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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   

 

 

Tilstede fra 

administrasjonen 

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

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

Mortensen, Hilde Brørby Fivelsdal, Trude Bredal Steinmo, 

kommunikasjonssjef, Mats Øieren, Byplansjef Inger Kammerud og 

Næringssjef Harriet Slaaen, Klima og miljøsjef Bente E. Anfinnsen, 

Rådgiver Areal- og byplankontor Linda Nethus og Mathilde 

Høglund. 

 

Merknader  Kort orientering – v/Ass. Rådmann Terje Dahlen – 

sentrumsplan 

 

Behandlede saker Fra og med sak 15/19 

til og med sak  23/19 

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

møtet satt, med følgende til sakslisten og dagsorden: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende spørsmål:  

1) «Hvilke rutiner har kommunen for fakturering av tjenester ved dødsfall? 



  

Side 2 av 18 

2) Er det vanlig at man kan påregne faktura for slike tjenester etter at dødsbo er gjort 

opp? 

Rådmannen svarte ut følgende: 
1.  

Fakturaer fra kommunen sendes ut automatisk til fakturamottagers oppgitte adresse. 

For tilfeller hvor folk dør, får ikke de fakturerende enhetene uten videre melding om dette fra 

andre offentlige etater, og endring av folkeregistrert adresse medfører ikke endring i 

kommunens faktureringssystem (det er ingen direkte kobling eller varslingssystem for dette). 

Dersom den som skal skifte et dødsbo tar kontakt med kommunen og oppgir en ny adresse vil 

denne legges inn, og fakturaer sendes den nye adressen. 

Når Kommunal innkreving får beskjed om at noen har dødd, er det rutine om å tilskrive 

dødsboet dersom det er kjent hvem dette er. Dette får man først vite når skifteattest er utstedt, 

og oversendt fra tingretten (sistnevnte tar ofte en del tid, eksempelvis har skifteattester utstedt 

i oktober ikke blitt synlig i kommunens systemer før februar året etter).  

I brevet til dødsboet opplyser kommunen om hva kravene gjelder, hvor store kravene er, og 

hvilke plikter den som skifter dødsboet har til å betale avdødes gjeld. Deretter følges dette opp 

med ordinær innkreving dersom fakturaene ikke betales. 
2.  

Alle fakturaer sendes til avdødes adresse inntil kommunen får beskjed om en annen adresse. 

Det er den som skifter dødsboet sitt ansvar å sørge for henting av avdødes post, eller 

videresending av denne. 

Det finnes i hovedsak fire former for dødsbo: 
- Offentlig skifte, med oppnevnt bobestyrer (skifteloven § 53 flg) 

- Dødsbo med lite verdier (arveloven § 80) 

- Uskiftet bo (arveloven § 9) 

- Ordinært privat skifte (arveloven § 78) 

Ved de tre siste oppgjørsformene er det ikke snakk om at et bo blir «gjort opp»; den som 

skifter boet påtar seg all gjeld og forpliktelser som avdøde hadde. Dette inkluderer alle krav 

som stammer fra leverte tjenester og lignende som ble levert før dødstidspunktet. Den som 

skifter dødsboet er ansvarlig for denne gjelden uavhengig av dødsboets størrelse (med unntak 

for skifte etter § 80, da er ansvaret begrenset til boets størrelse), inntil kravene eventuelt 

foreldes. Privatrettslige krav foreldes 3 år etter tidspunktet når kravet oppstod 

(foreldelsesloven).  

Enhver arving som skifter et dødsbo på denne måten påtar seg dermed ansvaret og risikoen for 

at krav vedkommende ikke kjente til på dødstidspunktet kan bli gjort gjeldende overfor dem 

inntil kravene er foreldet. Dette blir man også informert om av tingretten når man får utstedt 

skifteattest, og man har derfor en plikt til å undersøke hva avdøde faktisk skyldte.  

For å sikre seg mot dette, så kan man utstede proklama (arveloven § 100 flg), altså en melding 

i Norsk lysingsblad og lokale aviser om at krav mot avdøde må sendes inn innen 6 uker eller 

gå tapt. Dersom man ikke gjør dette, så aksepterer man risikoen for at det kan finnes krav mot 

avdøde man ikke vet om.  

Det vil derfor alltid være en risiko for at man får regninger ment for avdøde i inntil 3 år etter 

dødsfallet (eller senere for offentligrettslige krav). 
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«Kommunens planer for oppgradering av Drolshammarveien – Veme 

1. Foreligger det planer for oppgradering av denne veistrekningen? 

2. Hvis ja, hva er tidsperspektivet for dette arbeidet?» 

 

Rådmannen svarte ut følgende på spørsmålet: 

 

 

Teknisk forvaltning har lagt inn en oppgradering av Drolshammarveien på neste års 

investeringsbudsjett. Det er planlagt punktvis forsterkning, stedvis grøfting utbedring av 

toppdekket på deler av veien. Planlagte utbedringer er for å forbedre veiens bæreevne på 

partiene hvor dette er en svakhet. Kostnaden som er anslått til nevnte tiltak er kr 1.350.000,- 

kroner.  

