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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 07.03.2019 Tid: 16:00 – 19:25 

 

Presentasjoner finner du her: 
https://www.ringerike.kommune.no/Dybdekunnskap-politisk/ 

 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Leder Kjell Børre Hansen   

Medlem Anne Helene Sandum   

Medlem Arnfinn Baksvær   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Stein-Roar Eriksen FO  

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng FO  

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt   

Medlem Erna Skaugerud   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug FO  

Medlem Runar Johansen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Medlem Jan Frantzen   

Medlem Lise Bye Jøntvedt   

Medlem Arne Broberg   

Medlem Marit Hollerud   

Medlem Dag Haakon Henriksen   

Medlem Ivar Eskestrand FO  

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   

Medlem Richard Baksvær   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn FO  
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Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen FO  

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Eli Johanne Ruud  Stein Roar Eriksen 

Varamedlem Runhild Vestby  Ragnhild Lilleeng 

Varamedlem Unni E. Carlsen  Dag Erik Henaug 

Varamedlem Bjørn Christian Hamborg  Ivar Eskestrand 

Varamedlem Karoline Kverndalen  Tor Bøhn 

Varamedlem Brit Walbækken Bøhler  Nanna Kristoffersen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Marianne Mortensen, Trude B. Steinmo. kommunikasjonssjef, Mats 

Øieren. Rådgiver samfunn, Hilde B. Fivelsdal 

Byplansjef Inger Kammerud. Kommuneoverlegen, Karin Møller. 

Leder for kontrollutvalget.Karsten Lien.  

 

 

Merknader  Orientering – Støygrense - Kryptovault på Follum v/Bente E. 

Anfinnsen, klima- og miljøsjef. 

 Orientering: Regnskap 2018 v/kommunalsjef, Gyrid Løvli. 

 Eli Ruud (Ap) ble innvilget permisjon kl. 19:00 før behandling 

av sak 19/19. 

 Vedtaksføre med 42 representanter tilstede fra kl 19:00. 

 

Dokumenter utdelt til møtet: 

Saksprotokoll 4/19 fra Eldrerådet - behandling av KS sak 18/19. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 7/19, referatsak 2/19 

til og med sak  27/19 

 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

 

Ordfører foreslo følgende: 

Sak 24/19 behandles før sak 17/19. Kommunestyret bifalt forslaget. 

 

Erna Skaugerud (Ap) fremmet følgende innspill: 

Ber om at det blir sett på muligheten for å lage fotgjengerfelt i Ringkollveien på de steder hvor 

gang/sykkelvei ligger på ulike sider av veien. Dette vil si ved innkjøring til Haugkollen og nede 

ved Klekken. HMA ble oppfordret til å følge opp saken. 
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Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 

 

 

 Kirsten Orebråten Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

7/19 19/636   

 Interpellasjon fra Arnfinn Holten KRF - Grunnskoler i Hønefoss  

 

 

2/19 19/951   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.03.2019  

 

 

14/19 19/100   

 Plan for økonomirapportering 2019  

 

 

15/19 19/170   

 Kontrollutvalget - Protokoll fra møtet 15.2.19  

 

 

16/19 19/170   

 Kontrollutvalgets årsrapport 2018  

 

 

17/19 19/598   

 Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»  

 

 

18/19 18/5180   

 Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

 

19/19 14/1312   

 Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og 

avløpsledninger til Åsa  

 

 

20/19 17/1273   

 432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 

103/94 m. fl. 

 

 

21/19 18/4867   

 Klage på vedtak om stenging av bygård Stabells gate 1 / Fossveien 1B.  
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22/19 18/62   

 Status godkjenning av barnehager og skoler  pr. 01.01.19 etter forskrift om 

miljørettet helsevern  

 

 

23/19 19/322   

 Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  

 

 

24/19 19/346   

 Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  

 

 

25/19 19/216   

 Årsmelding  for Eldrerådet 2018  

 

 

26/19 19/67   

 Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  

 

 

27/19 19/654   

 Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum  

 

 

8/19 18/817   

 Grunngitt spørsmål  fra Mari Sandsund (SP) - Vedrørende prosess ved 

revideringen av opptaksområder for grunnskolene i Ringerike (Hønefoss 

skole) 
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7/19   

Interpellasjon fra Arnfinn Holten KrF - Grunnskoler i Hønefoss  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Arnfinn Holten (KrF), jfr. KS sak 7/19 
 
Emne: Grunnskoler i Hønefoss 
 
Innledning 
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med Kommunestyrets reglement kapittel 9. 
Ordførerens svar fremlegges i Kommunestyrets møte 7. mars 2019.  
 
