
FS sak 129-13 
Saksprotokoll 

 

Arkivsaksnr.: 13/1434-37  Arkiv: A20   

 
Sak: 38/13 
 
FRAMTIDIG SKOLELØSNING I HØNEFOSS  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur: 

 
 

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  
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013: 
 
Jan Frantzen (H) og Asbjørn Skille (H) fremmet rådmannens alternative forslag, som lyder: 

 



1. Ringerike kommune kjøper av eiendommen Tandberglia, gårds- og bruksnummer 
37/69 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 regulerer eiendommen Tandberglia (Tandberghøgda) og starter samtid 
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 utarbeids 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. 
 

Avstemming: 
 
Ved alternativ avstemming mellom rådmannens og Skille/Franzsens forslag, ble 
rådmannens forslag vedtatt mot 2 stemmer. Mindretallet: Skille (H) og  Frantzen (H) 
 
 
 
 



FS sak 134/13 
Saksprotokoll 

 

Arkivsaksnr.: 10/2552-57  Arkiv: L12   

 
Sak: 108/13 
 
OMRÅDEPLAN FOR HVERVENMOEN  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 
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 i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013: 
 
Tilleggsforslag vedr. punkt 4 fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
”Naturlig tilhørende småvarer skal utgjøre en mindre del av forretningen/virksomheten for 
å motvirke utvikling/bransjeglidning av kjøpesentere der detaljhandel inngår”. 
 
Tilleggsforslag vedr. punkt 4 fra Elsa-Lill P. Strande (H): 
 
”Minimumsarealet på 2.000 m2 skal ikke kunne deles opp”. 



 
 
 
 
Avstemming: 
 
Punkt 4 ble først tatt opp til avstemming. Rådmannens forslag med tillegg fremmet av 
Øhren og P. Strande ble enstemmig vedtatt. 
 
Deretter ble det stemt over punktene 1, 2, 3 og 5. Rådmannens forslag ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  
 
 
 
 



FS sak 135/13 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 12/3201-72  Arkiv: REG 379  

 
Sak: 109/13 
 
379 GRUSUTTAK HENSMOEN - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

 
 
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. 
 
 
 

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013: 
 
Forslag fra Ole-Gunnar Øhren (V): 
 
Nytt punkt 2: En vurdering av alternative lokaliseringer for masseuttaket tas inn i  
  planprogrammet. Vurderingen vil også kunne være et innspill til arbeidet 
med   ny kommuneplan. 
  
Nytt punkt  3: En plan for istandsetting av utgravd område og nødvendig sikring av feltet 
tas   med i planprogrammet. 
  
Nytt punkt 4: Utvidelsen av Området mot syd som er definert som LNF område i  
  kommuneplanen, vedtas ikke som område for masseuttak nå. 
  
Nytt punkt 5: 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. 
 
Punktvis avstemming: 
 
Punkt 1: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt (Øhren og Kihle Gravermoen (Sp). 
Punkt 3: Øhrens forslag fikk 2 stemmer og falt (Øhren og Kihle Gravermoen (Sp). 
Punkt 4: Øhren forslag fikk 1 stemme og falt (Øhren). 



Punkt 5: Øhren forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
Dette som hovedkomiteens (HMA) innstilling til formannskapet.  
 
 
 



FS sak 138/13 

Saksprotokoll 
 

Arkivsaksnr.: 12/5314-26  Arkiv: L12   

 
Sak: 110/13 
 
330 SOKNEDALSVEIEN 5-27 - FASTSETTING AV PLANPROGRAM  
 
Vedtak i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning: 

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

Behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.10.2013: 
 
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt som hovedkomiteens (HMA) innstilling til 
formannskapet. 
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