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RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Strategi og plan 

 

Møtested: Formannskapssalen     

Møtedato: 20.03.2019 Tid: 08:30 – 16:35 

TEMAMØTE/DAGSORDEN:  

08:30 – Avreise fra Rådhuset til Spenncon  

09:00 – 10:30 – Spenncon  

10:30- 10:45   – Forflytte seg fra Spenncon til Eggemoen  

10:45 – 12:15 – Eggemoen Utvikling AS  

12:15 – 12:45 – Lunsj Eggemoen Utvikling AS  

12:45 – 13:15 –Retur til Rådhuset  

13:30 – 13:35 - Opprop/møteinnkalling  

13:35 – 13:55 - Orientering - forslag til prosess for klima- og   

energiplanlegging fremover - Bente E. Anfinnsen  

13:55 - 14:00  – Pause  

14:00              - Saksliste 

 

Innkalte 
Funksjon Navn           Forfall   Møtt for 

Ordfører Kjell Børre Hansen   

Medlem Hans-Petter Aasen FD  

Nestleder Dag Erik Henaug   

Medlem Kirsten Orebråten FO  

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 FO  

Medlem Elsa Lill Piltingsrud Strande   

Varamedlem Arnfinn Baksvær  Kirsten Orebråten 

Varamedlem Parviz Salimi  Anne Mari Ottesen 

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

Næringssjef Harriet Slaaen, Mathilde Høglund, Katrine Kammerud 

fra Strategiavdelingen, Klimasjef Bente E. Anfinnsen og Hilde B 

Fivelsdal, saksbehandler fra Rådmannens stab. 
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Merknader  Ordfører informerte om at filming fra Strategi og plan møtet 

utgår pga. tekniske problemer. 

 Ordfører oppfordret alle til å benytte 

sek@ringerike.kommune.no mailen ved forfall og informasjon 

til sekretariatet. 

 Representantene Hans-Petter Aasen (Sp) og Parviz Salimi 

(SV) tok sete fra kl 13:30 ved møtestart. 

 Informasjon v/Katrine Kammerud i forbindelse med sak 5/19 

 Orientering v/Bente E. Anfinnsen -  forslag til prosess for 

klima- og energiplanlegging fremover. 

 

Behandlede saker Fra og med sak 3/19 

til og med sak  10/19 

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

møtet satt med følgende til dagsorden: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) stilte følgende spørsmål: Hovedutvalget for miljø og areal 

behandlet i sitt forrige møte sak om trafikksikkerhetstiltak til Ullerål skole. 

 Kommunestyret har lagt de økonomiske rammene for prosjektet. Sett hen underlagsmaterialet 

så lå til grunn ved behandlingen har saken kan det være behov for å øke prosjektrammen 

vesentlig. 

 Vil ordfører fremme saken om trafikksikkerhetstiltak til Ullerål skole for kommunestyret?  

 

Ordfører svarte ut muntlig i møtet: Dette er vedtatt innenfor rammene for vedtatt budsjett, 

og HMA fattet sitt vedtak i henhold til reglement for delegeringsmyndighet. Rådmannen har 

satt i gang vurdering av innbyggerinitiativ vedr Hønefoss skole og egen sak vil bli fremmet i 

Kommunestyret senere. Ordfører vil på nevnte grunnlag ikke og på nåværende tidspunkt 

fremme saken for kommunestyret. 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

 Hilde Vollmerhaus Kjell B. Hansen Magnus Herstad 

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

3/19 17/1379   

 Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

 

4/19 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og 

legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  

 

 

5/19 19/1056   

 Fremdrift for ny kommuneplan  

 

 

6/19 19/771   

 Søknad frå RNF om Medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO - et 

byutviklingsprosjekt  

 

 

7/19 19/1042   

 Forankring av prosess for Ringerikes arbeid med klima- og 

energiplanlegging fremover  

 

 

8/19 17/736   

 1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 og 

40 a 

 

 

9/19 18/3850   

 0605_453 Detaljreguleringsplan for Høgfjell hytteområde - oppstart av 

planarbeid og forslag til planprogram Gnr/bnr 298/1 

 

 

10/19 16/5443   

 428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  
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3/19   

Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 - 431 Områderegulering Hønefoss  

 

Vedtak: 

 

1. 1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone» 

6. Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp) og Herstad (Frp) følger 

saken og rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes». 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag:  

«1.Timespris endres ikke. 

