderes solgt fremmes til Formannskapet. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) p.v.a. Ap, H, Krf, V og uavh.fremmet følgende forslag i 4 

punkter: 

«1.Rådmannens oversikt over kommunens eiendommer tas til orientering 

2.Vedtak i sak 41/12 oppheves. 

3.Lista som er fremlagt i vedlegg sak 41/12 «Status salg», føres videre som mulige salgsobjekt 

4.Alle salg som vurderes solgt fremmes til Formannskapet.» 

 

 Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ved avstemming mellom Ohren’s forslag i 4 punkter og Formannskapets innstilling som er i 

samsvar med rådmannens forslag, ble Ohren’s enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Oversikt over kommunens eiendommer og redegjørelse for hvordan det arbeides med 

utvikling, kjøp/salg, inn- og utleie av kommunale eiendommer tas til orientering. 
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67/18   

Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte forslag til forskrift om politivedtekter for Ringerike kommune sendes på høring i tråd 

med forvaltningsloven. 
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68/18   

Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

Evt. senere endringer fremlegges folkevalgte organer for godkjenning. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Vedlagte rettsinstruks for Ringerike kommune vedtas. 

 

Rådmannen gis fullmakt til å gjøre nødvendige endringer i rettsinstruksen ved behov, eller som 

følge av endringer i delegeringsreglement eller lovverk.  
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69/18   

Orientering årsrapport interkommunal barnevernsvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, 

Modum, Krødsherad og Sigdal 2017  

 

Vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling som er i samsvar med rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport 2017 interkommunal barnevernvakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, 

Krødsherad og Sigdal tas til orientering.  
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70/18   

Tariffrevisjonen 2018 - uravstemning  

 

Vedtak: 

 

Ringerike kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale for 

kommunal sektor for perioden 1.5.18 – 30.4.20. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Ringerike kommune stemmer ja til det anbefalte forslaget til ny Hovedtariffavtale for 

kommunal sektor for perioden 1.5.18 – 30.4.20. 
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13/18   

Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Hjelp til sosialhjelpsmottakere.  

 

 

 

Svar til representanten Arnfinn J. Holten (KrF) 

 

På sitt møte 24.4.2016 vedtok Formannskapet følgende: 

1. Rådmannen legger frem egen sak om å etablere et kontaktpunkt/møtested der ungdom kan 
konsultere kommunens hjelpeordninger for råd og bistand uten timeavtale. Egnet sted, 
driftskonsept og kostnader for investering og årlig drift legges frem. 

2. Formannskapet bevilger kr I 500 000,- til ekstraordinære tiltak for utvalgte 
sosialhjelpsmottakere som trenger ekstra tiltak før de kan delta i det ordinære 
arbeidstreningsprogrammet. Tiltakene søkes knyttes opp imot eksterne tiltaksarrangører 
som allerede er godkjente VTA-plasser. Tiltakene søkes utformet i nært samarbeid med 
aktuelle tiltaksarrangører. Rådmannens gjennomfører tiltaket innenfor rammen. 

3. Prosjektet «helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» har vist gode resultater. 2018 er siste 
år NAV mottar midler, kr I 300.00 av Arbeids- og velferdsdirektoratet til å dekke to stillinger. 
Formannskapet ber Rådmannen følge opp prosjektet for å sørge for at prosjektet kan 
videreføres i 2019. 

Representanten Arnfinn J. Holten har levert tre grunngitte spørsmål vedr. dette vedtaket til 

kommunestyrets møte 31.5.2.18: 

1. Hvordan går drøftingene/utredningen vedrørende oppfølgingen av punkt 1? 

2. Hvordan er bevilgningen i pkt. 2 disponert? Hvilket samarbeid har man hatt med 

tiltaksarrangørene om dette? 

3. Er det ønskelig å øke kapasiteten på tiltaket nevnt i pkt. 3? 

 Ordfører har oversendt spørsmålene til rådmannen for besvarelse. 