Ordførerens svar 
 
Ordfører viser til at det er mottatt innbyggerinitiativ, som blant annet knytter seg til de 
forhold som interpellantens spørsmål omhandler. Dette initiativet er fremført med 
henvisning til kommunelovens paragraf 39 a. Det betyr at Kommunestyret får konkret sak til 
realitetsbehandling i april senest mai-2019. 
 
På denne bakgrunn og nåværende tidspunkt ønsker ikke ordfører å gå nærmere inn på de 
spørsmål som interpellanten stiller i dagens møte. Dette av hensyn til den behandling 
kommunestyret skal gjøre på bakgrunn av innbyggerinitiativet om kort tid. 
 
Konklusjon 
Ordføreren avventer Kommunestyrets behandling og avgjørelser på grunnlag av 
innbyggerinitiativet. 
Det legges da til grunn at svar på interpellantens spørsmål vil være del av kommunestyrets 
konklusjoner. 
 
Kjell B 

 

 

Behandling: 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

«Kommunestyret ser rådmannen fremme en sak der det utredes eventuelt drift av Hønefoss 

skole for å avlaste nye Ullerål skole. I saken bes det også utredet fortsatt behov for en 

sentrumsskole i Hønefoss.» 

 

Ordføreren bekrefter at forslaget følger saken og sendes til videre behandling i april/mail. Et 

samlet Kommunestyret bifalt. 

 

 

 

2/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 07.03.2019  
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Vedtak: 

 

Referatsak: Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Vedtak i klagesak 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatsak: Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Vedtak i klagesak 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas til orientering. 
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14/19   

Plan for økonomirapportering 2019  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 

 

Formannskapet ber rådmannen rette en inkurie i rapporten: «Dato for behandling av februar-

rapporten i Kommunestyret er 2. mai.» 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannens forslag til plan for økonomirapportering 2019 vedtas. 
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15/19   

Kontrollutvalget - Protokoll fra møtet 15.2.19  

 

Vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/19 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kontrollutvalgets protokoll nr. 02/19 tas til orientering. 
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16/19   

Kontrollutvalgets årsrapport 2018  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport 2018 tas til orientering. 
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17/19   

Næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN»  

 

Vedtak: 

 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapet innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og 

vedtar strategien.  

2. Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er 

ansvarlig for å sikre at denne prosessen gjennomføres. 

3. Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 

handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. 

Jevnakers handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland 

foreligger. 

4. Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 

kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale 

næringsstrategien videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid 

med næringsliv, HSN og virkemiddelapparatet i regionen. 
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18/19   

Bygging av omsorgsboliger, - BP2 10007 "Hov Vest"  

 

Vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Under forutsetning av positiv behandling i Husbanken, gis rådmannen fullmakt til å iverksette 

etablering av sju nye omsorgsboliger, - «Hov Vest», i henhold til de rammer og føringer som 

ligger i denne sak. 
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19/19   

Vurdering av ekspropriasjon i forbindelse med framføring av vann og avløpsledninger 

til Åsa  

 

Vedtak: 

 

Med hjemmel i Forurensingsloven §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. Forurensingsloven § 25 

dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med hjemmel i Forurensingsloven §2 vedtar Ringerike kommune å søke fylkesmannen om å 

ekspropriere grunn på gnr/bnr: 27/52 og gnr/bnr: 21/7. Arealet som berøres er beregnet til 

henholdsvis ca. 600 m2 og ca. 140 m2.  

 

Rådmannen gis videre fullmakt til å søke forhåndstiltredelse, jfr. Forurensingsloven § 25 

dersom Fylkesmannen gir ekspropriasjonstillatelse. 
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20/19   

432 Hemskogveien panorama - 2. gangsbehandling Gnr/bnr 103/288 og 103/94 m. fl. 

 

Vedtak: 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. 0605_432 Detaljregulering for Hemskogveien panorama vedtas. 

