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Kst. rådmann Knut E. Helland, kommunalsjefene Magnar Ågotnes, 
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Djønne, Roger Mathisen, budsjett og analyse. 

 
Merknader: Sak 129/13 utsettes til formannskapets møte 16.10.13, sak 142/13. 
Behandlede saker:  Fra og med sak 124/13 

til og med sak  138/13 
 
Ordfører tok opp innkalling, saksliste og dagsorden som ble enstemmig godkjent med 
følgende merknader til dagsorden: 
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 Maksgrense for dagens møte settes til kl. 22:00. 

 Etter forslag ble sak 129/13 enstemmig utsatt til formannskapets møte 16.10. 
 
 
 
Dag Stenersen (Frp): 
En nylig avsagt dom i Arbeidsretten (fra juni 13) fastslår at alle med arbeidsforhold i 
kommunen har rett til å tiltre kommunens pensjonsordning.   
Får denne dom økonomiske følger for Ringerike kommune? 
 
 
 
Møteprotokollen godkjennes: 
 
 
Helge Stiksrud Kjell B. Hansen Dag G. Stenersen 
 
 
 
Møtesekretær: 
 
 
Kari Skålien 
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Følgende saker ble behandlet: 
 

Saksnr. Arkivsaksnr. 
 Tittel 

 
124/13 13/90  
 REFERATSAKER  
 
125/13 13/1328  
 RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS OG 

MULIGE TILTAK FOR 2013  
 
126/13 13/3450  
 2. TERTIALRAPPORT 2013  
 
127/13 13/3451  
 FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 
128/13 13/3412  
 EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
129/13 13/1434  
 FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
130/13 13/322  
 OPPFØLGING AV ARBEIDET FRA TVERRPOLITISK KOMITE PROSESS, 

ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 
 
131/13 13/3262  
 KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE 

SKOLE  
 
132/13 13/775  
 UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 

AREALPROSJEKTET ) 
 
133/13 13/113  
 RIDDERGÅRDEN   2013  
 
134/13 10/2552  
 OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 
135/13 12/3201  
 379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
136/13 13/1025  
 REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG OPPLEGG 

FOR GROVSILING  
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137/13 11/438  
 E16 SKARET - HØNEFOSS  
 
138/13 12/5314  
 330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
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124/13  

REFERATSAKER  
 
Vedtak: 
 
Følgende saker ble enstemmig tatt til orientering: 
 
A RINGERIKS-KRAFT AS – HALVÅRSREGNSKAP 2013 
 
B ÅDALSFJELLA – STATUS RINGMOENKRYSSET PR. 01.10.13. 
 Notat fra rådmannen, dat. 04.10.13. 
 
C SALG AV KOMMUNALE EIENDOMMER – 2013 
 Notat fra rådmannen, dat. 07.10.13. 

Det fremmes ny sak om salg av eiendommen med endring slik at tomtene selges 
enkeltvis. 

 
 
Behandling: 
 
Referatsakene ble enstemmig tatt til orientering med følgende merknad til ref.sak C fra 
Dag Stenersen (Frp): 
 
Det fremmes ny sak om salg av eiendommen med endring slik at tomtene selges enkeltvis. 
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125/13  

RÅDMANNENS MUNTLIGE ORIENTERING OM ØKONOMISTATUS OG 
MULIGE TILTAK FOR 2013  
 
Vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus og mulige tiltak for 2013 tas til 
orientering. 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Rådmannens muntlige orientering om økonomistatus og mulige tiltak for 2013 tas til 
orientering. 
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126/13  

2. TERTIALRAPPORT 2013  
 
Vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
2. Det foretas følgende budsjettregulering av investeringsmidler som utsettes til 2014: 

 

Redusert bruk av lån i 2013 kr 36.000.000: 

690000.091000.870.0001 debet kr 36 000 000,-  

 

Utsettelse samlokalisering tekniske tjenester kr 14.000.000: 

656000.023000.130.0197 kredit kr 14 000 000,- 

 

Utsettelse nytt SD-system vann kr 3.000.000: 