Ad. spørsmål 1: 

Første del av formannskapets vedtak vil bli utredet i samarbeid mellom aktørene helse, barn, 

oppvekst og kultur. Dette arbeidet prioriteres høsten 2018, og rådmannen vil komme tilbake 

med løsningsforslag i egen sak denne høsten. 

 

Ad. spørsmål 2: 

Kommunestyret er kjent med den kompleksitet regelverket for offentlige anskaffelser skaper i 

denne saken. Denne kompleksiteten forsterkes ytterligere ved at formannskapet vedtak også 

innebærer at et eventuelt anbudsgrunnlag, som nødvendigvis må beskrive tiltakene, skal 

drøftes/utformes i nært samarbeid med aktuelle tiltaksarrangører. Slike drøftinger før 

anbudsrunder vil i verste fall diskvalifisere eventuelle aktører fra å delta i anbudsrunden. 

Rådmannen har brukt noe tid for å manøvrere vedtakets intensjoner utenom 

anskaffelsesreglementet, og kommer nå til å realisere andre del av formannskapets vedtak slik: 
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Ringerike kommune oppretter og finansierer en pilot for å teste ut ekstraordinære tiltak for 

utvalgte sosialhjelpsmottakere som trenger dette, før de kan delta i det ordinære 

arbeidstreningsprogrammet. Erfaringene fra piloten evalueres og resultatene rapporteres 

tilbake til KS. 

Et slikt oppdrag kan direkteplasseres hos kommunens egen attføringsbedrift uten at dette 

kommer i konflikt med anskaffelsesreglementet. Rådmannen tar sikte på at en slik pilot vil være 

operativ høsten 2018. 

 

 

Ad. spørsmål 3: 

Prosjektet har som formannskapet presiserer vist gode resultater, og det vil kunne være 

positivt om kommunen kunne videreføre dette selv om Arbeids- og velferdsdirektoratet trekker 

ut den økonomiske støtten. Vi har derimot ikke nok grunnlag for å mene noe om tiltakets 

kapasitet må økes, slik spørsmålsstiller formulerer det. 

Ringerike kommune har flere tiltak rettet mot bl.a. barnefattigdom av forebyggende art, bl.a. 

en mer effektiv bruk av «startlån». Før man kan si noe sikkert om behovet for 

kapasitetsøkning, må dette sees opp imot forventet effekt av forebyggende tiltak og en 

nærmere gjennomgang av de faktiske resultater man har oppnådd så langt. 

En eventuell videreføring av tiltaket må behandles som en del av budsjett 2019. 

 

Dette som ordførers svar. 
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14/18   

Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Gjenbruksbutikk ved HRA 

anlegget.  

 

 

ORDFØRERENS SVAR  

 

GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA HILDE MARIE STEINHOVDEN (MDG) datert 23.05.18 

 

Innledning 

 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike. 

Spørsmålet vil bli besvart i Kommunestyrets møte 31.05.18, ref. saksnummer 14/18.  

 

Ordførerens svar 

 

Med utgangspunkt i representantens spørsmål 1 er HRA forespurt om mulighet.   Selskapet har 

bedt om en juridisk vurdering fra selskapet EnviDan Momentum As.  Ut fra dette kan man 

slutte at det ikke er noe formelt som er til hinder for etableringer av gjenbruksbutikk. 

 

Imidlertid er det andre forhold som må tas i betraktning før HRA eventuelt etablerer 

gjenbruksbutikk i egen regi.   Noen av disse forholdene er nevnt i notatet fra EnviDan 

Momentum.  Notatet vedlegges derfor ordførerens svar. 

 

For øvrig opplyses om at HRA i flere år har hatt samarbeid med diverse eksterne 

organisasjoner hvor gjenbruk/ombruk allerede er iverksatt. Det kan nevnes klær, tekstiler og 

sko gjennom UFF og Frelsesarmeen.  Inventar og andre bruksting gjennom eksempelvis 

Lunner produkter og Ting & tøy. 

