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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kommunestyret 

 

Møtested: Kommunestyresalen     

Møtedato: 05.09.2019 Tid: 11:00 – 20:25 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

11:00 – 11:05 – Opprop/møteinnkalling  

11:05 – 11:30 - Orientering - Brannutredningen v/ Arild 

Stana -UTGÅR 

11:30- 11: 45 - Orientering - Stikkledninger v/ Jostein 

Nybråten  

11:45 – 12:00 - Pause  

12:00 – 12: 15 - Orientering - Områderegulering Hønefoss 

v/ Terje Dahlen (Kultursenteret)  

12:15 – 12: 30 -Orientering - Svar på spørsmål fra ordfører 

- Sentrumsplan v/Terje Dahlen  

12:30 – Saksliste  

13:00 – 13:45 – Middag  

13:45 – Sakslisten fortsetter 

Presentasjonene fra møtet finner du her: 

https://www.ringerike.kommune.no/politisk-kalender/ 

 

 

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   

Medlem Ståle Skjønhaug   

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Trine Sandum   

Medlem Ragnhild Lilleeng   

Medlem Mons-Ivar Mjelde   

Medlem Jim Hagen Warp   

Medlem Håkon Kvissel Ohren   

Medlem Signe Maurtvedt FO  

Medlem Erna Skaugrud   

Medlem Ahmad Mahmoudi   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Runar Johansen   
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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   

Medlem Viera Rozmara-Frydenlund   

Medlem Richard Baksvær FO  

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Anne-Marit Lillestø   

Medlem Arnfinn J. Holten   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Tor Bøhn   

Medlem Ole Johan Andersen   

Medlem Nena Bjerke FO  

Medlem Hans-Petter Aasen   

Medlem Mari Solheim Sandsund FD Perm. fra kl. 17:00 

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Anders Braaten   

Medlem Axel Sjøberg   

Medlem Parviz Salimi   

Medlem Nanna Kristoffersen   

Medlem Knut Arild Melbøe   

Varamedlem Eli Johanne Ruud. Tar sete kl. 

13:00 

 Signe Maurtvedt 

Varamedlem Harald Fagerås. Tar sete kl. 

17:00 

 Mari Solheim Sandsund 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Kommunalsjef, Gyrid Løvli, Magnar Ågotnes og Hilde B. Fivelsdal, 

Trude B. steinmo, Marianne Mortensen, Christine M. Bråthen, 

Advokat Siri Van Kervel Røskaft, Thea Broch, Byplansjef Inger 

Kammerud, Enhetsleder Jostein Nybråten, kommunikasjonssjef Mats 

Øieren. Næringssjef Harriet Slaaen og klima og miljøsjef Bente 

Elsrud Anfinnsen. Leder for kontrollutvalget. Karsten Lien.  
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Merknader  Vedtaksføre med 41 representanter tilstede 

 Orientering - Forvaltningsrevisjon 2019 - 

Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid V/Gisle Skaaden 

 Orientering -  BKR rapport om Buskerudmuseet mai 2019 

V/Gisle Skaaden. 

 Representanten Eli J. Ruud (Ap) tok sete før behandling av 

sakslisten (kl 13:00) 

 Representanten Mari S. Sandsund (Sp) ble innvilget permisjon 

før behandling av sak 124/19 (kl 17:00) 

 Representanten Harald Fagerås (Sp) tok sete fra sak 124/19 

(kl 17:00) 

 Representanten Mons-Ivar Mjelde (Ap) ble innvilget 

permisjon før behandling av sak133/19 (kl 20:00) 

 Vedtaksføre med 40 representanter tilstede fra sak 134/19. 

Følgende notater ble delt ut i møtet: 

 Notat – Utfyllende svar på grunngitt spørsmål om 

godkjenning av Hønefoss skole i henhold til miljørettet 

helsevern. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 111/19, referatsak 4/19, interpellasjon34/19 

til og med sak  138/19, interpellasjon 36/19 

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

møtet satt, med følgende til dagsorden: 

Ordfører foreslo å behandle sakene i følgende rekkefølge etter interpellasjonene: 132/19, 

117/19 og 137/19, ellers som oppsatt saksliste. 

Et enstemmig Kommunestyre bifalt dette. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Kirsten Orebråten Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

34/19 19/3718   

 Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Offentlig bytoalett  

 

 

35/19 19/3732   

 Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Nei, til SIAN i våre gater  

 

36/19 19/3785   

  Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Et mangfoldig Ringerike 

 

4/19 19/3756   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den       

05.09.2019 

 

111/19 19/3040   

 Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

 

112/19 19/3549   

 Månedsrapport juli 2019  

 

 

113/19 19/3476   

 Revidering av Finansreglementet  

 

 

114/19 19/2737   

 Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

 

115/19 18/3371   

 Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  

 

 

116/19 18/4917   

 Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

 

117/19 19/170   

 Forvaltningsrevisjon 2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid  
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118/19 19/3714   

 Hov ungdomsskole - idrettslokaler  

 

 

119/19 19/2245   

 Økonomisk støtte til finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo-

Hønefoss  

 

 

120/19 19/3473   

 Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

 

121/19 15/2975   

 Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA - endring av vedtekter og 

aksjonæravtale  

 

 

