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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Strategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 11.12.2018 Tid: 11:00 – 14:25 

Dagsorden:  

11:00 – 11:05 Opprop og møteinnkalling.  

11:05 – 12:05 Statusrapport, Byplan  

 Plankart.  

 Parkeringsstrategi  

v/ ass. rådmann, Terje Dahlen, byplansjef, Inger 

Kammerud, næringssjef, Harriet Slaaen og Monica 

Myklebust, RNF. 

 

12:05 – 12:50 Pause/lunsj  

12:50 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 Hilde Vollmerhaus   

Medlem Helge Stiksrud   

Medlem Iren Rannekleiv   

Medlem Magnus Herstad   

Medlem Nena Bjerke   

Medlem Anne Mari W. Ottesen   

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Varamedlem Arnfinn J. Holten   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Gunn Edvardsen. Kommunikasjonssjef, Mats Øieren. Rådgiver for 

vei/park/idrettsforvaltning, Morten Fagerås, Rådgiver for planavd.  

Ole Sannes Riiser, Åshild Lie og Katrine Kammerud. 
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Merknader  Repr Hanaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 35/18, da han har eierinteresser i 

selskapet som er part i saken. 

Henaug ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i  

hht. forvaltningslovens §6.2.                       

 

 Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen 

habilitet i behandling av sak 36/18 da han er ordfører (COOP 

Øst) og således medlem av styret. 

Stiksrud ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i 

hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

 Arnfinn Holten (KrF) tok sete til behandling av sak 35/18 og 

sak 36/18. 

 

 Orientering - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 v/rådgiver 

for planavd. Ole Sannes Riiser. 

 

Dokument utdelt til møtet: 

 E-post ang. Tandberghøgda (18/5110) 

 

Behandlede saker Fra og med sak 35/18, referatsak 3/18 

til og med sak  37/18 

 

 

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  

3/18 18/5110   

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

11.12.2018  

 

 

35/18 15/4556   

 405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

 

36/18 17/161   

 439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

 

37/18 17/3927   

 Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  
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3/18   

Dokumenter som skal refereres i utvalg - Møte i Strategi og plan den 11.12.2018  

 

Vedtak: 

 

Referatsak 17/1379-136 tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 

 

 

Behandling: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsak tas enstemmig til orientering. 

 

 

Forslag til vedtak: 
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35/18   

405 Detaljregulering Tanberghøgda - Førstegangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter 

jordlova. Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase 

mot Lisletta, skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.  

 

7. Før 2. gangs behandling skal framføring av vei mot sør-øst avklares nærmere med 

berørte grunneiere. 

 

 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Repr Hanaug (H) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 35/18, 

da han har eierinteresser i selskapet som er part i saken. 

 

Henaug ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i  

hht. forvaltningslovens §6.2.                       
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Tanberghøgda 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. Saken må før andregangsbehandling behandles av Landbruksmyndigheten etter jordlova. 

Forhold vedrørende kompensasjon av tapt dyrket mark ved bygging av trase mot Lisletta, 

skal høres spesielt.  

 

4. Fossen utvikling AS og Ringerike kommune skal i høringsperioden avholde 

informasjonsmøte for naboer, berørte parter og andre interessenter.  

 

5. Rådmannen skal før andregangsbehandling legge inn rekkefølgebestemmelse om at det i 

utbyggingsavtale skal komme frem at Ringerike kommune overtar offentlig 

samferdselsanlegg og infrastruktur, først da det er ferdig utbygd, og det foreligger 

ferdigsattest. 

 

6. Det skal før andregangsbehanlding legges inn kryssing for fotgjengere av o_SKV2 for 

Pilgrimsleden mot Sætranggata.   
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36/18   

439 detaljregulering for Hvervenkastet - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Repr.Stiksrud (V) fremmet habilitetsspørsmål rundt sin egen habilitet i behandling av sak 36/18 

da han er ordfører (COOP Øst) og således medlem av styret. 

 

Stiksrud (V) ble enstemmig kjent inhabil i behandlingen av saken i hht. forvaltningslovens §6.2. 

 

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

«Før saken behandles utarbeider kommunen en oppdatert handels- og byutviklingsanalyse for 

Hønefoss for å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag.» 
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Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Alternativ avstemming mellom Hovedutvalgets (HMA) innstilling og Aasens (Sp) forslag p.v.a. 

Sp, ble Hovedutvalgets (HMA) innstilling vedtatt mot 2 stemmer (Sp). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Hvervenkastet 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. Dersom planforslaget vedtas oppheves den gjeldende reguleringsplanen: 113-01 

Hvervenmoen, vedtatt 30.11.1989.  

 

4. Situasjonsplanen gjøres juridisk bindende, og tiltakene iht. situasjonsplanen må opparbeides 

før brukstillatelse gis, for å sikre myke trafikanter på parkeringsområdet.  

 

5. Tiltakene som ligger til grunn for trafikkutredningen må tas med som 

rekkefølgebestemmelse i planen.  

 

6. Den mulige økningen i trafikk ved etablering av dagligvare på Hvervenkastet, og de 

konsekvenser dette vil kunne ha, må særlig belyses og høres.  
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37/18   

Kommuneplanens arealdel revisjon 2018 - 2030 - Sluttbehandling  

 

Vedtak: 

 

Av hensyn til forankringen går Formannskapet ut av behandlingen av saken. Saken 

viderebehandles i Formannskapet 22 januar 2019, med sikte på sluttbehandling i 

Kommunestyret 31 januar 2019. 

 

 

 

Behandling: 

Ordfører fremmer følgende forslag: 

«Av hensyn til forankringen går Formannskapet ut av behandlingen av saken. Saken 

viderebehandles i Formannskapet 22 januar 2019, med sikte på sluttbehandling i 

Kommunestyret 31 januar 2019.» 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Ringerike kommune vedtar kommuneplanens arealdel 2018-2030 med hjemmel i plan- og 

bygningslovens § 11-15. 

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

mangler i plandokumentene. 

 

 

 

 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 
 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/5110-5  Arkiv: 033  

 

Sak: 3/18 

 

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

11.12.2018  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
Referatsak 17/1379-136 tas til orientering. 

 

 

REFERATSAKER 
 
 

Behandling i Strategi og plan 11.12.2018: 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 

 

Avstemming: 

Referatsak tas enstemmig til orientering. 

 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter
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