 

Videre opplyser HRA å ha som delmål å arbeide stadig høyere opp i «avfallspyramiden» for å 

kunne nå målene om økt gjenbruk/ombruk og materialgjenvinning.  Selskapet er således 

allerede aktive på dette området representanten tar opp i sitt spørsmål.  Samtidig søker 

selskapet forbedring og helhet i arbeidet med gjenbruk/ombruk. 

 

Oppsummering 

 

Til representantens spørsmål 1 er svaret NEI det er ingen ting juridisk som hindrer en eventuell 

etablering av gjenbruksbutikk. 

 

Til representantens spørsmål 2 er svaret eller anbefalingen fra ordfører at administrasjonen gis i 

oppgave å  gjør konkret henvendelse til HRAs ledelse med anmodning om at selskapet 

vurderer og eventuelt etablerer gjenbruksbutikk ved HRA.  
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 Dette kan selskapets ledelse etablere innenfor de ansvars- og myndighetsforhold som gjelder 

for virksomheten. Det er imidlertid selskapets selv som beslutter om det skal etableres en 

gjenbruksbutikk eller ikke.  HRA har som nevnt allerede etablerte nettverk for 

gjenbruk/ombruk som også vil måtte sees i lys av de vurderinger selskapet selv gjør. 

 

31. mai 2018 

 

Kjell B Hansen   

 

Vedlegg: 

 

Ordfører leste opp skriv fra EnviDan Momentum, utarbeidet av Eirik Larsen Jervidalo på 

vegne av HRA v/Kjell Olav Kolrud. 

 

 

Vedr.: Lovlighet av gjenbruksbutikk innenfor selvkost 

 

1. EnviDan Momentum 

EnviDan Momentum (heretter kalt EDM) er rådgiver og programvareleverandør innen 

selvkostområdet. EDM har over 10 års erfaring med å bistå kommuner og IKS med 

problemstillinger innen selvkost. Per i dag benytter over 300 kommuner og IKS våre tjenester. 

 

2. Lovverk og retningslinjer for beregning av selvkost 

Lovhjemmel og prinsippene for avfallsgebyr er gitt i forurensningsloven, § 34: 

«Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, 

herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. 

Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både 

kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta 

og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.» 

Bestemmelsen sier at kommunen skal få dekket inn alle kostnadene forbundet med 

avfallssektoren. For avfall som kommunen er pliktige til å håndtere (husholdningsavfall) kan 

ikke gebyrinntektene overstige kommunens kostnader. Dersom kommunen håndterer avfall de 

ikke er pliktige til å håndtere (næringsavfall) kan kommunen ta fortjeneste ved håndteringen av 

avfallet. 

 

3. Kan gjenbruksbutikk finansieres av avfallsgebyret? 

Gebyrhjemmelen i forurensingslovens §34 er uklar når det kommer til bestemmelser om 

avfallsforebyggende tiltak. KS Bedrift har derfor stilt miljødirektoratet spørsmål om 

kommunene kan få dekket sine utgifter dersom de legger til rette for ombruk. 

Som svar sier Miljødirektoratet at faktiske kostnader som kommunen pådrar seg ved å legge til 

rette for ombruk av husholdningsavfall, kan dekkes i henhold til selvkostprinsippet. 

EUs definisjon av avfallsforebyggende tiltak er gjengitt i miljødirektoratets «Program for 

avfallsforebygging»: 

 

«Forebyggende tiltak som gjøres før et stoff, materiale eller produkt har blitt avfall, og som 

reduserer: 

1. mengden avfall, total mengde og enkelte avfallstyper. 

2. De negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet ikke 

kommer på avveie og forsøpler. 
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3. Innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter.» 