122/19 15/9051   

 414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

 

123/19 16/4592   

 Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

 

124/19 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

 

125/19 18/2664   

 Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

 

126/19 16/5443   

 428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - Klage på vedtak  

 

 

127/19 18/4361   

 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

 

128/19 18/4867   

 Stadfesting av vedtak i klagesak Stabells gate 1 / Fossveien 1 B 
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129/19 19/102   

 Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

 

130/19 19/969   

 Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  

 

 

131/19 19/1266   

 Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

 

132/19 19/1273   

 Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger  ledninger - Private 

stikkledninger  

 

 

133/19 19/3371   

 Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

 

134/19 19/3425   

 Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

 

135/19 19/3471   

 Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre 

avløpsanlegg og gebyrer  

 

 

136/19 17/4270   

 Tillegg til vedtatt møteplan for 2019  

 

 

137/19 19/170   

 BKR rapport om Buskerudmuseet mai 2019  

 

 

138/19 19/1042   

 Etablering av klimagassregnskap  
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34/19   

Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Offentlig bytoalett  

 

 

Ordførerens svar på interpellasjon fra Knut-Arild Melbø (MDG) 

Emne: Offentlig bytoalett. 

 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9. 

Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 34/19. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren er av rådmannen opplyst at saken er under utredning og blir fremlagt som sak til 

neste kommunestyre.  

Din interpellasjon følger saken. 

 

 

Ringerike 5. september 2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 

 

Behandling: 
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35/19   

Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Nei, til SIAN i våre gater  

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA NANNA KRISTOFFERSEN 

(Solidaritetslista) 

 

Markering Søndre Torg 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.   

Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 35/19.  

Ordførerens svar 

Ordføreren bekrefter at organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge), men også 

organisasjonen REGUFUGEES WELCOME RINGERIKE har søkt om leie av torgplass på 

Søndre torg. Søknadene gjelder markering lørdag 21. september kl. 12.30-15.30(inkludert 30 

minutter opp- og nedrigging). Søknadene er fremført og behandlet i samsvar med 

kommunensReglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss 

(«Gågatereglementet»). Avtale om leie av torgplass er innvilget for begge organisasjonene.  

Ordføreren vil vise til at det ikke er kommunen/kommunestyret som avgjør grensene for 

ytringsfriheten, det er det rettstaten som både vurdere og fastsetter. Bla. vises til Grunnlovens 

§ 100 som fastslår at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for åpen 

og opplyst offentlig samtale».  Det tillegger politiets myndighet å gjøre sikkerhetsvurderinger. 

Dette som grunnlag for avgjøre om markeringer kan avholdes på offentlig sted. 

I forbindelse med saken har både SIAN og kommunen varslet politiet om markeringen, jfr. 

Forskrift om politivedtekt Ringerike kommune, Buskerud. I tillegg har 

kommuneadvokatkontoret vurdert situasjonen.  

Tilbakemeldingen fra politiet er at de ikke har noen hjemmel for å nekte eller stanse en 

markering med mindre det oppstår ordensforstyrrelser. Sikkerhetsmessige vurderinger og 

disposisjoner knyttet til dette hører, som nevnt inn under politiets ansvar og myndighet. Det er 

klart at politiet er beredt i forbindelse med markeringene den 21.09.19. 

 

Kommuneadvokatkontoret opplyser at de ikke kan se at kommunen kan hindre SIAN i 

eksempelvis å oppholde seg i Hønefoss by, gå i tog eller liknende. 

Ut fra det nevnte forholder kommunen seg til at grensene knyttet til ytringsfrihet, ro og orden 

og sikkerhet hører inn under rettstaten og politiets myndighet med nødvendige virkemidler.     

Noe annet er om politiske partier og enkelt personer velger å agere imot det budskap SIAN 

eller andre fremfører. Dette forutsettes skje innenfor rammen av rettstatens grenser for 

ytringsfrihet, lov og orden, jfr. Gågatereglementet, forskrift om politivedtekt i Ringerike 

kommune, Buskerud mv.    

Oppsummert 

På nevnte formelle bakgrunn forholder ordføreren seg til nevnte myndighetsforhold. Ut fra 

dette er det klart at kommunen ikke har rettslig grunnlag for inngripen eller forsøk på å stanse 

markeringene den 21.09.19. Dersom ulovlig hatytringer og ordensforstyrelser skulle 

fremføres/oppstå håndteres dette av politiet.  

  

Ringerike 5. september 2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 
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Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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36/19   

Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Et mangfoldig Ringerike  

 

Vedtak: 

 

 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA MONS-IVAR MJELDE 

(Arbeiderpartiet)  

 

Markering Søndre Torg 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret §9.   

Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 36/19. 

 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren bekrefter at organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge), men også 

organisasjonen REGUFUGEES WELCOME RINGERIKE har søkt om leie av torgplass på 

Søndre torg. Søknadene gjelder markering lørdag 21. september kl. 12.30-15.30 (inkludert 30 

minutter opp- og nedrigging). Søknadene er fremført og behandlet i samsvar med kommunens 

Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss («Gågatereglementet»). Avtale 

om leie av torgplass er innvilget for begge organisasjonene.  