 

Forutsetninger for gjennomføring er at investeringsbudsjettet blir vedtatt og at det ikke 

kommer andre veier som må prioriteres fremfor Drolshammarveien. En lovnad om 

gjennomføring i 2020 kan det derfor ikke garanteres for.  

 

Til info er Drolshammarveien en 2740 meter lang adkomstvei (grusvei) til ca. 30 boligadresser, 

noen gårdsbruk og en god del skogsterreng.  

Legger ved et karutsnitt som viser veiens utstrekning (grønn linje) og beliggenhet, hvor Veme 

ligger litt over kutsnittetets venstre øverste hjørne. 
 

 
 

 

 

Spørsmålsstiller Aasen (Sp) anmoder om at stilte spørsmål og svar kommer som orientering i 

KS 5. sep. Samt notat med utfyllende informasjon. Ordfører bifalt anmodningen. 
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Ordføreren fremmet følgende spørsmål med følgene svar fra Ass. Rådmann: 

Spørsmål 1 er derfor hva er riktig forståelse av den nevnte problemstilling og hvor er 

administrasjonens syn/forståelse forankret i lovverket m.v.. og hva ligger i begrepet juridisk 

bindende plan i denne saken. 

- Det er riktig forstått at planen, som øvrige vedtatte planer, vil bli juridisk bindende. 
Samtidig er dette en områderegulering, der de aller fleste tiltakene har krav til 
detaljregulering. Dermed vil de komme til politisk behandling på hvert enkelt tiltak. 
Planverket gir rom for tilpasninger, og administrasjonen er opptatt av at det 
enkelte prosjekt skal passe inn og fungere i en helhet. Derfor må også hver enkelt 
plan vurderes. Dersom et prosjekt er i tråd med rammene i sentrumsplanen vil det 
bli gjennomført med i ordinær prosess og oppstart administrativt. Dersom et 
prosjekt fraviker sentrumsplanen, vil det bli lagt frem en politisk sak for oppstart. 
Alle avvik vil dermed bli avklart politisk før man eventuelt gjør endringer.   

  

Spørsmål 2 er; hvilke virkninger vil eventuelle endringer etter vedtatt sentrumsplan føre med 

seg med tanke på tidsperspektiv og helhet?   

- Det vil være ordinære reguleringsprosesser. Samtidig vil vi gjennom avklaringene 
med overordnede myndigheter oppnå en raskere og enklere prosess, der man 
unngår tidkrevende prosesser med håndtering av innsigelser. Det vil både øke 
gjennomføringskapasiteten til kommunen og sikre lokale beslutninger av de 
enkelte detaljreguleringer. 

  

 

Spørsmål 3 er; broer/samferdsel er et tema, med henvisning til kostnader og finansiering av 

dette og kommunens økonomiske evne til fortsatt store låneopptak, hvordan er dette tenk 

finansiert og når? 

- Kostnadene på de enkelte tiltakene må finansieres, og det er mange forskjellige 
løsninger på dette. Fylkeskommunen (Viken etter 2020) er en helt sentral 
samarbeidsparter som eier av hoved ferdselsårene gjennom byen. Etter at planen 
er vedtatt, en plan som Fylkeskommunen har gitt sin tilslutning til, vil 
administrasjonen umiddelbart starte arbeidet med å søke realisering av de enkelte 
delprosjekter. Her vil det for kommunen være viktig å ha avklarte planer, som 
setter oss i posisjon til å få nødvendige bevilgninger.  

- Kommunen vil også måtte egenfinansiere mye av dette, og det vil selvsagt være 
krevende og kreve prioriteringer innenfor de budsjettrammer vi har. I den 
sammenheng vises til vedtak knyttet til budsjettbehandlingen for 2019, der det skal 
legges inn 100 mill kr til gjennomføring av tiltak de neste tre årene. Det vil 
administrasjonen innarbeide i budsjett og langtidsplan. Videre vil enkeltprosjekter 
kunne finansieres gjennom utbyggingsavtaler mm.  

  

Spørsmål 4 er; det er fra administrasjonen sin side antydet behov for del finansiering med 

brukerbetaling og det er vist til «pakkeordning» fra staten/fylket sin side.  Vil kommunen 

konkret kunne finansiere dette på egen hånd og hva er realistisk løsning på denne 

problemstillingen bruer/bruker betaling?   

- Det er korrekt at administrasjonen har pekt på brukerbetaling og mulige fremtidige 
«bypakker» der brukerbetaling vil være en del av finansieringen. Administrasjonen 
tar til etterretning at det synes å være bred politisk enighet i Ringerike om at 
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brukerbetaling ikke skal benyttes, og innretter seg etter dette. Det vil ha 
sannsynligvis ha betydning for hvor fort man kan realisere de forskjellige tiltakene. 
Administrasjonen vil uansett arbeide med alternative måter å finansiere løsninger 
på, og fremlegge dette som forslag i ordinære budsjettbehandlinger fremover. 
Hvordan prioriteringene blir gjort vil være politiske beslutninger. 

