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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Strategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 21.08.2018 Tid: 11:00 – 14:15 

Dagsorden:  

11:00 – 11:05 - Møteinnkalling  

 

Tema: Datasenter 11:05 – 12:35  

Orientering - Treklyngen V/ Rolf Jarle Aaberg.  

Orientering - Datasenter på Ringerike – Ringerikskrafts 

rolle og muligheter V/ Ole Sunnset.  

Orientering - V/Ass. Rådmann Terje Dahlen.  

 

12:35 – 13:15 - Lunsj  

13:15 – 13:35 - Presentasjon, Hønengata Terrasse  

13:35 – 13:40 - Pause  

13:40 – 13:55 - Presentasjon, Pan Innovasjon.  

13:55 Saksliste. 

 

Innkalte 
Funksjon Navn          Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen   

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten   

Medlem Runar Johansen   

Medlem Alf Henry Meier   

Medlem Inger Synnøve Kammerud FO  

Medlem Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen FD Tok sete kl. 12:25 

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Inger Synnøve Kammerud 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

Rådmann Tore Isaksen, Ass. Rådmann, Terje Dahlen. Kommunalsjef, 

Gunn Edvardsen. kommunikasjonssjef Mats Øieren. Enhetsleder, Knut 

Kjennerud. 
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Merknader  Presentasjon, Pan innovasjon V/Styreleder, Anders Ødegård 

og Stig-Endre Elvevoll. 

 Presentasjon, Hønengata Terrasse V/ Per Gunnar Rød- 

Knutsen (Stark Rød-Knudsen arkitekter AS) 

 Anne Mari Ottesen (SP) tok sete kl.12:25. 

 Ordfører varslet et ekstraordinært møte i Strategi og plan 

04.10.18. Dette for effektiv fremdrift i framtidig 

trafikksystem. 

Behandlede saker Fra og med sak 24/18, referatsak 2/18 

til og med sak  25/18 

 

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

møtet satt. 

 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Magnus Herstad Kjell B. Hansen Hilde Vollmerhaus 

 

 

 

Møtesekretær 

 

Trude S. Bjerkås 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

2/18 18/2979   

 Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Strategi og plan den 

21.08.2018  

 

 

24/18 15/7577   

 Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

 

25/18 15/9958   

 419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

 

 

 



  

Side 4 av 8 

 

 

2/18   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Strategi og plan den 21.08.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 

Forslag til vedtak: 
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24/18   

Ny førstegangsbehandling - 410 Hønengata terrasse, detaljregulering  

 

Vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Runar Johansen (H) fremmet følgende forslag på vegne av et samlet Formannskap. 

Vedtak fattet av Formannskapet 19.06.18.: 

 

«1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til 

offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Før 2. gangsbehandling skal de trafikale forhold i området være utredet, herunder 

trafikksikker skolevei for barna mot nye Ullerål skolen.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt de 

deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny plan, ved 

vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Presiseres at det må ta hensyn til solforhold. Det skal bygges med max 3 etg». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 
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Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Johansens (H) felles forslag, ble 

Johansens forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hønengata terrasse sendes på høring og legges ut til offentlig 

ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.  

 

2. Rådmannen skal før 2. gangsbehandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

3. Før 2. gangsbehandling skal trafikksikker skoleveg for barna mot ny Ullerål skole utredes 

nærmere.  

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: 121 Kvartalet 

Ullerålsgaten, Asbjørnsensgate, Hønengaten og NSB (Bergensbanen) fra 25.03.1985, samt 

de deler av gjeldende reguleringsplan 11 Norderhov, 30.10.1942, som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_410 Hønengata terrasse.  

 

5. Naboers sol-/skyggeforhold skal høres spesielt. 
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25/18   

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Klage på vedtatt plan  

 

Vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

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

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

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

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 

slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt som Formannskapets (Strategi og 

plan) innstilling til Kommunestyret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Klage på plan 419 Detaljregulering Hov omsorgsboliger tas ikke til følge 

 

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

vedtak av reguleringsplan påklages. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak 

etter denne lov. Klagen sendes Fylkesmannen i Buskerud med følgende uttalelse:  

 

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

saksframlegget.» 

 

3. Klagen gir utsatt iverksettelse av kommunestyrets planvedtak (jf. forvaltnngsloven § 

42) for de regulerte feltene BT1, o_BOP, o_SPP og o_GT inntil klagen er endelig 

avgjort. Dette på bakgrunn av at de påklagede forholdene berører disse feltene på en 
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slik måte at igangsetting av tiltak innenfor feltene må stanses inntil utfallet av klagen er 

endelig avgjort. 

 

4. Tiltak innenfor andre felt i plan 419 utover de nevnt i pkt. 3 tillates påbegynt før klagen 

er endelig avgjort. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/2979-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 2/18 

 

Saksprotokoll - Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Strategi og plan den 

21.08.2018  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Referatsak tas til orientering. 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Strategi og plan 21.08.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsak ble enstemmig tatt til orientering. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter
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