651000.023000.345.0224 kredit kr 3 000 000,-  

 

Utsettelse nytt SD-system avløp kr 5.000.000: 

651000.023000.353.0229 kredit kr 5 000 000,- 

 

Utsettelse Hovedplan vann kr 5.000.000: 

651000.023000.345.0321 kredit kr 5 000 000,-  

 

Utsettelse Hovedplan avløp kr 7.000.000: 

651000.023000.353.0364 kredit kr 7 000 000,-  

 

Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 

651000.023000.345.0199 kredit kr 1 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.353.0199 kredit kr 1 000 000,- 
 

3. Det foretas omdisponering av investeringsmidler som følger: 
 
a. Prosjekt 0005 Hallingby skole utbygging tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0040 

Oppgradering skoler: 

656000.023000.222.0005 debet kr 246 776,81 

656000.023000.222.0040 kredit kr 246 776,81 
b. Fra prosjekt 0167 Storløkka nye hovedvannledninger overføres gjenstående budsjettmidler 

til prosjekt 0321 Hovedplan vann.: 

651000.023000.345.0321 debet kr 285 867,- 

651000.023000.345.0167 kredit kr 285 867,- 
 

c. Prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0321 Hovedplan 

vann: 
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 651000.023000.345.0173 debet kr 259 253,57 

651000.023000.345.0321 kredit kr 259 253,57 
 

d. Fra prosjekt 0181 Valhallveien omlegging avløpsledninger overføres gjenstående 

budsjettmidler til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 20 000,- 

651000.023000.353.0181 kredit kr 20 000,- 
 

e. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 0199 

Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 6 054,- 

651000.023000.353.0184 kredit kr 6 054,- 
 

f. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0190 Utbedring akuttiltak kommunikasjon overføres til 

prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 3 484,- 

651000.023000.353.0190 kredit kr 3 484,- 
 

g. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss:  

651000.023000.353.0199 debet kr 204 542,- 

651000.023000.353.0203 kredit kr 204 542,- 
 

h. Prosjekt 0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0141 

Kirkebygg: 

656000.027000.390.0223 debet kr 6 375,- 

656000.023000.390.0141 kredit kr 6 375,- 
 

i. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0233 Øvre Hønengata VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 21 499,20 

651000.023000.345.0233 kredit kr 21 499,20 
 

j. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0399 Basseng Sokna basseng nr 2 overføres til prosjekt 

0321 Hovedplan vann: 

651000.023000.345.0321 debet kr 30 425,- 

651000.023000.345.0399 kredit kr 30 425,- 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering 
2. Det foretas følgende budsjettregulering av investeringsmidler som utsettes til 2014: 
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Redusert bruk av lån i 2013 kr 36.000.000: 

690000.091000.870.0001 debet kr 36 000 000,-  

 

Utsettelse samlokalisering tekniske tjenester kr 14.000.000: 

656000.023000.130.0197 kredit kr 14 000 000,- 

 

Utsettelse nytt SD-system vann kr 3.000.000: 

651000.023000.345.0224 kredit kr 3 000 000,-  

 

Utsettelse nytt SD-system avløp kr 5.000.000: 

651000.023000.353.0229 kredit kr 5 000 000,- 

 

Utsettelse Hovedplan vann kr 5.000.000: 

651000.023000.345.0321 kredit kr 5 000 000,-  

 

Utsettelse Hovedplan avløp kr 7.000.000: 

651000.023000.353.0364 kredit kr 7 000 000,-  

 

Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 

651000.023000.345.0199 kredit kr 1 000 000,-  

 
Utsettelse Fellesprosjekter VA Hønefoss kr 1.000.000: 
651000.023000.353.0199 kredit kr 1 000 000,- 
 

3. Det foretas omdisponering av investeringsmidler som følger: 
 
a. Prosjekt 0005 Hallingby skole utbygging tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0040 

Oppgradering skoler: 