Ordføreren vil ikke kommentere innholdet hverken i refleksjonene som fremgår av 

interpellasjonen eller eventuelt innhold i/under de nevnte markereringer.  Begrunnelsen for 

dette fremgår av ordførerens svar i sak 35/19. Kommunen opptrer i henhold til lov, orden, 

rettigheter og plikter som er fastsatt av rettsstatens myndigheter. Eventuelle avvik er det 

politiet som, ut fra lovverk og hjemlet ansvar og virkemidler, skal håndtere.    

 

Så til interpellantens spørsmål:  

  

Spørsmål 1 

 

Ordfører viser til ovennevnte og legger til grunn at markeringen skjer innenfor de rammer som 

staten har fastlagt gjennom lov og den myndighet som er lagt til politiet.  Det må legges til 

grunn at de som søker om og vil gjennomføre sine markeringer i det offentlige rom kjenner til 

spillereglene som gjelder i Norge. For øvrig er Gågatereglementet i tråd med kommunens 

rutine oversendt til søkerne.  Ut over dette er det ikke aktuelt for ordfører å tilskrive søkerne 

for utdypende informasjon.  Det er ikke opptil hverken kommune eller ordfører å bedrive en 

form for direkte eller inn direkte forhåndssensur. Eventuelle brudd på lov og rett håndteres av 

politiet.     
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Spørsmål 2    

 

Dette spørsmålet bør stilles til/besvares av kommende kommunestyre og dets valgte ordfører. 

Ordfører oversender dette til politiske sekretariat og rådmann til oppfølging slik at forslaget 

blir satt på dagsorden. Gjerne samordnet med revisjon av Gågatereglementet.    

 

 

Ringerike 5. september 2019 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
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4/19   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Kommunestyret den 05.09.2019  

 

Vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatsaker tas til orientering. 
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111/19   

Månedsrapport økonomi pr. 31. mai 2019  

 

Vedtak: 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Økonomirapport pr 31. mai 2019, tas til orientering. 
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112/19   

Månedsrapport juli 2019  

 

Vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Månedsrapport per 31. juli 2019 tas til orientering. 
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113/19   

Revidering av Finansreglementet  

 

Vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

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

 

Ringerike kommune skal ha investeringer som følger de etiske vurderinger til Statens 

Pensjonsfond Utland (SPU) eller er forpliktet på Priciples for Responsible Investment (PRI) 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Håkon Kvissel Ohren (Ap) fremmet følgende endringsforslag: 
Endringsforslag:  
Endre kapittel 7 første setning, første avsnitt.  
Ny tekst:  
 «Ringerike kommune skal ha investeringer som følger de etiske vurderinger til Statens Pensjonsfond 
Utland (SPU) eller er forpliktet på Priciples for Responsible Investment (PRI)». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt, samt Ohrens (Ap) endringsforslag til ny 

tekst i kapittel 7 ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Revidert finansreglement for Ringerike kommune vedtas 

2. Vurderingene fra uavhengig instans tas til orientering 

3. Reglementet trer i kraft fra 01.10.2019 

4. Rådmannen får fullmakt til å utrede aktiv forvaltning av Fossefondet 
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114/19   

Godtgjøringsreglementet for valgperiode 2019-2023  

 

Vedtak: 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

I godtgjørelsesreglementet gjøres følgende endring: 

«Varaordførers godtgjørelse sette til 20% av ordførers godtgjørelse (reduseres fra 50%)». 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag p.v.a. gruppelederne med unntak av Sp 

følgende forslag: 

Rådmannens innstilling: 

«Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre». 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 
Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Johansens (H) forslag p.v.a. gruppelederne med unntak av Sp, 

og Aasens (Sp) forslag ble Johansens (H) forslag vedtatt mot 6 stemmer.  
 

Forslag til vedtak: 

 

 

Godtgjøringsreglementet for folkevalgte i Ringerike kommune, vedtatt av kommunestyret 25. 

juni 2015 i sak 83/15 med rettelse av kommunestyret 11. oktober 2018 i sak 100/18, gjelder 

inntil videre. 
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115/19   

Søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru  

 

Vedtak: 

 

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

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

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

underdekke. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

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

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

over driftsansvaret for brua fom. 01.01.2020.  

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

rehabilitering og fremtidig vedlikehold av eksisterende bru». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Aasens (Sp) forslag oppnådde 8 stemmer og falt. 

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune avslår søknad om kommunal overtakelse av Borglund hengebru. 
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Vårveien i Hønefoss - anmodning om kommunal overtakelse  

 

Vedtak: 

 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

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

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

berørte vil få mulighet til å komme med innspill.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Søknad om kommunal overtakelse av Vårveien avslås.  

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

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

vil få mulighet til å komme med innspill.  
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Forvaltningsrevisjon 2019 - Legemiddelhåndtering og ernæringsarbeid  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne 

rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering, med spesiell vekt på 

ernæring. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende innstilling: 
 

Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber rådmannen om å følge opp egne 

rutiner og prosedyrer innenfor ernæring og medisinering, med spesiell vekt på 

ernæring. 
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Hov ungdomsskole - idrettslokaler  

 

Vedtak: 

 

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. 

Hallen ferdigstilles samtidig med skolen. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. 

Hallen ferdigstilles samtidig med skolen. 