 

2. De deler av reguleringsplan 202-06 Havna Hemskogen, vedtatt 18.09.2000 (mindre 

endring 27.06.2013), som blir berørt av ny plan, oppheves. 
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21/19   

Klage på vedtak om stenging av bygård Stabells gate 1 / Fossveien 1B.  

 

Vedtak: 

 

Kommunestyret opprettholder vedtaket i sak 7/19: 

«Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1/Fossveien 1B (gnr.318 bnr.374), grunnet ikke fungerende kloakk.» 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret opprettholder vedtaket i sak 7/19: 

«Ringerike kommunestyre stadfester delegasjonssakene 11/18, 12/18 og 13/18 - Vedtak om 

stenging av Stabells gate 1/Fossveien 1B (gnr.318 bnr.374), grunnet ikke fungerende kloakk.» 

Klagen oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for avgjørelse. 
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22/19   

Status godkjenning av barnehager og skoler pr. 01.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern  

 

Vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 1.1.18 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Status om godkjenning av barnehager og skoler per 02.01.19 etter forskrift om miljørettet 

helsevern i barnehager og skoler tas til orientering. 
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23/19   

Framtidig driftsform for "Aurora", - henvendelse fra styret for Menova as  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannen bes, i forbindelse med at kommunens leieavtale om lokaliteter for «Aurora» 

vurderes revurdert fra 31.12.2020, å utrede forskjellige typer samarbeid med 

kommunens egen virksomhet «Menova as» lokalisert til Kilemoen, i tråd med de ønsker 

som framkommer i bedriftens henvendelse til kommunen av 24.1.2019. 

2. Slik utredning bes lagt fram for kommunestyret i mai 2019. 
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24/19   

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

 

Kommunestyre tar plan for oppfølging av Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 

orientering. 

 

Teksten under punkt 2 (anbefaling) endres slik: 

Besøk i fosterhjem og samtaler med fosterbarn (skal) gjennomføres minst 4 ganger i året. 

Samtalene gjennomføres ansikt til ansikt og ikke erstattes gjennom digitale plattformer. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Erna Skaugerud (Ap) fremmet følgende forslag: 

«Teksten under punkt 2 (anbefaling) endres slik: 

Besøk i fosterhjem og samtaler med fosterbarn (skal) gjennomføres minst 4 ganger i året. 

Samtalene gjennomføres ansikt til ansikt og ikke erstattes gjennom digitale plattformer.» 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

 

Skaugeruds (Ap) forslag ble vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Kommunestyre tar plan for oppfølging av Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten til 

orientering. 
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25/19   

Årsmelding for Eldrerådet 2018  

 

Vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Eldrerådets årsmelding for 2018 tas til orientering. 
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26/19   

Årsmelding Råd for funksjonshemmede 2018  

 

Vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HOV) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådet for funksjonshemmedes årsmelding for 2018 tas til orientering. 
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27/19   

Fastsetting av støygrenser - Kryptovault, Follum  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret fastsetter følgende støygrenser for Kryptovolt AS sitt datasenter i 

Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens § 14: 
 

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

 

 

 

 

 

 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 

 

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 

fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 

persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 

grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 

vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3.  

 

b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer  

Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 

de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 

Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-

07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.    
 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 

14 i tråd med kommunestyrets vedtak i punkt 1, samt eventuelle andre sanksjoner etter 

folkehelselovens §§15-18. Rådmannen skal i sin videre behandling også fastsette nærmere 

krav til frister, internkontrollsystem og dokumentasjonskrav, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern § 12 og § 13. 

 

 

 

 

Dag (kl. 07-19) 

LpAekv12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpAekv4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpAekv8h 

  

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 
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Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag p.v.a. Sp: 

«Rådmannens alternativ A: 

Alternativ A: Støygrense ut fra føre-var prinsippet med vekt på reduksjon av helseulemper  

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med støyfølsomt 

bruksformål  

 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride følgende grenser:  

Lden 40 dB.  