Videre lister «Program for avfallsforebygging» opp aktuelle tiltak til avfallsforebygging. Blant 

tiltakene som nevnes er ombruksbutikker og ombruksstasjoner i kommunal regi. 

Gitt at gjenbruksbutikken kan defineres som et avfallsforebyggende tiltak vil de faktiske 

kostnader til et slikt tiltak kunne dekkes inn av avfallsgebyret i kommunen. 

For at driften av gjenbruksbutikken kan finansieres av avfallsgebyrene i kommunen må avfall 

som ombrukes stamme fra husholdningene. Husholdningsavfall er definert i forurensingslovens 

§27a: 

«Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander 

som inventar og lignende.» 

Dersom gjenbruksbutikken omsetter produkter fra husholdningsaktører og næringsaktører 

stilles det strengere krav til skillet mellom husholdning og næring. 

Ved å ta driften av gjenbruksbutikk inn i selvkostgrunnlaget for husholdningsrenovasjon kan 

dette medføre høyere gebyrer for husholdningene. Ved underskudd i driften vil dette måtte 

dekkes inn av husholdningsabonnentene i kommunen. Eventuelt høyere gebyrer bør derfor 

veies opp mot miljøgevinsten av tiltaket. På den andre siden vil overskudd bidra til lavere 

avfallsgebyrer for kommunens innbyggere. 

 

Med bakgrunn i Miljødirektoratets svar til KS bedrift ser ikke EDM det som problematisk å 

etablere en gjenbruksbutikk for HRA. Imidlertid er det viktig å vurdere om dette er en aktivitet 

der risikoen skal belaste innbyggernes renovasjonsgebyr, eller om innbyggere heller bør 

oppfordres til å levere brukbare produkter til andre organisasjoner, dette kan eksempelvis 

være: Lunner Produkter AS (Lupro), Adaptor AS, eller lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/1371-5  Arkiv: 210  

 

Sak: 56/18 

 

Saksprotokoll - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap 2017 til orientering. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



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



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2024-5  Arkiv: M62  

 

Sak: 14/18 

 

Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - 

Gjenbruksbutikk ved HRA anlegget.  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

ORDFØRERENS SVAR  

 

GRUNNGITT SPØRSMÅL FRA HILDE MARIE STEINHOVDEN (MDG) datert 23.05.18 

 

Innledning 

 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglement for kommunestyret i Ringerike. 

Spørsmålet vil bli besvart i Kommunestyrets møte 31.05.18, ref. saksnummer 14/18.  

 

Ordførerens svar 

 

Med utgangspunkt i representantens spørsmål 1 er HRA forespurt om mulighet.   Selskapet 

har bedt om en juridisk vurdering fra selskapet EnviDan Momentum As.  Ut fra dette kan man 

slutte at det ikke er noe formelt som er til hinder for etableringer av gjenbruksbutikk. 

 

Imidlertid er det andre forhold som må tas i betraktning før HRA eventuelt etablerer 

gjenbruksbutikk i egen regi.   Noen av disse forholdene er nevnt i notatet fra EnviDan 

Momentum.  Notatet vedlegges derfor ordførerens svar. 

 

For øvrig opplyses om at HRA i flere år har hatt samarbeid med diverse eksterne 

organisasjoner hvor gjenbruk/ombruk allerede er iverksatt. Det kan nevnes klær, tekstiler og 

sko gjennom UFF og Frelsesarmeen.  Inventar og andre bruksting gjennom eksempelvis 

Lunner produkter og Ting & tøy. 

 

Videre opplyser HRA å ha som delmål å arbeide stadig høyere opp i «avfallspyramiden» for å 

kunne nå målene om økt gjenbruk/ombruk og materialgjenvinning.  Selskapet er således 

allerede aktive på dette området representanten tar opp i sitt spørsmål.  Samtidig søker 

selskapet forbedring og helhet i arbeidet med gjenbruk/ombruk. 

