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HENSMOEN GRUSUTTAK - POLITISK OPPSTART  

 

Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 

1. Kommunen vedtar oppstart av 0605_379 detaljregulering for Hensmoen grusuttak og 

legger planprogrammet datert 26. februar 2013 på høring. 

 

2. Ved 1. gangs behandling av detaljreguleringa skal planbeskrivelse og 

konsekvensutredning for planen foreligge, jf. plan og bygningsloven § 4-2. 

 

3. En buffersone på 80 m mot industriområdet opprettholdes. Det tas nødvendige hensyn 

til boligområder, og uttaksfelter rehabiliteres/omdisponeres, beplantes etappevis etter 

endt uttak.  

 

Protokolltilførsel fra Steinar Larsen (Ap) følger vedlagt.  

 

Arbeiderpartiet viser til arbeidet med å kartlegge grus- mineral forekomster i Ringerike 

kommune. Det er viktig og nødvendig at kommunen etablerer en helhetlig arealdisponering 

slik at man oppnår forutsigbarhet som følger Kommuneplan.   Ut fra dette virker denne 

foreliggende sak noe pussig da det på mange måter synes som om man likevel velger å avvike 

fremfor å avvente nevnte utredning. 

 

Arbeiderpartiet vil vise til tilleggsnotat fra rådmannen datert 10.04.13 hvor det faglig uttales 

følgende: « Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og oppstart er derfor ikke et spørsmål 

om arealbruk, men om reguleringsplanprosessen med utredninger og konsekvenser». 

 

Slik Arbeiderpartiet forstår dette innebærer oppstart at man forholder seg innenfor de rammer 

som gjelder dagens kommuneplan og at dette ikke omhandler utvidelse ut over dette. 

Ut fra en slik forståelse slutter Arbeiderpartiets representanter seg til rådmanns forslag til 

vedtak.   

 

 

 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013: 

 

Forslag til nytt punkt 3 fremmet av Ole-Gunnar Øhren (V): 

 

En buffersone på 80 m mot industriområdet opprettholdes. Det tas nødvendige hensyn til 

boligområder, og uttaksfelter rehabiliteres/omdisponeres, beplantes etappevis etter endt uttak.  



 

 

 

 

Steinar Larsen (Ap)  bad om protokolltilførsel som følger saken: 

 

Arbeiderpartiet viser til arbeidet med å kartlegge grus- mineral forekomster i Ringerike 

kommune. Det er viktig og nødvendig at kommunen etablerer en helhetlig arealdisponering 

slik at man oppnår forutsigbarhet som følger Kommuneplan.   Ut fra dette virker denne 

foreliggende sak noe pussig da det på mange måter synes som om man likevel velger å avvike 

fremfor å avvente nevnte utredning. 

 

Arbeiderpartiet vil vise til tilleggsnotat fra rådmannen datert 10.04.13 hvor det faglig uttales 

følgende: « Planforslaget er i tråd med kommuneplanen og oppstart er derfor ikke et spørsmål 

om arealbruk, men om reguleringsplanprosessen med utredninger og konsekvenser». 

 

Slik Arbeiderpartiet forstår dette innebærer oppstart at man forholder seg innenfor de rammer 

som gjelder dagens kommuneplan og at dette ikke omhandler utvidelse ut over dette. 

Ut fra en slik forståelse slutter Arbeiderpartiets representanter seg til rådmanns forslag til 

vedtak.   

 

Punktvis avstemming: 

 

1. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

2. Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 

3. Øhrens forslag ble vedtatt mot 1 stemme. Larsen (Ap) stemte i mot. 

 

 