Støygrensen presiseres som følger: 

 
 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag p.v.a. Sp, 

rådmannens alternativ A, ble rådmannens forslag vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret fastsetter følgende støygrenser for Kryptovolt AS sitt datasenter i 

Follumveien 100, Gnr. 50, Bnr. 2 med hjemmel i folkehelselovens § 14: 
 

a. Grenser for støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer til rom med 

støyfølsomt bruksformål 

Virksomhetens bidrag til utendørs støy på uteoppholdsarealer og utenfor vinduer til 

rom med støyfølsom bruksformål i omkringliggende boliger skal ikke overskride 

følgende grenser:  

 

 

 

 

 

 
LpAeqT er A-veiet gjennomsnittsnivå (dBA) midlet over driftstid der T angir midlingstiden i antall timer. 

 

Dag (kl. 07-19) 

LpAekv12h  

Kveld (kl. 19-23) 

LpAekv4h 

  

Natt (kl. 23-07) 

LpAekv8h 

  

40 dB(A) 40 dB(A) 40 dB(A) 
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Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy 

fra bedriftens virksomhet. Støy fra midlertidig bygg- og anleggsvirksomhet og fra 

persontransport av ansatte til og fra bedriftsområdet er likevel ikke omfattet av 

grensene. For nærmere spesifikasjoner knyttet til måling og dokumentasjon av støyen 

vises det til Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016), 

tabell 3.  

 

b. Grense for innendørs støy i sove- og oppholdsrom i berørte boligeiendommer  

Tiltakshaver skal også sikre at krav til innendørs lydnivå i oppholdsrom og soverom i 

de nærmeste boliger skal overholde grenseverdiene i NS 8175:2012, tabell 4, klasse C. 

Dette innebærer et krav om at gjennomsnittlig støy i oppholds- og soverom fra 

utendørs lydkilder ikke skal overskride Lp,A,24h 30 dB, samtidig som det nattetid (kl. 23-

07) også settes en maksgrense på Lp,AF, max 45 dB i soverom.    
 

2. Kommunestyret delegerer til rådmannen å fatte pålegg om retting etter folkehelselovens § 

14 i tråd med kommunestyrets vedtak i punkt 1, samt eventuelle andre sanksjoner etter 

folkehelselovens §§15-18. Rådmannen skal i sin videre behandling også fastsette nærmere 

krav til frister, internkontrollsystem og dokumentasjonskrav, jf. forskrift om miljørettet 

helsevern § 12 og § 13. 
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8/19   

Grunngitt spørsmål fra Mari Sandsund (SP) - Vedrørende prosess ved revideringen av 

opptaksområder for grunnskolene i Ringerike (Hønefoss skole) 

 

 

Emne: Ordførerens svar på grunngitt spørsmål fra representant Mari Sansund (SP) 

 

EMNE: Skolegrenser, HOK vedtak i sak 42/18 

 

Innledning 

Grunngitt spørsmål er innlevert i samsvar med reglementet for Kommunestyret kapittel 9. 

Ordførerens svar fremlegges i KS 7. mars 2019. Om behandling vises til reglementets 

bestemmelse. 

 

Ordførerens svar 

1. 

Ordfører viser til innkalling, saksliste og fremlagte dokumenter inkludert ettersendt 

tilleggsdokument. Ordføreren konstaterer at HOK på denne bakgrunn realitetsbehandlet sak 

42/18 og fattet vedtak mot 2 stemmer (SV og SP). 

 

Ordfører legger til grunn at HOK fant saken med fremlagte dokumenter tilstrekkelig belyst 

som forsvarlig grunnlag for sin realitetsbehandling og vedtak. Ordfører vil peke på at det hører 

til rådmannen å sikre at beslutningsgrunnlag og politiske vedtak fremstår juridisk holdbare samt 

i tråd med god forvaltnings skikk. 

 

Ordføreren kan ikke uten videre se at god forvaltningsskikk er over trått i dette tilfellet. I dette 

ligger også det faktum at HOK ved sitt vedtak bekrefter seg tilstrekkelig opplyst. 