 

Oppsummering 

 

Til representantens spørsmål 1 er svaret NEI det er ingen ting juridisk som hindrer en eventuell 

etablering av gjenbruksbutikk. 
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Til representantens spørsmål 2 er svaret eller anbefalingen fra ordfører at administrasjonen gis i 

oppgave å  gjør konkret henvendelse til HRAs ledelse med anmodning om at selskapet 

vurderer og eventuelt etablerer gjenbruksbutikk ved HRA.  
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 Dette kan selskapets ledelse etablere innenfor de ansvars- og myndighetsforhold som gjelder 

for virksomheten. Det er imidlertid selskapets selv som beslutter om det skal etableres en 

gjenbruksbutikk eller ikke.  HRA har som nevnt allerede etablerte nettverk for 

gjenbruk/ombruk som også vil måtte sees i lys av de vurderinger selskapet selv gjør. 

 

31. mai 2018 

 

Kjell B Hansen   

 

Vedlegg: 

 

Ordfører leste opp skriv fra EnviDan Momentum, utarbeidet av Eirik Larsen Jervidalo på 

vegne av HRA v/Kjell Olav Kolrud. 

 

 

Vedr.: Lovlighet av gjenbruksbutikk innenfor selvkost 

 

1. EnviDan Momentum 

EnviDan Momentum (heretter kalt EDM) er rådgiver og programvareleverandør innen 

selvkostområdet. EDM har over 10 års erfaring med å bistå kommuner og IKS med 

problemstillinger innen selvkost. Per i dag benytter over 300 kommuner og IKS våre tjenester. 

 

2. Lovverk og retningslinjer for beregning av selvkost 

Lovhjemmel og prinsippene for avfallsgebyr er gitt i forurensningsloven, § 34: 

«Kommunen skal fastsette gebyrer til dekning av kostnader forbundet med avfallssektoren, 

herunder innsamling, transport, mottak, oppbevaring, behandling, etterkontroll m.v. 

Kostnadene skal fullt ut dekkes inn gjennom gebyrene. Med kostnader menes både 

kapitalkostnader og driftskostnader. For avfall som kommunen har plikt til å samle inn, motta 

og/eller behandle etter §§ 29, 30 eller 31 må gebyret ikke overstige kommunens kostnader.» 

Bestemmelsen sier at kommunen skal få dekket inn alle kostnadene forbundet med 

avfallssektoren. For avfall som kommunen er pliktige til å håndtere (husholdningsavfall) kan 

ikke gebyrinntektene overstige kommunens kostnader. Dersom kommunen håndterer avfall de 

ikke er pliktige til å håndtere (næringsavfall) kan kommunen ta fortjeneste ved håndteringen av 

avfallet. 

 

3. Kan gjenbruksbutikk finansieres av avfallsgebyret? 

Gebyrhjemmelen i forurensingslovens §34 er uklar når det kommer til bestemmelser om 

avfallsforebyggende tiltak. KS Bedrift har derfor stilt miljødirektoratet spørsmål om 

kommunene kan få dekket sine utgifter dersom de legger til rette for ombruk. 

Som svar sier Miljødirektoratet at faktiske kostnader som kommunen pådrar seg ved å legge 

til rette for ombruk av husholdningsavfall, kan dekkes i henhold til selvkostprinsippet. 

EUs definisjon av avfallsforebyggende tiltak er gjengitt i miljødirektoratets «Program for 

avfallsforebygging»: 

 

«Forebyggende tiltak som gjøres før et stoff, materiale eller produkt har blitt avfall, og som 

reduserer: 

1. mengden avfall, total mengde og enkelte avfallstyper. 
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2. De negative effektene av avfallet på miljøet og menneskers helse ved at avfallet ikke 

kommer på avveie og forsøpler. 