656000.023000.222.0005 debet kr 246 776,81 

656000.023000.222.0040 kredit kr 246 776,81 
b. Fra prosjekt 0167 Storløkka nye hovedvannledninger overføres gjenstående budsjettmidler 

til prosjekt 0321 Hovedplan vann.: 

651000.023000.345.0321 debet kr 285 867,- 

651000.023000.345.0167 kredit kr 285 867,- 
 

c. Prosjekt 0173 Elvekryssing Tippen tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0321 Hovedplan 

vann: 

 651000.023000.345.0173 debet kr 259 253,57 

651000.023000.345.0321 kredit kr 259 253,57 
 

d. Fra prosjekt 0181 Valhallveien omlegging avløpsledninger overføres gjenstående 

budsjettmidler til prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 20 000,- 

651000.023000.353.0181 kredit kr 20 000,- 
 

e. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0184 Krokenveien etappe 1 overføres til prosjekt 0199 

Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 6 054,- 

651000.023000.353.0184 kredit kr 6 054,- 
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f. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0190 Utbedring akuttiltak kommunikasjon overføres til 

prosjekt 0364 Hovedplan avløp: 

651000.023000.353.0364 debet kr 3 484,- 

651000.023000.353.0190 kredit kr 3 484,- 
 

g. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0203 Krokenveien etappe 2 VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss:  

651000.023000.353.0199 debet kr 204 542,- 

651000.023000.353.0203 kredit kr 204 542,- 
 

h. Prosjekt 0223 Gjenoppbygging Hønefoss kirke tilføres budsjettmidler fra prosjekt 0141 

Kirkebygg: 

656000.027000.390.0223 debet kr 6 375,- 

656000.023000.390.0141 kredit kr 6 375,- 
 

i. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0233 Øvre Hønengata VA-ledninger overføres til 

prosjekt 0199 Fellesprosjekter VA Hønefoss: 

651000.023000.345.0199 debet kr 21 499,20 

651000.023000.345.0233 kredit kr 21 499,20 
 

j. Gjenstående bevilgning for prosjekt 0399 Basseng Sokna basseng nr 2 overføres til prosjekt 

0321 Hovedplan vann: 

651000.023000.345.0321 debet kr 30 425,- 

651000.023000.345.0399 kredit kr 30 425,- 
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127/13  

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2013  
 
Vedtak: 
 
Finansrapport per 2. tertial 2013 tas til orientering. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Finansrapport per 2. tertial 2013 tas til orientering. 
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128/13  

EVALUERING HELSE OG OMSORG  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar evalueringsrapporten og rådmannens forslag til etterretning. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens innstilling (HOV), som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret tar evalueringsrapporten og rådmannens forslag til etterretning. 



  

Side 13 av 25 

 
 
 
  
129/13  

FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes til formannskapets møte 16.10.13 med nytt saksnr. 142/13. 
 
Behandling: 
 
Saken utsettes til formannskapets møte 16.10.13 med nytt saksnr. 142/13. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Benterud, gårds- og bruksnummer 
39/11 for bruk som tomt for ny barneskole i Hønefoss syd.  

 
2. Rådmannen innarbeider kostnader forbundet med ny skole i forslag til budsjett og 

handlingsprogram 2014. 
 

3. Rådmannen omregulerer eiendommen Benterud og starter samtidig 
detaljplanlegging av nytt skolebygg/skoleanlegg som skal stå klart til skolestart 
høsten 2017. 

 
4. Kommunestyrevedtak i sak 135/08, punkt 3 effektueres ved at Eikli skole, Vegård 

skole, Stranden skole og Kirkeskolen legges ned når ny skole Hønefoss syd står klar. 
 

5. Kragstadmarka opprettholdes som eventuell tomt for framtidig oppvekstsenter, for 
å møte befolkningsvekst frem mot 2030. 

 
6. Det utarbeides planer for utbygging av Ullerål skole for å kunne motta opp mot 500 

elever. I den sammenheng  vurderes Hønefoss skole nedlagt som barneskole 
 

7. Det utarbeides planer for fremtidig bruk, eventuelt salg av nedlagte 
skoleeiendommer, parallelt med endringene i skolestrukturen i Hønefoss. 
 