 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes 

 

 

 

Hilde Vollmerhaus Kjell B. Hansen Magnus Herstad     

 

 

 

Møtesekretær 

 

 

 

 

Marit Simensen 
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Følgende saker ble behandlet 
 

Saksnr. Arkivsaksnr.   

 Tittel  

15/19 17/1379   

 431 Områderegulering Hønefoss - 2. gangsbehandling Byplan 

 

 

16/19 19/969   

 Endring av kommuneplanens arealdel 2019-2030 - sluttbehandling  

 

 

17/19 18/1877   

 1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  

 

 

18/19 18/680   

 Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 Gnr/bnr 

38/201, 38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

 

19/19 15/9051   

 414 Kvartal 36 - sluttbehandling  

 

 

20/19 18/3935   

 452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

 

21/19 18/4361   

 0605_374 Detaljregulering for Killingtjern 2 - 2. gangsbehandling  

 

 

22/19 17/4425   

 440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

 

23/19 18/2664   

 Grunnundersøkelser på Støalandet - sluttrapportering  
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15/19   

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. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Magnus Herstad (Frp) fremmet følgende forslag til utsettelse: 

«Saken utsettes til nytt kommunestyre er satt». 

 

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

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. 
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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 

 

15) Område BF (Villaen) skal bebyggelse bevares evt flyttes.   

 

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

 

 

Kirsten Orebråten (Ap) fremmet følgende forslag pva Ap, H og V: 

I rådmannens forslag gjøres følgende endringer: 

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

områdeplanen behandles av sittende kommunestyret. 

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

for å løse morgendagens by-utfordringer. 

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

13. Endre parkeringsbestemmelsene i §4.20 

a. Sykkel minimum 2 parkeringsplasser per boenhet. 

14. Ta i bruk teknologi som kan bedre trafikkflyten. 

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

16. Igangsetting av regulering for Hønefoss nord 

17. Igangsetting av regulering for Eikli. 

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

 

 

 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  
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Herstads (Frp) utsettelsesforslag oppnådde 4 stemmer (Sp og Frp) falt. 

Aasens (Sp) forslag oppnådde 2 stemmer (Sp) og falt. 

Orebråtens (Ap). p.v.a. Ap, H og V ble vedtatt mot 4 stemmer (Sp og Frp) som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

 

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 

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 
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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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16/19   

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: 

 

Hans-Petter Aasen (Sp) fremmet følgende tillegg til Rådmannens forslag pkt. 1: 

«Områdene F2 (fritidsboliger Smørhølkollen) og B31(Boliger Kvernkollen Veme) tas inn». 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag, samt Aasens (Sp) tillegg til pkt. 1 ble enstemmig vedtatt som 

Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

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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17/19   

1013 Kommunedelplan masseforvaltning - fastsetting av planprogram  

 

Vedtak: 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

1. Planprogram for 0605_1013 Kommunedelplan for masseforvaltning, datert 25.07.2019, 

fastsettes, jf. plan- og bygningsloven § 11-13.  

 

 

 

 



  

Side 13 av 18 

18/19   

Klage på formannskapets tolkning av reguleringsplan nr. 347-01 Gnr/bnr 38/201, 

38/221, 38/164 - Hvervenmoveien 50 og 60 

 

Vedtak: 

 

1. Formannskapet avviser klagen på vedtak i formannskapets sak 1/19. 

2. Formannskapet finner ikke grunnlag for å omgjøre delegerte vedtak i saken. 

3. Formannskapet finner ikke grunnlag for å endre sin tolkningsuttalelse gitt 

13.02.2019. 
 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet avviser klagen på vedtak i formannskapets sak 1/19. 

2. Formannskapet finner ikke grunnlag for å omgjøre delegerte vedtak i saken. 

3. Formannskapet finner ikke grunnlag for å endre sin tolkningsuttalelse gitt 

13.02.2019. 
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19/19   

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:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

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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452 Detaljregulering for Ringkollveien 95 - 1 gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 452 Ringkollveien 95 sendes på høring og legges ut til 

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

 

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

fremstilling, samt foreta eventuelle mindre suppleringer og justeringer.  
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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:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

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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440 Detaljregulering for Bakkeveien 7 - 1. gangsbehandling  

 

Vedtak: 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt.  

 

Avstemming:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
1. Forslag til detaljregulering for 0605_440 Bakkeveien 7 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. De deler av gjeldende reguleringsplan 0605_15 S-V Norderhov som overlappes av ny 

plan, ved vedtak av 0605_440 Bakkeveien 7, oppheves. 
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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:  

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. 

 

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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