 

2 

Ordføreren vil vise til at spørsmål fra FAU fremkom i eget vedlegg til saken. Videre er det 

opplyst at svar ble sendt til FAU 31.10.18, så ettersendt til HOK`s dokumentliste, hvorpå 

svaret/dokumentet faktisk var kjent for HOK i forbindelse med saksbehandlingen og vedtak. 

Ordfører kan derfor ikke se dette på annen måte enn at HOK til sitt møte og under sin 

behandling var tilstrekkelig opplyst.  

 

3 

Ordfører viser til gjeldende delegeringsreglement kapittel 2.5. Hvor det blant annet fremgår at 

Kommunestyret har avgitt myndighet til HOK hva gjelder opplæringsloven og dermed paragraf 

8.1 - som omhandler opptaksområder. HOK har ut fra dette realitetsbehandlet saken og fattet 

vedtak.  

 

Ordføreren kan bekrefte å ha vurdert saken for fremlegg i KS. Dette i lys av den myndighet 

som kommunestyret har avgitt til ordfører, jfr. delegeringsreglementets kapittel 1.2, om 

politisk organ/utvalg. Ved tvil om hvilken komite/utvalg som skal behandle en sak er det at 

ordføreren gitt ansvar og myndighet til å bestemme hvor en sak skal behandles. 

 

I denne saken er det ikke fremsatt tvil i og med at HOK som nevnt er gitt myndighet knyttet til 



  

Side 25 av 25 

opplæringsloven herunder fastsettelse av opptaksområder. Det er heller ikke fra administrasjon 

uttrykt tvil.  Ordføreren har derfor valgt å ikke fremme sak i KS.  

 

For øvrig vises til mottatt innbyggerinitiativ, som omhandler skole og den virkning av justert 

opptaksområder.  Dette initiativ er til behandling. Saken vil fremlegges direkte for 

Kommunestyret i egen sak, jfr. kommunelovens § 39 a.   Saken ventes behandlet i 

Kommunestyret 4. april og senest 2. mai 2018. 

 

Kjell B. Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/636-3  Arkiv: A20  

 

Sak: 7/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Arnfinn Holten KrF - Grunnskoler i Hønefoss  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra representant Arnfinn Holten (KrF), jfr. KS sak 7/19 
 
Emne: Grunnskoler i Hønefoss 
 
Innledning 
Interpellasjonen er fremsatt i samsvar med Kommunestyrets reglement kapittel 9. Ordførerens svar 
fremlegges i Kommunestyrets møte 7. mars 2019.  
 
Ordførerens svar 
 
Ordfører viser til at det er mottatt innbyggerinitiativ, som blant annet knytter seg til de forhold som 
interpellantens spørsmål omhandler. Dette initiativet er fremført med henvisning til kommunelovens 
paragraf 39 a. Det betyr at Kommunestyret får konkret sak til realitetsbehandling i april senest mai-2019. 
 
På denne bakgrunn og nåværende tidspunkt ønsker ikke ordfører å gå nærmere inn på de spørsmål som 
interpellanten stiller i dagens møte. Dette av hensyn til den behandling kommunestyret skal gjøre på 
bakgrunn av innbyggerinitiativet om kort tid. 
 
Konklusjon 
Ordføreren avventer Kommunestyrets behandling og avgjørelser på grunnlag av innbyggerinitiativet. 
Det legges da til grunn at svar på interpellantens spørsmål vil være del av kommunestyrets konklusjoner. 
 

Kjell B 

 
 

Behandling i Kommunestyret 07.03.2019: 

 

Arnfinn Holten (KrF) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

«Kommunestyret ser rådmannen fremme en sak der det utredes eventuelt drift av Hønefoss 

skole for å avlaste nye Ullerål skole. I saken bes det også utredet fortsatt behov for en 

sentrumsskole i Hønefoss.» 

 

Ordføreren bekrefter at forslaget følger saken og sendes til videre behandling i april/mail. Et 

samlet Kommunestyret bifalt. 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/951-7  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/19 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 

07.03.2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsak: Fylkesmannen I Oslo og Viken  

Vedtak i klagesak 401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 07.03.2019: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Forslaget 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
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