8. Fremtidig økning i antall ungdomsskoleelever, ivaretas inntil videre ved om - og 
utbygging av eksisterende ungdomsskoler.  



  

Side 14 av 25 

 
 
 
  
130/13  

OPPFØLGING AV ARBEIDET FRA TVERRPOLITISK KOMITE PROSESS, 
ARBEIDSFORM OG OPPFØLGING 
 
Vedtak: 
 

1) Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas. 

2) Status i arbeidet rapporteres gjennom tertialrapporter og årsrapport. 

3) Føringer gitt i sak 74/13 implementeres i budsjett 2014. 

 

Behandling: 
 
Forslag fra Marit Bolstad (H) p.v.a. Ap, H, V og Krf til nytt punkt 3: 
 
Føringer gitt i sak 74/13 implementeres i budsjett 2014. 
 
Forslag fra Karl-Petter Endrerud (Sol): 
 
Kommunen må dekke opp de sentrale tjenester med egne ansatte og ikke 
konkurranseutsette nødvendige funksjoner for kommunal virksomhet. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Endreruds forslag fikk 5 stemmer og falt.  Mindretallet besto av Endrerud (Sol),  Aasen (Sp), 
Meier, Baksvær og Rannekleiv (Ap).  
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Bolstads forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1) Rådmannens forslag til handlingsplan vedtas. 

2) Status i arbeidet rapporteres gjennom tertialrapporter og årsrapport. 
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131/13  

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I 
VIDEREGÅENDE SKOLE  
 
Vedtak: 
 
Formannskapet tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående opplæring til 
etterretning. 

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp), fremmet i hovedkomiteen (HOK), som følger saken: 

Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HOK) innstilling: 
Formannskapet tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående opplæring til 
orientering. 

 

Forslag fra Magnus Herstad (Frp) fremmet i hovedkomiteen (HOK):  

Det utredes mulighet for å starte et prøveprosjekt med 4 årige læringeløp med ekstra 
oppfølging for ungdommer som faller utenfor videregående skole. 
 
Forslag fra ordfører: 
Formannskapet tar saken om å øke elevenes gjennomføring i videregående opplæring til 
etterretning. 

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Herstads forslag, fremmet i hovedkomiteen, følger saken. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ringerike kommunes innsats for å øke elevens gjennomføring i videregående opplæring tas 
til etterretning. 
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132/13  

UTREDNING AV RINGERIKE KOMMUNES BYGNINGSAREAL ( 
AREALPROSJEKTET ) 
 
Vedtak: 

 

1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 

bygningsareal datert 14.juni 2013 legges til grunn for kommunens videre arbeid med 

areal og struktur. 

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell internhusleie 

innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 

for politiske vedtak. 

4. Egen sak om mulig salg av kommunens lokaler i Asbjørnsens gate legges frem for 

politisk behandling. 

5. Oversikt over tiltak rådmannen iverksetter tas til orientering. 

6. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene (inklusive rådmannens tiltak) 

fremlegges politisk som referatsak vinteren 2014.  

 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til 
kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Rapporten fra Holthe Consulting og KPMG om utredning av Ringerike kommunes 

bygningsareal datert 14.juni 2013 legges til grunn for kommunens videre arbeid med 

areal og struktur. 

2. Rådmannen kommer tilbake med sak om internhusleie. Eventuell internhusleie 

innføres i løpet av 2014 eller senest fra 1.januar 2015. 

3. Fremtidige investeringer innen bygg skal synliggjøre livsløpskostnader som grunnlag 

for politiske vedtak. 

4. Egen sak om mulig salg av kommunens lokaler i Asbjørnsens gate legges frem for 

politisk behandling. 

5. Oversikt over tiltak rådmannen iverksetter tas til orientering. 

6. Fremdriftsplan for gjennomføring av tiltakene (inklusive rådmannens tiltak) 

fremlegges politisk som referatsak vinteren 2014.  
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133/13  

RIDDERGÅRDEN   2013  
 
Vedtak: 
 

1. Formannskapet tar utredningen om Riddergården til orientering.  
2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før  

budsjettarbeidet for 2015 starter. 
 