 

 

 

 



  

Side 21 av 45 

119/19   

Økonomisk støtte til finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo-Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

 

1. Ringerike ønsker å delta i et prøveprosjekt med nattbuss Oslo - Hønefoss 

2. Ringerikes andel på 100 000,- kr dekkes over formannskapets disposisjonskonto. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Ringerike ønsker å delta i et prøveprosjekt med nattbuss Oslo - Hønefoss 

2. Ringerikes andel på 100 000,- kr dekkes over formannskapets disposisjonskonto. 
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Nedbemanning i Ringerike kommune  

 

Vedtak: 

 

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

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

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

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

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

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

rådmannen i oppdrag å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, herunder om nødvendig 

nedbemanning og oppsigelser i Ringerike kommune, i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. 
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Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS HRA - endring av vedtekter og 

aksjonæravtale  

 

Vedtak: 

 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

«Saken tas til orientering.»  
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414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, 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_414 Detaljregulering for Kvartal 36 vedtas.  

 

2. De deler av plan 64-35-56 Kvartal 35,36 vedtatt 30.06.1983, plan 64-02 Hønefoss sentrum 

vedtatt 20.12.1976 og plan 313-03 Byporten vedtatt 21.02.2013, som blir berørt av ny 

plan, oppheves. 
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Follummoen - avklaring private grunneiere  

 

Vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

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

 

 

 

Behandling: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) følgende forslag:  

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

reguleringsplanen som er under behandling.  

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

at de kan beholde sine boliger». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Aasens (Sp) forslag ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 5 stemmer. 

Forslag til vedtak: 

 

«Kommunestyret godkjenner overordnede avtaler som administrasjonen har fremforhandlet for 

kjøp av følgende eiendommer på Follummoen:  

 

Follummoveien 105/107  

Follummoveien 141 

Follummoveien 101 

Tomt gnr 50/ bnr 313 

 

Rådmannen gis fullmakt til å inngå mer detaljerte kjøpsavsavtaler med grunneierne.»  
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431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

Vedtak: 

 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

1. Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya. 

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen. 

7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

8. Igangsetting av regulering for Eikli. 

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg. 

10. BOP6 (Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage 

11. I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle 

Handelsskolen) skal maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse:  

«Saken utsettes til nytt kommunestyre er satt». 

 

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

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer:  

1. «Vi har vurdert saken utsatt, men har innsett at det er mest hensiktsmessig at 

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret.  

2. Hønefoss har som mål å bli en kompakt fremtidsretta småby som tar i bruk teknologi 

for å løse morgendagens by-utfordringer.  

3. Detaljregulering. Det foretrekkes en gangbru/sykkelbru over Petersøya.  

4. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20  

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet.  

5. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten.  

6. Igangsette arbeid med sykkelplanvei-plan for hele kommunen.  

7. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord  

8. Igangsetting av regulering for Eikli.  

9. Byggehøyde: BKB 9 endres til 2 – max 8 etg.  

 

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

«BOP6 (Området ved Hønefoss skole skal nyttes til skole og barnehage». 
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Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag nytt tilleggspunkt p.v.a Sp:  

 «I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal 

maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak». 

 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer:  

 

1) «I område BKB9 (Tippen) avsettes det grøntkorridor på inntil 50 meter bredde langs med 

og fra elvebredden. Denne korridoren utvikles til parkformål. Dette for skape et 

sammenhengende grønt belte fra Glatved, Nordre Park og ned til Petersøya.  

 

2) På det resterende arealet av BKB9 settes maksimal byggehøyde til inntil 3 etasjer.  

 

3) Brukaret ved Hønefoss bru snus ikke. Arealet fastsatt til dette formålet i rådmannens forslag 

fastsettes i tråd med pkt 2.  

 

4) BS16 settes maksimal byggehøyde til inntil 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etg mot fossen.  

 

5) I BS16 settes det av areal til en sammenhengende ferdselskorridor for gang/sykkel fra 

Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

6) BKB10 Settes maksimal byggehøyde til 6 etasjer, med nedtrapping til 3 etasjer mot 

Fossen/elva.  

7) Gjennom BKB10 settes det av areal for en sammenhengende ferdselskorridor for 

gang/sykkel fra Tippen til Hønefoss stasjon.  

 

8) BOP6 (Området ved Hønefoss skole) endres til «Undervisningsformål».  

 

9) S-19 avsettes kun til gang/sykkelvei, herunder samme formål for planlagt bru.  

 

10) Områdene B/T1 og B/T3 avsettes til «offentlig/privat tjenesteformål».  

 

11) Korridor for SGT4 legges slik at den ikke berører eksisterende bebyggelse.  

 

12) Område B/T2 tas ut av planen (bolig/parkering videreføres).  

 

13) Området BBB1 avsettes til «boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse» med 

hensynssone «bevaring kulturmiljø». (ikke blokkbebyggelse).  

 

14) Parkeringsnormen endres slik at minimumskravet settes til slik:  

a. Boenhet inntil 60kvm settes til minimum 1 plass  

b. Boenhet inntil 60-100kvm settes til minimum 1 plass  

c. Boenhet over 100 kvm settes til minimum 1 plass  
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15) Område BF (Villaen) skal bebyggelse bevares evt flyttes.  