3. Innholdet av skadelige stoffer i materialer og produkter.» 

Videre lister «Program for avfallsforebygging» opp aktuelle tiltak til avfallsforebygging. Blant 

tiltakene som nevnes er ombruksbutikker og ombruksstasjoner i kommunal regi. 

Gitt at gjenbruksbutikken kan defineres som et avfallsforebyggende tiltak vil de faktiske 

kostnader til et slikt tiltak kunne dekkes inn av avfallsgebyret i kommunen. 

For at driften av gjenbruksbutikken kan finansieres av avfallsgebyrene i kommunen må avfall 

som ombrukes stamme fra husholdningene. Husholdningsavfall er definert i forurensingslovens 

§27a: 

«Med husholdningsavfall menes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander 

som inventar og lignende.» 

Dersom gjenbruksbutikken omsetter produkter fra husholdningsaktører og næringsaktører 

stilles det strengere krav til skillet mellom husholdning og næring. 

Ved å ta driften av gjenbruksbutikk inn i selvkostgrunnlaget for husholdningsrenovasjon kan 

dette medføre høyere gebyrer for husholdningene. Ved underskudd i driften vil dette måtte 

dekkes inn av husholdningsabonnentene i kommunen. Eventuelt høyere gebyrer bør derfor 

veies opp mot miljøgevinsten av tiltaket. På den andre siden vil overskudd bidra til lavere 

avfallsgebyrer for kommunens innbyggere. 

 

Med bakgrunn i Miljødirektoratets svar til KS bedrift ser ikke EDM det som problematisk å 

etablere en gjenbruksbutikk for HRA. Imidlertid er det viktig å vurdere om dette er en 

aktivitet der risikoen skal belaste innbyggernes renovasjonsgebyr, eller om innbyggere heller 

bør oppfordres til å levere brukbare produkter til andre organisasjoner, dette kan eksempelvis 

være: Lunner Produkter AS (Lupro), Adaptor AS, eller lignende. 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 31.05.2018: 

 

 

 
 


	Kommunestyret 31.05.2018
	Møteprotokoll - Møte i Kommunestyret den 31.05.2018
	PS 55/18 Økonomirapport mars 2018
	PS 56/18 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017
	Saksprotokoll - Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017

	PS 57/18 Status verbalforslag 2016 og 2017 og status kommunestyrevedtak 2014-2017
	PS 58/18 Status mål 31.12.2017 - Handlingsprogram 2017-2020
	PS 59/18 Schjongshallen - tiltak og tilpasninger etter opprykk til GET ligaen
	PS 60/18 Søknad om midler til forprosjekt - Haugsbygd Arena
	PS 61/18 Innspill til reguleringsplan for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
	PS 62/18 2. gangs behandling 379 Detaljregulering for grusuttak Hensmoen
	PS 63/18 373 Detaljregulering for Apalbakken - 2. gangsbehandling
	PS 64/18 433 Detaljregulering Ullerål og Hov skoler - 2. gangsbehandling
	PS 65/18 14015 - Trygg skolevei Benterud skole - Grunnerverv
	PS 66/18 Oversikt over kommunens eiendommer, fortrinnsvis som et ledd i byplanarbeidet
	PS 67/18 Forskrift om politivedtekt, Ringerike kommune
	PS 68/18 Rettsinstruks med rutinebeskrivelse for ringerike kommune
	PS 69/18 Orientering årsrapport interkommunal barnevakt Hole, Jevnaker, Ringerike, Modum, Krødsherad og Sigdal 2017
	PS 70/18 Tariffrevisjonen 2018 - uravstemning
	FO 13/18 Grunngitt spørsmål fra Arnfinn Holten (KrF) - Hjelp til sosialhjelpsmottakere.
	FO 14/18 Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Gjenbruksbutikk ved HRA anlegget.
	Saksprotokoll - Grunngitt spørsmål fra Hilde Marie Steinhovden (MDG) - Gjenbruksbutikk ved HRA anlegget.



