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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 