 

16) Område BS15 avsettes til «kombinert formål sentrumsformål/parkering. 

 

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

 «I området Torvgata, Hammerbrogata, Lagesensgate (området ved gamle Handelsskolen) skal 

maksimalbyggehøydevære 10 meter (3 etg) med skråtak». 

 

Axel Sjøberg (SV) fremmet følgende forslag: 

1. Som SP pkt. 1 

2. Som SP pkt. 2 

3. Som SP pkt.4 

4. Som SP pkt. 5 

5. Som SP pkt. 6 

6. Som SP pkt. 7 

7. Som SP pkt. 8 

8. Som SP pkt. 9 

 

Aasen (SP) valgte å trekke sitt forslag pkt. 17 med henvisning til tilsvarende tilleggsforslag. 

Sjøberg (SV) valgte å trekke sitt forslag pkt. 9 med henvisning til tilsvarende tilleggsforslag. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 9 stemmer og falt. 

 

Pakkevis avstemming: 

Sjøbergs (SV) forslag oppnådde 2 stemmer og falt. 

Aasens (Sp) forslag oppnådde 6 stemmer og falt. 

Johansens (H) forslag p.v.a. Ap, H, V og Krf ble vedtatt mot 11 stemmer. 

 

Avstemming: 

Aasens (Sp) forslag til nytt tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt. 

 

Johansens (H) forslag til nytt tilleggspunkt p.v.a. Ap, H, V og Krf ble enstemmig vedtatt. 

 

Formannskapets innstilling, samt vedtatte endringer/tillegg ble vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 431 Områderegulering Hønefoss vedtas. 

 

2. Vedtak av 431 Områderegulering Hønefoss framlegges for nytt kommunestyre til 

orientering etter at de er konstituert.  

 

3. Følgende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner oppheves:  

20 – Rådhuset, vedtatt 31.02.1956  

64-02 – Hønefoss sentrum, vedtatt 20.12.1976 

64-51a – Kvartal 51A, vedtatt 13.03.1978 
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64-03 – Hoffgårdsgate forlengelse, vedtatt 22.11.1978 

64-31-32-33-34 – Kvartal 31,32,33,34, vedtatt 29.11.1978 

128 – Adkomst Benterudgaten, vedtatt 04.01.1979 

64-42 – Kvartal 42, vedtatt 02.02.1979 

64-51c – Kvartal 51 C, vedtatt 08.06.1979 

129 – Petersøya, vedtatt 29.10.1980 

64-23 – Kvartal 23, vedtatt 26.10.1981 

64-35-36 – Kvartal 35-36, vedtatt 23.09.1983 

64-21 – Ny adkomst Tippen, vedtatt 23.05.1984 

154 - Kvartalet ved telegrafen, vedtatt 24.04.1986 

64-11 – Kvartal 11, vedtatt 21.10.1987 

64-16 – Kvartal 16, vedtatt 24.03.1988 

64-25 – Kvartal 25, vedtatt 26.10.1989 

64-55 - Kvartal 55, vedtatt 30.08.1990 

64-19 – Kvartal 19, vedtatt 27.09.1990 

64-48 – Kvartal 48, vedtatt 27.06.1996 

289 – Sentralt stoppested for kollektiv, vedtatt 31.10.2002 

292-02 – Rutebilplata, vedtatt 07.07.2004 

300-02 – Hønefoss Senteret, vedtatt 08.06.2006 

317 - Ankersgate 6-10, vedtatt 23.02.2012 

358 – Hønengata 18-20, vedtatt 29.11.2012 

314-01 – Brutorget, vedtatt 05.12.2012 

313-02 – Byporten, vedtatt 04.05.2015 

398 – Strandgata 1- showscene og restaurant, vedtatt 10.12.2015 

  

4. De deler av gjeldende reguleringsplaner/ bebyggelsesplaner i listen under som 

overlappes av ny plan, oppheves: 

223 – Gang- og sykkelvei ved Vesternbakken, vedtatt 28.09.2000 

281 – Helgesbråten, vedtatt 26.09.2002 

311 – Boligområde på Benterud, vedtatt 04.05.2006 

261 – Rabba – Storløkka, vedtatt 23.11.2006 

120-03 – Løkka og Schjongstangen, vedtatt 10.04.2014 

298-05 – Schjongslunden, vedtatt 21.10.2014 

 

5. Rådmannen delegeres myndighet til å kvalitetssikre og oppdatere konsekvens-utredning 

og risiko- og sårbarhetsanalyse. 
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Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  

 

Vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ved tiltak i kvikkleiresonen «867 Støalandet» skal rapport «Geoteknisk utredning 

kvikkleirefaresone 867 Støalandet» fra 25.03.2019 legges til grunn.  

2. Rådmannen bes innarbeide et system hvor det kontrolleres for erosjon i yttersving 

Storelva, vest for Støalandet. Det skal utarbeides et overvåkningsprogram med 5 års 

intervall, og etter større flomhendelser. 

3. Rådmannen bes innarbeide finansiering for oppfølging av kvikkleiresonen. 
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428 Detaljregulering for Nedre Klekkenhagen - Klage på vedtak  

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra May Aagesen og Johnny Martinsen til 

følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42).  