2. P-tider endres ikke. 

3. Det innføres 2 timers gratis parkering». 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende forslag: 

 

Formannskapet vedtar følgende parkeringsstrategi: 

 

«Strategi 1: 

 

Parkeringsstrategien skal legge til rette for at Hønefoss oppfattes som en tilgjengelig by med 

god fremkommelighet for bil og med gode parkeringsmuligheter. Parkeringsstrategien skal 

legge til rette for styrket næringsaktivitet i Hønefoss sentrum. Strategien skal ta hensyn til at 

Hønefoss er regionhovedstad, - og motvirke handelslekkasjer til områder rundt byen.  

 

 

Strategi 2:  

 

Prioritering av bilgrupper: 

1. Forflytningshemmede  

2. Varelevering  

3. Korttidsparkering/langtidsparkering 

 

Strategi 3 
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Parkeringsnormer skal ivareta behov for parkeringsplasser, det skal som hovedregel bygges 

minimum en parkeringsplass per boenhet. Nye parkeringsarealer bør plasseres under bakken 

eller i felles anlegg.  

 

Strategi 4 

 

Kommunen skal gå foran som et godt eksempel og bruke sine p-plasser til å bygge opp under 

aktiviteter i sentrum av byen. Ved å ha jevn rullering av biler på korttidsplassene i indre sone 

og skyve langtidsparkeringen til ytre sone, vil flere få mulighet til å kjøre inn til byen og bruke 

den. Dette forutsetter riktig dimensjonering, regulering og prising av p-plassene.   

  

Tidsrommet det innkreves p-avgift beholdes uendret. Det innføres videre minimum 2 timers 

gratis parkering på alle kommunale parkeringsplasser innenfor den indre sonen. Det innføres 

lavere parkeringssats i ytre sone, med 15 kr per time.   

 

Ordningen med 2 timers gratis el-bilparkering videreføres.  

 

Strategi 5 

 

Kommunen skal jobbe for å begrense antall p-plasser i sentrum som står ubrukt store deler av 

døgnet fordi man trenger parkeringstillatelse. Dette gjelder for eksempel skolene og rådhuset. 

Arealer i sentrum er kostbare og bør ikke stå tomme. 

 

Strategi 6 

 

Det må være enkelt, trygt og tørt å låse sykkelen i Hønefoss. Gode løsninger er viktig for å få 

sykkelandelen opp. 

 

Kommunen skal være en pådriver for å få tilstrekkelig med parkeringsplasser i forbindelse med 

ny IC-stasjon i Hønefoss. God overgang mellom jernbane og andre transportmidler er viktig 

for å få flere til å benytte tog i hverdagen. 

 

Strategi 7 

 

Det utarbeides egne strategier med konkrete tiltak for å redusere unødig biltrafikk gjennom 

sentrum». 

 

 

Hans-Petter Aasen 

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

1. «1 times gratis parkering på hverdager. 

2. Gratis parkering lørdager og søndager 

3. Ingen avgift etter kl 16:00 

4. Samme ordning for el-biler som andre biler 

5. Lørdagsparkering max 60,- døgnet i ytre sone». 

 

Ordfører foreslo at de 2 fremlagte forslagene fra Asen (Sp og Herstad (Frp) følger saken og 

rådmannen kommer på denne bakgrunn tilbake med revidert saksfremlegg. 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Magnus Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 2 stemmer (Frp) og falt. 

Magnus Herstads (Frp) forslag 2 oppnådde 3 stemmer (Frp og Sp) og falt. 