Ordførers merknad: 
Ordfører pekte på skrivemåten av Riddergården /Riddergaarden slik at man bruker riktig 
skrivemåte. 
 
Behandling: 
 
Forslag fra ordfører til endring i punkt 2: 
 
Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før budsjettarbeidet 
for 2015 starter. 
 
Ordfører pekte på skrivemåten av Riddergården /Riddergaarden slik at man bruker riktig 
skrivemåte. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Ordførers forslag ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Hovedkomiteen for oppvekst og kultur tar utredningen om Riddergården til 
orientering.  

2. Framtidig driftsmodell, ansvar og økonomiske konsekvenser avklares før neste års 
budsjettarbeid starter. 
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134/13  

OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 
Vedtak: 
 
 
1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen 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 endringer.  
 
3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det aktuelle 

området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen kan skje før 
høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for innlevering av 
detaljeringen. 
 

4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer. Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av 
forretningen/virksomheten for å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere der 
detaljhandel inngår. Minimumsarealet på 2.000 m2 skal ikke kunne deles opp. 

 
5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 Hvervenmoen 

vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 357 
Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 Hvervenmoen – HV – 
Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av reguleringsplan nr 0605- 347- 
Områderegulering Hvervenmoen.  

 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 

1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen 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 endringer.  

3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det 
aktuelle området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen 
kan skje før høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for 
innlevering av detaljeringen. 
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4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 
hvitevarer. Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av 
forretningen/virksomheten for å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere 
der detaljhandel inngår. Minimumsarealet på 2.000 m2 skal ikke kunne deles opp. 

 
5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 

Hvervenmoen vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 
357 Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 
Hvervenmoen – HV – Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 
planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 
reguleringsplan nr 0605- 347- Områderegulering Hvervenmoen.  

 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til områdeplan for 0605_ 347-Hvervenmoen 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 endringer.  
 

3. Dersom planen skal danne hjemmel for en byggesak, må den detaljeres for det 
aktuelle området. Alternativt må det utarbeides en detaljregulering. Detaljeringen 
kan skje før høring og offentlig ettersyn. Det delegeres til rådmannen å sette frist for 
innlevering av detaljeringen. 

 
4. Det kan etableres handelsvirksomhet med plasskrevende varer, møbler, brune- og 

hvitevarer. 
 

5. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplaner: 181-01 
Hvervenmoen vekstområde, 113-01 Hvervenmoen, 237 GS Hønen Hvervenmoen, 
357 Pendlerparkering Hvervenkastet, 283-01 Sykehusområdet, 181-04 
Hvervenmoen – HV – Plast, som overlappes av ny plan, inkludert alle senere 
planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 
reguleringsplan nr 0605- 347- Områderegulering Hvervenmoen. 
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379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
 

1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 18.09.13, 
fastsettes. 
 

2. I den videre planprosessen vil formannskapet presisere viktigheten av gjennom 

samarbeid å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og friluftsliv. 

Spesielt kan nevnes hensynstagen til barns oppvekstmiljø og tilstrekkelige 

vegetasjonssoner mot boligområder. 
 
Behandling: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling: 
 
1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 18.09.13, 
 fastsettes. 
 
2. I den videre planprosessen vil HMA presisere viktigheten av gjennom   

 samarbeid å finne tilstrekkelige avbøtende tiltak med hensyn til naboer og  

 friluftsliv. Spesielt kan nevnes hensynstagen til barns oppvekstmiljø og   

 tilstrekkelige vegetasjonssoner mot boligområder. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for plan, 379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak, datert 

18.09.13, fastsettes. 
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REVISJON AV KOMMUNEPLAN - ORIENTERING OM INNSPILL OG 
OPPLEGG FOR GROVSILING  
 
Vedtak: 
 