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet rådmannens alternativ 1: 

«1. Klagen på vedtak av «Detaljregulering for 428 Nedre Klekkenhagen» tas til følge». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens innstilling og Braatens (Sp) forslag ble 

Rådmannens innstilling vedtatt mot 9 stemmer. 

  

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret finner ikke grunn til å ta klagen fra May Aagesen og Johnny Martinsen til 

følge. 

2. I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jf § 1-9 kan kommunestyrets endelige 

vedtak om reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak etter 

denne lov. Klagen sendes fylkesmannen i Oslo og Viken med følgende uttalelse: 

«Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette 

saksframlegget.» 

3. Klagen gir ikke utsatt iverksettelse av kommunestyrets reguleringsvedtak 

(forvaltningslovens § 42).  
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0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 vedtas. 

 

2. De deler av Kommunedelplan for Ådalsfjella vedtatt 30.06.2011, som er avsatt til ny 

fremtidig fritidsbebyggelse og deler av Killingtjern vedtatt 27.03.2014 overlappes av ny 

plan.  
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Stadfesting av vedtak i klagesak Stabells gate 1 / Fossveien 1 B 

 

Vedtak: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet 09.07.2019 Kommunestyrets vedtak om å stenge 

bygården Stabells gate 1 / Fossveien 1 B (gnr./ bnr. 318/374) for beboelse og bruk grunnet 

overhengende fare for helseskade og økt risiko for smittespredning til omgivelsene fra 

kloakkluktende avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet.  

Klagen fra eier Braathen Eiendom AS førte ikke frem. 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken stadfestet 09.07.2019 Kommunestyrets vedtak om å stenge 

bygården Stabells gate 1 / Fossveien 1 B (gnr./ bnr. 318/374) for beboelse og bruk grunnet 

overhengende fare for helseskade og økt risiko for smittespredning til omgivelsene fra 

kloakkluktende avløpsvann i åpen grop i bygården og bekreftet brudd på avløpssystemet.  

Klagen fra eier Braathen Eiendom AS førte ikke frem. 

 

Fylkesmannens vedtak er endelig. 
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Utredning om framtidens brann- og redningstjeneste i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

Rådmannen har i samråd med ordfører valgt å trekke denne saken.  

Årsaken er nye opplysninger og behov for kvalitetssikring av saksframlegg og forslag til 

vedtak. 

 

 

 

Behandling: 

 

Rådmannen har i samråd med ordfører valgt å trekke denne saken.  

Årsaken er nye opplysninger og behov for kvalitetssikring av saksframlegg og forslag til 

vedtak. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret ønsker å gå videre med alternativ 3 med to brannstasjoner. 
2. Kommunestyret ber rådmannen starte forarbeidet og å utrede kostnadene for bygging av ny 

brannstasjon i Hønefoss sør, avviking og salg av nåværende brannstasjon og å forberede et 

eventuelt offentlig-privat samarbeid om brannstasjon på Eggemoen. 

3. Kommunestyret ønsker å videreføre samarbeidet med Hole kommune, og eventuelt utvide 

samarbeidet til å omfatte Jevnaker og Modum kommuner. Rådmannen bes om å avklare et 

mulig utvidet interkommunalt samarbeid.    
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Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 

område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på Hensmoen med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 11-15. Områdene F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og 

B31(Boliger Kvernkollen Veme) tas inn 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 for 

område R3 masseuttak i Nes i Ådal og N4 næringsområde på Hensmoen med hjemmel i 

plan- og bygningsloven § 11-15. 

2. Administrasjonen gis myndighet til å korrigere/justere eventuelle bagatellmessige feil og 

mangler i plandokumentene. 
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Mulig utvidelse av kulturhus i Ringerike  

 

Vedtak: 

 

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

betingelser. 

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

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

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

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

betingelser. 

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

akseptert bud og inngått intensjonsavtale med Sparebankstiftelsen Ringerike. 

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

og handlingsprogrammet 2020 - 2023. 
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Tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger ledninger - Private stikkledninger  

 

Vedtak: 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Anders Braaten (Sp) fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune viderefører dagens praksis med å tilby stikkledningsavtaler til berørte 

grunneiere, herunder videreføres makskostnad for pålegg om påkobling til 2G (Folketrygdens 

grunnbeløp X 2). 2G. inkluderer også påkoblingsavgift (for 2019 kr 22500,-)  

Rådmannen legger frem sak på hvordan avtaler kan formuleres og arbeidet legges opp for å 

redusere merarbeid, risiko mv. for de berørte grunneiere og kommunen.» 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag: 

«1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum.» 

 

Jan Frantzen (H) fremmet Rådmannens forslag: 

«1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Frantzens (H) forslag oppnådde 12 stemmer og falt. 

Alternativ avstemming mellom Orebråtens (Ap) forslag og Braatens (Sp) forslag, ble 

Orebåtens (Ap) forslag vedtatt mot 11 stemmer. 
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Forslag til vedtak: 

 

 

1. Maks kostnad for boligeiendommer som blir pålagt, eller som ønsker å knytte seg til 

offentlig vann- og avløpsnett begrenses til 3G (folketrygdens grunnbeløp x 3) pr. bolig.  