Hans-Petter Aasens (Sp) forslag oppnådde 3 (Sp og Frp) stemmer og falt. 

Runar Johansens (H) forslag p.v.a H, Ap og V, med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig 

vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Parkeringsstrategi Hønefoss 2019 vedtas. 

2. Investeringskostnad kr 280.000 dekkes av disposisjonsfond. 
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4/19   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - Varsle oppstart av planarbeid og legge 

forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn  

 

Vedtak: 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Det varsles oppstart av planarbeidet i henhold til plan- og bygningsloven § 11-12 

2. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn 
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5/19   

Fremdrift for ny kommuneplan  

 

Vedtak: 

 

1. Fremdriftsplanen for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel tas til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Fremdriftsplanen for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel tas til orientering. 
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6/19   

Søknad frå RNF om Medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO - et byutviklingsprosjekt  

 

Vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2019.  

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2020. 

Beløpet utbetales i 2020 og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

o Det er en forutsetning før utbetaling av støtte i 2020 at prosjektet gjennomføres 

i tråd med mål, strategi, framdrift og finansiering. Ringerike kommune ber om 

at dette dokumenteres som vedlegg til anmodning om utbetaling av støtte for 

2020.  

 Prosjektleder for Erigo hovedprosjekt rapporterer halvårlig til Strategi og 

plan/Formannskapet 

 

 

 

Behandling: 

 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Helge Stiksrud (V), Iren Rannekleiv 

(Ap), Hilde Vollmerhaus (Ap):  

«Ringerike kommune avslår søknad om medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Elsa Lill P. Strande (H) forslag p.v.a 

Helge Stiksrud (V), Iren Rannekleiv (Ap), Hilde Vollmerhaus (Ap), ble Rådmannens forslag 

vedtatt mot 4 stemmer (Stiksrud V, Rannekleiv Ap, Vollmerhaus Ap og Strande H) 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2019.  

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2020. 

Beløpet utbetales i 2020 og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

o Det er en forutsetning før utbetaling av støtte i 2020 at prosjektet gjennomføres 

i tråd med mål, strategi, framdrift og finansiering. Ringerike kommune ber om 

at dette dokumenteres som vedlegg til anmodning om utbetaling av støtte for 

2020.  

 Prosjektleder for Erigo hovedprosjekt rapporterer halvårlig til Strategi og 

plan/Formannskapet 
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7/19   

Forankring av prosess for Ringerikes arbeid med klima- og energiplanlegging fremover  

 

Vedtak: 

 

 

Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt 

miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i selve kommuneplanen. Dette 

innebærer at vurdering og prioritering av klima- og energitiltak skal integreres i rådmannen, 

formannskapet og kommunestyrets arbeid med årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner, 

samt tilhørende rapportering. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt 

miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i selve kommuneplanen. Dette 

innebærer at vurdering og prioritering av klima- og energitiltak skal integreres i rådmannen, 

formannskapet og kommunestyrets arbeid med årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner, 

samt tilhørende rapportering. 
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1. gangs behandling 0605_430 - Krokenveien 23 og 40 a Krokenveien 23 og 40 a 

 

 

 

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for 0605_430 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. gangs behandling kvalitetssikre planen når det gjelder innhold og 

framstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

3. Utbyggingsområdets kvalitet på uteoppholdsareal må særlig belyses og høres. 

 

4. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende reguleringsplaner: nr. 65-06 Haldenjordet 

Trygdeblokka m.m, vedtatt 25.04.1996, samt de deler av gjeldende reguleringsplan nr. 198 

Kroken – Busterud, vedtatt 22.02.1990, som overlappes av ny plan, ved vedtak av 0605_430, 

Krokenveien 23 og 40. 
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9/19   

0605_453 Detaljreguleringsplan for Høgfjell hytteområde - oppstart av planarbeid og 

forslag til planprogram Gnr/bnr 298/1 

 

Vedtak: 

 

1. Forslaget til planprogram sendes ikke på høring. Reguleringsplanen må holde seg 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i henhold til kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

2. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde, 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Forslaget til planprogram sendes ikke på høring. Reguleringsplanen må holde seg 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i henhold til kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

2. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde, 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. 
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428 Detaljregulering Nedre Klekkenhagen - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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 det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Hovedutvalgets (HMA) innstilling ble vedtatt mot 3 stemmer (SV, Sp og V). 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Forslag til detaljregulering for Nedre Klekkenhagen 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 det utarbeides en støyrapport, og eventuelle krav om tiltak 

som kreves for å oppfylle gjeldende støykrav skal innarbeides i planen. 

 

 

 

 



Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1056-2  Arkiv: 144  

 

Sak: 5/19 

 

Saksprotokoll - Fremdrift for ny kommuneplan  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Fremdriftsplanen for folkehelseoversikten, kommunal planstrategi, kommuneplanens 

samfunnsdel og kommuneplanens arealdel tas til orientering. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/771-6  Arkiv: 223  

 

Sak: 6/19 

 

Saksprotokoll - Søknad frå RNF om Medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO - et 

byutviklingsprosjekt  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2019.  

Beløpet belastes Formannskapets disposisjonskonto. 

 Ringerike kommune bevilger kr 500.000 i støtte til hovedprosjekt Erigo for 2020. 

Beløpet utbetales i 2020 og belastes formannskapets disposisjonskonto. 

o Det er en forutsetning før utbetaling av støtte i 2020 at prosjektet gjennomføres 

i tråd med mål, strategi, framdrift og finansiering. Ringerike kommune ber om 

at dette dokumenteres som vedlegg til anmodning om utbetaling av støtte for 

2020.  

 Prosjektleder for Erigo hovedprosjekt rapporterer halvårlig til Strategi og 

plan/Formannskapet 

 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Elsa Lill P. Strande (H) fremmet følgende forslag p.v.a. Helge Stiksrud (V), Iren Rannekleiv 

(Ap), Hilde Vollmerhaus (Ap):  

«Ringerike kommune avslår søknad om medfinansiering av hovedprosjekt ERIGO». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Alternativ avstemming mellom Rådmannens forslag og Elsa Lill P. Strande (H) forslag p.v.a 

Helge Stiksrud (V), Iren Rannekleiv (Ap), Hilde Vollmerhaus (Ap), ble Rådmannens forslag 

vedtatt mot 4 stemmer (Stiksrud V, Rannekleiv Ap, Vollmerhaus Ap og Strande H) 

 

 
 



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 19/1042-2  Arkiv: K21  

 

Sak: 7/19 

 

Saksprotokoll - Forankring av prosess for Ringerikes arbeid med klima- og 

energiplanlegging fremover  

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
 

Ringerike kommunes overordnede planlegging innen reduksjon av klimagassutslipp, økt 

miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning skal integreres i selve kommuneplanen. Dette 

innebærer at vurdering og prioritering av klima- og energitiltak skal integreres i rådmannen, 

formannskapet og kommunestyrets arbeid med årlige budsjetter og fireårige handlingsplaner, 

samt tilhørende rapportering. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 
 



Denne saken har ingen dokumenter



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 18/3850-11  Arkiv: PLN 453  

 

Sak: 9/19 

 

Saksprotokoll - 0605_453 Detaljreguleringsplan for Høgfjell hytteområde - oppstart av 

planarbeid og forslag til planprogram Gnr/bnr 298/1 

 

Vedtak i Strategi og plan: 

 
1. Forslaget til planprogram sendes ikke på høring. Reguleringsplanen må holde seg 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i henhold til kommunedelplan for 

Ådalsfjella, vedtatt 30.06.2011. 

2. Kommunen anbefaler oppstart av 0605_453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde, 

innenfor avsatt område til fremtidig fritidsbebyggelse i kommunedelplan for Ådalsfjella, 

vedtatt 30.06.2011. 

 
 

Behandling i Strategi og plan 20.03.2019: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
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