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  

2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  

3. Temaer i grovsilingen er: 

- Nasjonale, regionale og kommunale mål 

- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling 

- Landbruk, herunder jordvern 

- Folkehelse  

- Risiko- og sårbarhet  

- Kulturminner 

- Naturmangfold 

 

Dag Stenersens forslag som følger saken: 
Formannskapet viser til det omforente ønske om økt befolkningsvekst på Ringerike.  På 
bakgrunn av dette ønskes fremlagt en oppstilling over innspill som kan legge tilrette for 
snarlige tomter for boligbygging/industri.   
Dersom det «flaskehalser» som kreves løst for å oppnå nevnte utvikling ønskes også disse 
synliggjort.  Adm. bes gi en tilbakemelding på «problemstillingen» i løpet av 1. kvartal 2014. 
 

Behandling: 
 
Forslag fra Dag Stenersen (Frp) til nytt punkt 4: 
 
Formannskapet viser til det omforente ønske om økt befolkningsvekst på Ringerike.  På 
bakgrunn av dette ønskes fremlagt en oppstilling over innspill som kan legge tilrette for 
snarlige tomter for boligbygging/industri.   
Dersom det «flaskehalser» som kreves løst for å oppnå nevnte utvikling ønskes også disse 
synliggjort.  Adm. bes gi en tilbakemelding på «problemstillingen» i løpet av 1. kvartal 2014. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Stenersens forslag følger saken. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Innkomne innspill til revisjon av kommuneplan tas til orientering.  

2. Innspill om arealbruk grovsiles som angitt i dokumentet "Opplegg for grovsiling av 

arealbruksinnspill".  

3. Temaer i grovsilingen er: 

- Nasjonale, regionale og kommunale mål 

- By- og tettstedsutvikling, herunder nærings- og boligutvikling 

- Landbruk, herunder jordvern 

- Folkehelse  

- Risiko- og sårbarhet  

- Kulturminner 

- Naturmangfold 
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E16 SKARET - HØNEFOSS  
 
Vedtak: 
 

1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak 
på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av 
vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.  

2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning 
og danner godt nok grunnlag for videre planlegging. 

3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at 
det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er 
sannsynlig at et meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.   

4. Ringerike kommune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, 
og vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til 
Fylkesmann. Dette for at den skal videresendes til departementet slik at endelige 
planvedtaket skal fattes av departementet.   

5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært 
A12b med lang tunell.  

6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at 
alternativ A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en 
løsning med rød trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé. 

 
Behandling: 
 
Forslag fra Hans-Petter Aasen (Sp) til nytt punkt 5 og endring i pkt. 6: 
 
Nytt punkt 5: 
Ringerike kommune anbefaler alternativ A12a. 
Pkt. 6: 
….medfører at anbefalt alternativ ikke kan….. 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Punktvis avstemming: 
Punktene 1-4 i rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og rådmannen i punkt 5, fikk 
Aasens forslag 1 stemme (Aasen) og falt. 
Ved alternativ avstemming mellom forslagene fra Aasen og rådmannen i punkt 6, fikk 
Aasens forslag 1 stemme (Aasen) og falt. 
 
Dette som formannskapets innstilling til kommunestyret. 
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Forslag til vedtak: 
 

1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak 
på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av 
vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.  

2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning 
og danner godt nok grunnlag for videre planlegging. 

3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at 
det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er 
sannsynlig at et meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ.   

4. Ringerike kommune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, 
og vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til 
Fylkesmann. Dette for at den skal videresendes til departementet slik at endelige 
planvedtaket skal fattes av departementet.   

5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært 
A12b med lang tunell.  

6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at 
alternativ A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en 
løsning med rød trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé. 
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330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak: 
 
1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 
 11.09.13, fastsettes. 
 
Behandling: 
 
Ordfører foreslo voteringsrekkefølge som ble enstemmig vedtatt. 
 
Avstemming: 
 
Hovedkomiteens (HMA) innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Planprogram for plan, 0605_330 områderegulering for Soknedalsveien 5-27, datert 

11.09.13, fastsettes. 
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