2. Ringerike kommune legger kun frem offentlige hovedledninger for vann og avløp og 

tilrettelegger for tilknytning av stikkledninger i kum. 

 

 

 

 

 



  

Side 39 av 45 

133/19   

Kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg  

 

Vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i 

henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring 

og legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HOK) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

1. Det varsles oppstart av planarbeid for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg i henhold til 

plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram for kommunedelplan for idretts- og friluftsanlegg sendes på høring og 

legges til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 11-13 
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Medlemskap i Utmarkskommunenes Sammenslutning  

 

Vedtak: 

 

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

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

Representanter velges etter at nytt kommunestyre er konstituert. 

 

Behandling: 

 

Axel Sjøberg (SV)fremmet følgende forslag: 

«Ringerike kommune melder seg ikke inn i utmarkskommunenes sammenslutning (USS)». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Formannskapets innstilling og Sjøbergs (SV) forslag ble 

Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

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

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

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

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

skadefellingslagene videreføres, og formaliseres gjennom avtale om felles skadefellingsleder. 

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

som koordinerer skadefelling og skadefellingslagene i de fem kommunene.  

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

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

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

mm.).  

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

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

og øvrige vilkår for beitenæringa på Ringerike. 
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Melding om oppstart av endring av lokale forskrifter for mindre avløpsanlegg og 

gebyrer  

 

Vedtak: 

 

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

avløpsanlegg: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06-25-1050) 

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

overnevnte fagområdene.   

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

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

avløpsanlegg: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

06-25-1050) 

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

overnevnte fagområdene.   
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Tillegg til vedtatt møteplan for 2019  

 

Vedtak: 

 

Folkevalgtopplæring avholdes 03. oktober 2019 

Kommunestyret avholdes 07. november 2019. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Folkevalgtopplæring avholdes 03. oktober 2019 

Kommunestyret avholdes 07. november 2019. 
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BKR rapport om Buskerudmuseet mai 2019  

 

Vedtak: 

 

Rapporten tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rapporten tas til orientering. 
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Etablering av klimagassregnskap  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommune skal etablere et klimagassregnskap som faktagrunnlag for sitt arbeid med 

mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Klimagassregnskapet skal ta utgangspunkt i 

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk over utslipp av klimagasser, men suppleres med 

beregninger av indirekte utslipp som forårsakes av kommunen og Ringerikssamfunnets forbruk 

av varer og tjenester. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommune skal etablere et klimagassregnskap som faktagrunnlag for sitt arbeid med 

mål og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp. Klimagassregnskapet skal ta utgangspunkt i 

Miljødirektoratets kommunefordelte statistikk over utslipp av klimagasser, men suppleres med 

beregninger av indirekte utslipp som forårsakes av kommunen og Ringerikssamfunnets forbruk 

av varer og tjenester. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3718-5  Arkiv: 614 &29  

 

Sak: 34/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Knut Arild Melbøe (MDG) - Offentlig bytoalett  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Ordførerens svar på interpellasjon fra Knut-Arild Melbø (MDG) 

Emne: Offentlig bytoalett. 

 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret 

§9. Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 34/19. 

 

Ordførerens svar 

Ordføreren er av rådmannen opplyst at saken er under utredning og blir fremlagt som sak til 

neste kommunestyre.  

Din interpellasjon følger saken. 

 

 

Ringerike 5. september 2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3732-5  Arkiv: 061 &29  

 

Sak: 35/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Nanna Kristoffersen (SOL) - Nei, til SIAN i våre 

gater  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA NANNA KRISTOFFERSEN 

(Solidaritetslista) 

 

Markering Søndre Torg 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret 

§9.   Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 35/19.  

Ordførerens svar 

Ordføreren bekrefter at organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge), men også 

organisasjonen REGUFUGEES WELCOME RINGERIKE har søkt om leie av torgplass på 

Søndre torg. Søknadene gjelder markering lørdag 21. september kl. 12.30-15.30(inkludert 30 

minutter opp- og nedrigging). Søknadene er fremført og behandlet i samsvar med 

kommunensReglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss 

(«Gågatereglementet»). Avtale om leie av torgplass er innvilget for begge organisasjonene.  

Ordføreren vil vise til at det ikke er kommunen/kommunestyret som avgjør grensene for 

ytringsfriheten, det er det rettstaten som både vurdere og fastsetter. Bla. vises til Grunnlovens 

§ 100 som fastslår at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for åpen 

og opplyst offentlig samtale».  Det tillegger politiets myndighet å gjøre sikkerhetsvurderinger. 

Dette som grunnlag for avgjøre om markeringer kan avholdes på offentlig sted. 

I forbindelse med saken har både SIAN og kommunen varslet politiet om markeringen, jfr. 

Forskrift om politivedtekt Ringerike kommune, Buskerud. I tillegg har 

kommuneadvokatkontoret vurdert situasjonen.  

Tilbakemeldingen fra politiet er at de ikke har noen hjemmel for å nekte eller stanse en 

markering med mindre det oppstår ordensforstyrrelser. Sikkerhetsmessige vurderinger og 

disposisjoner knyttet til dette hører, som nevnt inn under politiets ansvar og myndighet. Det 

er klart at politiet er beredt i forbindelse med markeringene den 21.09.19. 

 

Kommuneadvokatkontoret opplyser at de ikke kan se at kommunen kan hindre SIAN i 

eksempelvis å oppholde seg i Hønefoss by, gå i tog eller liknende. 

Ut fra det nevnte forholder kommunen seg til at grensene knyttet til ytringsfrihet, ro og orden 

og sikkerhet hører inn under rettstaten og politiets myndighet med nødvendige virkemidler.     

Noe annet er om politiske partier og enkelt personer velger å agere imot det budskap SIAN 

eller andre fremfører. Dette forutsettes skje innenfor rammen av rettstatens grenser for 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

ytringsfrihet, lov og orden, jfr. Gågatereglementet, forskrift om politivedtekt i Ringerike 

kommune, Buskerud mv.    

Oppsummert 

På nevnte formelle bakgrunn forholder ordføreren seg til nevnte myndighetsforhold. Ut fra 

dette er det klart at kommunen ikke har rettslig grunnlag for inngripen eller forsøk på å stanse 

markeringene den 21.09.19. Dersom ulovlig hatytringer og ordensforstyrelser skulle 

fremføres/oppstå håndteres dette av politiet.  

  

Ringerike 5. september 2019 

Kjell B. Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

 

 
 



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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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3714-2  Arkiv: D11  

 

Sak: 118/19 

 

Saksprotokoll - Hov ungdomsskole - idrettslokaler  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Det bygges flerbrukshall som en integrert del av Hov ungdomsskole. 

Hallen ferdigstilles samtidig med skolen. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/2245-4  Arkiv: 223 N02  

 

Sak: 119/19 

 

Saksprotokoll - Økonomisk støtte til finansiering av prøveprosjekt for nattbuss Oslo-

Hønefoss  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

1. Ringerike ønsker å delta i et prøveprosjekt med nattbuss Oslo - Hønefoss 

2. Ringerikes andel på 100 000,- kr dekkes over formannskapets disposisjonskonto. 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling 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



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3756-6  Arkiv: 033  

 

Sak: 4/19 

 

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

05.09.2019  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
Referatsaker tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming:  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/3785-3  Arkiv: X03 &29  

 

Sak: 36/19 

 

Saksprotokoll - Interpellasjon fra Mons-Ivar Mjelde (Ap) - Et mangfoldig Ringerike  

 

Vedtak i Kommunestyret: 

 
 

ORDFØRERENS SVAR PÅ INTERPELLASJON FRA MONS-IVAR MJELDE 

(Arbeiderpartiet)  

 

Markering Søndre Torg 

Innledning 

Ordfører bekrefter at interpellasjonen er levert i samsvar med reglement for kommunestyret 

§9.   Svar blir avgitt i kommunestyrets møte 5. september 2019, sak 36/19. 

 

 

Ordførerens svar 

 

Ordføreren bekrefter at organisasjonen SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge), men også 

organisasjonen REGUFUGEES WELCOME RINGERIKE har søkt om leie av torgplass på 

Søndre torg. Søknadene gjelder markering lørdag 21. september kl. 12.30-15.30 (inkludert 30 

minutter opp- og nedrigging). Søknadene er fremført og behandlet i samsvar med kommunens 

Reglement for bruk av Søndre Torv og gågatene i Hønefoss («Gågatereglementet»). Avtale 

om leie av torgplass er innvilget for begge organisasjonene.  

Ordføreren vil ikke kommentere innholdet hverken i refleksjonene som fremgår av 

interpellasjonen eller eventuelt innhold i/under de nevnte markereringer.  Begrunnelsen for 

dette fremgår av ordførerens svar i sak 35/19. Kommunen opptrer i henhold til lov, orden, 

rettigheter og plikter som er fastsatt av rettsstatens myndigheter. Eventuelle avvik er det 

politiet som, ut fra lovverk og hjemlet ansvar og virkemidler, skal håndtere.    

 

Så til interpellantens spørsmål:  

  

Spørsmål 1 

 

Ordfører viser til ovennevnte og legger til grunn at markeringen skjer innenfor de rammer som 

staten har fastlagt gjennom lov og den myndighet som er lagt til politiet.  Det må legges til 

grunn at de som søker om og vil gjennomføre sine markeringer i det offentlige rom kjenner til 

spillereglene som gjelder i Norge. For øvrig er Gågatereglementet i tråd med kommunens 

rutine oversendt til søkerne.  Ut over dette er det ikke aktuelt for ordfører å tilskrive søkerne 

for utdypende informasjon.  Det er ikke opptil hverken kommune eller ordfører å bedrive en 
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form for direkte eller inn direkte forhåndssensur. Eventuelle brudd på lov og rett håndteres av 

politiet.     
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Spørsmål 2    

 

Dette spørsmålet bør stilles til/besvares av kommende kommunestyre og dets valgte ordfører. 

Ordfører oversender dette til politiske sekretariat og rådmann til oppfølging slik at forslaget 

blir satt på dagsorden. Gjerne samordnet med revisjon av Gågatereglementet.    

 

 

Ringerike 5. september 2019 

 

Kjell B Hansen 

ordfører 

 

 
 

Behandling i Kommunestyret 05.09.2019: 

 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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